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Som det fremfår af denne mappe har vi udover smørrebrød udvidet vores sortiment med:

• Frokostordninger til virksomheder

• Møde tallerkner

• Festmad til jubilæum - konfirmationer mm.

• Receptionsbuffet

• Sandwich

• Dagens Ret

• Pølsebord

• Ostebord

• Pålægskagemand/Dame

• Tapas

• Veganer/Vegetar mad

• Pølsevogn med fadølsanlæg

Til ovenstående kan vi levere drikkevarer i form af Vin, Øl, Sodavand, Champagne.

Har du specielle ønsker eller spørgsmål til noget af ovenstående er du velkommen til at kontak-

te vores kok eller en anden i vort proffessionelle team, der alle står klar til at hjælpe.

Åbningstider:

Mandag - Fredag kl. 6:00 - 14:00

Lørdage kl. 8:00 - 14:00

Søndag efter aftale 
(Vi leverer gerne, men efter aftale, uden for vore åbningstider)

Kontakt:

Daglig leder: Line Svensson

Tlf: 75 82 22 47

Mail: info@smoerrebroed-online.dk

Vejle Smørrebrød er den ældste smørrebrødsforretning 

i Vejle, der værner om det traditionelle smørrebrød, og 

samtidig forsøger at følge med udviklingen, med bla.    

vores nye gourmet smørrebrød - når det skal være ekstra 

lækkert.



FROKOST MENU

MENU 1

2 slags pålæg
2 slags salater
1 slags varm ret
1 slags dressing
1 slags brød og smør
1 slags snack

3 slags pålæg
1 slags salat
1 slags varm ret
1 slags dressing
1 slags brød og smør
1 slags snack

Æg og rejer
Tun
Skinke og ost
Roastbeef
Kylling og bacon
Kalkun og bacon
Frikadelle med surt
Flæskesteg med surt

Avokado
Tomat og hytteost
Mozzarella og tomat
Laks

Vælg mellem lyst, groft eller krydder brød

PRIS PR. KUVERT KR. 40.- +MOMS

MENU 2

SANDWICH

LILLE KR. 45.-
STOR KR. 85.-

SPECIAL KR. 55.-

• 

PRIS PR. KUVERT KR. 40.- +MOMS



FROKOST MENU

SMØRREBRØD

• Æg med rejer
• Æg med tomat
• Æg med sild
• Æg med avokado
• Æg med bacon
• Leverpostej med bacon
• Dyrlægens natmad
• Paté
• Fiskefilet med remoulade
• Fiskefilet med rejer og mayonnaise
• Fiskefrikadelle med remoulade
• Fiskefrikadelle med rejer og mayonnaise
• Torskerogn med remoulade
• Torskerogn med rejer og mayonnaise
• Sild med kapers og løg
• Spegepølse med sky og rødløg
• Spegepølse med remoulade og ristet løg
• Rullepølse med sky og rødløg
• Rullepølse med italiensk salat
• Hamburgerryg med italiensk salat
• Skinke med italiensk salat
• Skinke med røræg
• Skinke med speglæg
• Kyllingebryst med karry
• Kalkun med mayonnaise og bacon
• Tomat med rødløg
• Tomat med mozzarella
• Kartoffel med rødløg
• Avokado med hytteost
• Rød pølse med remoulade
• Roastbeef
• Roastbeef med spejlæg
• Oksebryst
• Frikadelle med rødkål
• Frikadelle med kartoffelsalat
• Medister med rødkål
• Steg med rødkål
• Karbonade med piccles
• Stegt lever
• Bøf

HØJTBELAGTE KR. 28.-  33,- ELLER 38,- KR. PR. STK.



FROKOST MENU 

SMØRREBRØD

• Sol over Vejle med Røget ørred, løg, ægge 
  blomme og purløg
• Kartoffel/Tomat med baconcreme, karse og 
  syltet rødløg
• Røget svinemørbrad med grøntsags picles 
  og friteret persille
• Sprængt and med brombærkompot og per-
  leløg
• Kylling bryst med rabarberkompot og per-
  sille
• Røget ål med pocheret æg, brændte løg og 
  kørvel
• Gravad oksetyndsteg med estragon mayon  
  naise, fritteret porre og rødløg
• Citrus marineret laks med rygeost, malt og    
  tyttebær
• Skaldyr med tigerrejer, krabbe og hummer på  
  avokado med citron og mayonnaise

Franskbrød med ost
Franskbrød med pålæg

Franskbrød med laks
Franskbrød med rejer
Bøf med spejlæg
Mørbrad a la creme
Mørbrad med bløde løg

Røget ål med røræg
Tatar på ristet rugbrød

Bestilles senest dagen før kl. 12

” KAN DU IKKE LIDE VORES HØJTBELAGTE, KAN 
DU FÅ ET PAR FLADE......”

GOURMET KR. 69,- PR. STK.

KR. 27,- PR. STK.

KR. 49,- PR. STK.

KR. 65,- PR. STK.



MIDDELHAVS

Serano skinke med melon
Pestobrød med chorizo
Ristede tigerrejer med salsa
Bagt piment med aioli
Ost med druer og figen

Sild med karrysalat
Bagt torsk med bacon
Kartoffelsalat
Kylling med rabarberkompot
Ost med kiks og peber

Flæskesvær
Saltstænger med dip
Peanuts

Rugbrødschips med dip
Jordskokkechips med dip
Grasinistænger med dip
Saltstænger med dip
Peanuts

KR. 99,- PR. STK.

NORDISK

SNACK KURV

KR. 35,- FOR 3 SLAGS

KR. 45,- FOR 5 SLAGS

MØDE TALLERKEN



BUFFET

Spyd med tigerrejer, tomat salsa og salat

Spinat timbale med røget dyrekølle og 

tyttebær

Pestobrød med 2 slags italienske pølser og 

rucolasalat

Rosastegt kalvecoulotte med syltede rødløg

Kalkunroulade med chorizo og mozarella 

samt pommesfrites

Sprød salat med syltet fennikel og 

cherrytomater og  gulerod

Pommes rissole vendt i persille

2 stk. faste oste med pære chutney

Små muffins med orange ganache

Specielle ønsker om vegetar eller veganer 

retter klarer vi også

KR. 149,- PR. KUVERT

RECEPTIONS BUFFET



TAPAS

Ristede Tigerrejer 
på bund af salsa og peberfrugt

Vitello Tournada
tynde skiver kalvesteg

serveret med tun dressing 
og små salater

Serano Skinke
med melon og grisini

Pesto Brød
med chorizo og lomo

Store Løgringe
med hvidløgsdip

Lakse Tatar
citrusmarieneret med

fenikel og dild

Carpaccio
med artiskok, oliven,
tomat og citrus dip

Bacon Bagte Dadler
med sød chutney og chips

Rå Mammut Kammusling
med æble og dild kompot

KR. 25,- PR. RET

TAPAS MENU



TAPAS

Tomatsalat
med pesto, rødløg og mozarella kugler

Lynstegt Tun
med rødbedetern og sesam

Rejesalat
med dild, agurk og capers

Spyd med kylling i BBQ 
med humus dip

Spinat Roulade
med frisk ost og tyttebær

Røget Dyrekølle
med fennikelfrø og brombær

TAPAS MENU

KR. 25,- PR. RET



FORÅR

• Bagt laks med piment og lime, serveret med  
  urte creme og sprøde salater
• Seranoskinke med grillede grønne asparges  
  og grøn pesto
• Rosasteg oksehøjreb med sauce bearnaise
• Små ristede kartofler vendt i hasselnødder     
  og oliven dip
• Salat med syltede rødløg, agurk og pinjeker- 
  ner
• Jordbærtærte med kransekagekant

• Tarteletter med høns i asparges
• Gl. Daw´s oksesteg med glaserede perleløg,     
  bagte gulerødder, hvide kartofler og brun   
  sovs
• Citron Fromage

• Okse carpaccio med oliven, artiskok, tomat   
  og sprøde salater
• Rosastegt kalvecoulotte med kantarel sauce
• Råstegte kartofler med estragon
• Tomatsalat med små mozarella kugler, rød  
  løg og pesto
• Gateau Marcel, 2 lags chokolade kage med   
  friske bær

KONFIRMATION MENU

KR. 295,- PR. KUVERT

KR. 145,- PR. KUVERT

KR. 195,- PR. KUVERT



VÆLG SELV

En velsmagende nem løsning til det kolde 
bord og perfekt som både frokost og natmad.

MAND/DAME:
Ca. 5 personer incl. pålæg

MAND/DAME:
10-15 personer incl. pålæg

FIRKANT:
15-20 personer incl. pålæg

På vores populære pålægskager kan du selv 
vælge hvilket pålæg du ønsker ( 6 slags på 
hver). 

Vælg enten bolledej eller rugbrød.

PÅLÆGS KAGE MAND/DAME

BOLLEDEJ KR. 305,-
RUGBRØD KR. 330,-

BOLLEDEJ KR. 480,-
RUGBRØD KR. 530,-

BOLLEDEJ KR. 605,-
RUGBRØD KR.655,-



VARM RET

Hver dag laver vi en varm ret, tilmeld dig 
vores mailingliste og få tilsendt en uge menu
eller kontakt os i butikken

Du kan bestille alt fra 1 til 10 kuverter dagen 
før. Ved bestilling på mere end 10 kuverter 
bestilles 2 dage før

En fredagsmenu kunne bestå af flg.

Rosa stegt tykstegsbøf m/pommes risolle, 
bagt piment, fennikel og pebersauce med  
madagasker peber

eller

Unghanebryst med sprødt skind. Serveret 
med ristet perlebyg og rødder, samt mild 
karry sauce

DAGENS RET

FRA KR. 55,-

FREDAGS MENU

KR. 99,- PR. KUVERT


