
Lækkerier fra 
Brasseriet

Frokostbilen kommer til jer 
med sund og delikat mad

Frokostbilen.dk 
Tlf. 30 61 89 25 
Tlf. 23 20 44 80

Vi samler på glade kunder☺



Frokostpakke 1
2 stk. smørrebrød ”LUX”
Dagens kage

Frokostpakke 3
10 stk. smørrebrød ”LUX”
5 stk. kage
5 stk. frugtspyd

Frokostpakke 4
20 stk. smørrebrød ”LUX”
10 stk. kage
10 stk. frugtspyd

Frokostpakke 2
2 stk. smørrebrød ”LUX”
1 stk. franskbrød med ost eller rullepølse
Dagens kage

Priserne er pr. person

59,-

300,-

550,-

69,-



Frokostpakke 5
Stjernekaster med 2 stegte fisk og rejer. 
Flot pyntet.
Dagens kage

Frokostpakke 6
3 frikadeller 
Kold kartoffelsalat
Dagens kage
Frugtspyd

Priserne er pr. person

59,-

59,-

Frokostpakke 7
1 stk. minisandwich
Dagens kage
Frisk frugtspyd

Frokostpakke 8
Stor sandwich i multikernebrød
Dagens kage
Frisk frugtspyd

49,-

59,-



Frokostpakke 9 
Vælg selv 6 retter

• Røget laks i skiver med asparges
• Frikadeller 
• Kold kartoffelsalat
• Ribbensteg med rødkål
• Fiskefilet med remoulade
• Æg og rejer med citron
• Røget ørred med æggestand
• Tunmousse med syltede rødløg og purløg
• Hjemmelavet hønsesalat
• Fyldte minipandekager med oksekød
• Fyldte minipandekager med kylling/bacon
• Fyldte pandekager med laks og purløgsskum
• Mini-æggekager med tomat og purløg
• Kyllingespyd
• Frugtspyd
• Dagens salat

99,-

Prisen er pr. person. inkl. brød og smør.
Ekstra retter 12,- pr. person



Lækkert morgenbord 
• 2 rundstykker
• Ost
• Marmelade
• 2 slags pålæg
• Friskskåret frugt
• Smør

Lækker brunch 
• Scramble eggs 
• Bacon
• Brunchpølser
• Lun leverpostej
• Ost i skiver
• 2 slags pålæg
• Friskskåret frugt
• Brød og smør

49,-

99,-

Prisen er pr. person



Smørrebrød LUX
• Æg og rejer
• Æg og tomat
• Æg og bacon
• Fiskefilet med remoulade
• Fiskefilet med rejer
• Leverpostej med bacon
• Rullepølse med sky og løg
• Hamburgerryg med italiensk salat
• Roastbeef med revet peberrod
• Dyrlægens natmad
• Krosalami med remoulade og ristede løg
• Frikadelle med rødkål
• Kamsteg med rødkål

29,-

Prisen er pr. stk.



Sandwich
• Kylling og bacon med karrydressing
• Cremet tunmousse 
• Ribbensteg med rødkål
• Frikadelle med rødkål
• Røget laks
• Skinke og ost
• Æg og rejer
• Æg og bacon
• Roastbeef
• Pulled pork

26,-

40,-

Minisandwich 26,-
Stor sandwich 40,-

Sandwich laves i friskbagt 
multikernebrød fra bageren☺

Fredags smørrebrød 15,-– god start på weekenden☺
Leveres på engangsfade med låg / 8 stk. i hver.
Bemærk : Bestilling skal være delelig med 8
Bestilling af fredags smørrebrød er Onsdag kl. 14.00



Brasseriet / Frokostbilen.dk
Havkærvej 83, 8381 Tilst
Tlf. 2320 4480

Handels- og leveringbetingelser 
• Levering i Tilst, Hasle og Brabrand 60,- .
• Øvrige steder i Århusområdet 100,-.
• Bestilling skal være modtaget senest dagen før levering kl. 14.00. 
• Fredagssmørrebrød skal bestilles senest onsdag kl. 14.00
• Priser er baseret på kontant betaling ( senest ved levering ).
• Faste erhverskunder kan få fakturaaftale – hør nærmere.
• Afhentning er muligt efter aftale.
• Alt service m.v. betragtes som lån og afleveres snarest muligt
 efter brug. Du er ansvarlig for såvel det lånte som det lejede så 
 længe det er i din varetægt, og er således fuldt erstatningspligtig 
 såfremt noget bortkommer eller bliver beskadiget.
• Levering kun ved køb på min. 300 inkl. moms / excl. levering 
 -Specialaftale kan indgåes ved jævnlige leverancer. 
 ( ring 2320 4480 for yderligere info om dette )
• Alle priser er inkl. 25 % moms.
• Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt 
 leverandørsvigt.


