FOR FLERE LÆKKERIER
SE VORES SELSKABSBROCHURE.

SMØRREBRØD
SANDWICH
SALATER
OSTEBORD
CATERING
FESTMAD
BUFFET
OG MEGET MERE...

Fuglehal Grafisk / Anette Milert Hansen

hos Vipsen
Hillerødvej 42B, 3300 Frederiksværk
Tlf: 31 45 80 74, hosvipsen@yahoo.com

Åbningstider
Mandag – fredag
8.00 – 14.00
Lørdag – søndag
Kun åben mod forudbestilling
Vi udvider gerne vores åbningstider alle dage for afhentning af bestillinger.

Besøg os på:
www.hosvipsen.dk eller på facebook

Dato:
Antal

Afhentningstidspunkt:
Almindeligt smørrebrød

28,32,-

Navn:
Antal

Luxus smørrebrød

Tlf nr.:
43,- 47,-

Antal

Specielt smørrebrød (bestilles min. 1 dag i forvejen)

Pris

Sennepssild med purløg

Fiskefilet med remoulade

Skaldyrssalat på lyst brød

60,-

Stegte sild med løg og kapers

Fiskefilet med rejer og mayonnaise

Rejer med mayonnaise på lyst brød

60,-

Marineret sild med karrysalat

Æg, rejer, mayonnaise og tomat

Røget ål med røræg

Dagspris

Hjemmelavet karrysild

Æg og tunsalat

Røget laks med røræg på lyst brød

65,-

Kryddersild med løg og kapers

Frikadeller med rødkål og surt

Gravad laks med sennepsdressing på lyst brød

60,-

Fiskefilet med remoulade

Roastbeef med remoulade og sprøde løg

Stjerneskud (med 2 stegte rødspætterfileter)

65,-

Fiskefilet med rejer og mayonnaise

Leverpostej med champignon, bacon og rødbede

Varmrøget laks, radiser, purløg og æggeblomme på lyst brød

65,-

Æg, rejer, mayonnaise og tomat

Leverpostej med sky og surt

Røget hellefisk med røræg og citron på lyst brød

Dagspris

Frikadeller med rødkål og surt

Flæskesteg med rødkål og sprøde svær

Roastbeef med løg og spejlæg

55,-

Roastbeef med remoulade og sprøde løg

Kogt skinke med italiensk salat

Pariserbøf

65,-

Leverpostej med champignon og bacon

Sprængt oksebryst med flødepeberrod og pickles

Tartar med klassisk tilbehør

65,-

Leverpostej med sky og surt

Æg, tomat, mayonnaise og karse

Mørbrad med løg

55,-

Flæskesteg med rødkål og sprøde svær

Kartoffelmad med mayonnaise, bacon og purløg

Dansk bøf med spejlæg

55,-

Kogt skinke med italiensk salat

Rullepølse med italiensk salat

Gorgonzola med æggeblomme og løg

65,-

Sprængt oksebryst med flødepeberrod og pickles

Rullepølse med løg og sky

Brie med druer og radiser

50,-

Æg, tomat, mayonnaise og karse

Hønsesalat med bacon

Momses favorit: Rejer med karsecreme og smilende æg

65,-

Kartoffelmad med mayonnaise, bacon og purløg

Dyrlægens natmad med sky og løg

Rullepølse med italiensk salat
Rullepølse med løg og sky

Vipsens speciale: Røgede kartofler med sprøde løg,
sprøde kartofler, mayonnaise og karse
Kokkens lækkerier:
Roastbeef med bearnaise. To slags løg og syltet agurk
Stines yngling: Røget skinke af Halnæs-frilandsgris,
krydderurte røræg og ærteskud

55,55,65,-

Franskbrød med ost

Avocado med spejlæg og sauce tartarer

50,-

Hønsesalat med bacon

Avocado med spicy salsa og sprøde chips

50,-

Dyrlægens natmad med sky og løg

Tomat, sprødt bacon og spicy mayonnaise

50,-

Spegepølse med remolade og ristede løg

Hummus med semidry tomater

50,-

Total:

