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N I E L S E N S

BAGERI

SANDWICH

TAKE AWAY

SANDWICH
vi smører alt
med hjemmelavet
dressing

- Kalkun/bacon
- Kylling/bacon med karry dressing
- Frikadelle med rødkål og agurkesalat
- Pulled pork med barbeque dressing
- Skinke/ost
- Hjemmelavet tunsalat med æg
- Hjemmelavet hønsesalat med bacon
- Spicy tunsalat

- Roastbeef med ristede løg,
remoulade og agurkesalat

- Æg og rejer
- Laks med asparges
- Laksesalat med rødløg

Goft eller fint brød vi har helt sikkert
en variant lige til dig

Der kan frit vælges brød
Roma, Chia, Rustik eller Flintstone
* så længe lager haves
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NYHED

Smagsplatte til 2 personer
inkl. kage til dessert

Indeholder udvalg af forskellige sandwich i blandet brød som er
lavet med egen surdej og masser af fuldkorn

N I E L S E N S

BAGERI

Hos Nielsens bageri
bliver alle vores rugbrød
bagt med egen surdej

Find din egen
favorit

RUGBRØDS
SANDWICH

Det læ
grove vkre
alg

- Skinke og ost
- Kalkun og bacon
- Spegepølse og rødløg

GRILLET

PANINI

Med rød eller grøn
pesto dressing,
mozzarella,
skinke, tomat

Bliver varmet

LANDGANGS

BRØD

Vælg imellem 5 slags pålæg
Roastbeef, rejer, æg,
hjemmelavet hønsesalat,
hamburgerryg, kamsteg,
leverpostej, kalkun, rullepølse,
ost og spegepølse samt grønt

SALAT
Pasta kan variere, hør nærmere
omkring dagens udvalg
- Grillet kylling med bacon stykker og
pasta, på bund af grøn salat med peberfrugt,
bulgur og peanuts
- Cherry tomater, mozzarella kugler, grøn salat, rødløg
og pesto dressing (vegetar)
- Bønnesalat med perlebyg, bulgur, peberfrugt og peanuts
(vegetar)

Inkl. brød og
dressing

100%
FRISKE
RÅVARER
Vi gør os meget umage med at
udvælge de helt rigtige
leverandører til vores frugt og
grønt. Det er din garanti for 100%
friske råvarer

Gerne lokale
leverandører

PÅLÆGS
PLADE
Vælg imellem min. 5 slags pålæg

* min 6 pers, maks 15 pers.

Roastbeef, rejer, æg, hjemmelavet hønsesalat, kalkun
hamburgerryg, kamsteg, leverpostej, rullepølse, ost og
spegepølse samt grønt

Altid god at dele
med andre
Laves rund, ﬁrkantet, eller som pålægskagemand/kone

BRUNCH
Inkl. brød og smør
Nielsens Brunch 1
Scrambled æg, brunch pølser, bønner i tomat, bacon,
Gårdmosteriet marmelade, ost, brie, nutella, melon,
skyr med hjemmelavet granola, pålæg, 1 stk. kringle,
friskpresset appelsin juice, kaﬀe/te
(tillæg for varm chokolade eller specialkaﬀe 5,-)

Nielsens Brunch 2
Scrambled æg, røget laks, hjemmelavet hønsesalat,
brunch pølser, bønner i tomat, bacon, Gårdmosteriet
marmelade, ost, brie, nutella, melon, skyr med hjemmelavet
granola, pålæg, 1 stk. kringle, friskpresset appelsin juice,
kaﬀe/te (tillæg for varm chokolade eller specialkaﬀe 5,-)

PERFEKT
START PÅ
DAGEN

Godt med C vitaminer, æg, ost,
frisk frugt og pålæg samt
naturligvis med nybagt brød

Lige til at tage
med hjem i praktisk
emballage

TAPAS MENU 1
* min 2 personer, bestilles senest samme dag kl. 9.00
Indeholder:
Chorizo pølser, bladselleri med pikant ost svøbt i serranoskinke,
Caprese salat, hjemmelavet tunsalat med kapers, 2 slags ost,
skinke med melon, vindruer, pesto, peanuts og oliven,
Inkl. 1 baguette og hjemmelavet rugchips (uden hvedemel)

Bestil tapas både til den hyggelige hjemmeaften, det
store arrangement, konfirmationen, eller brylluppet

Vi anretter på store fade
ved større arrangementer

TAPAS MENU 2
* min 2 personer, bestilles senest samme dag kl. 9.00

Indeholder:
Italiensk mortadella pølse med kapersbær og syltede rødløg,
græske frikadeller med fetaost, syltede rødløg og fyldte mini
peberfrugt. Røget laks med sprøde grønne asparges og dilddressing.
Røgede saltede mandler og peanuts. Udhulet agurk med
chorizopølse, soltørret tomat og ærteskud. Grillede peberfrugter,
oliven og pesto. Gorgonzola, brie (Den hvide dame)
peberfrugt og druer. inkl. 1 baguette og
hjemmelavet rugchips (uden hvedemel)

N I E L S E N S

BAGERI

Kig ind forbi os og
lad dig inspirere

KAGE OG DESSERT
For os handler det om, at vi i fællesskab får sammensat
den helt rigtige kombination af smag og udtryk,
så du får præcis den kage eller dessert du ønsker dig til
dit næste arrangement, uanset hvor mange i er.

Vores konditor har
altid tid til en snak
Vojens

Padborg

Rådhuscenteret 25
DK-6500 Vojens

Bovvej 9
DK-6330 Padborg

Tlf.: +45 22225838

Tlf.: +45 74673334

Åbningstider:
Mandag-torsdag 6.30 - 17.30
Fredag 05.30 - 17.30
Lørdag-søndag 06.30 - 16.00

Åbningstider:
Mandag-fredag 06.00 - 17.30
Lørdag-søndag 06.00 - 16.00

N I E L S E N S

BAGERI

PRISLISTE

SANDWICH
- Kalkun/bacon - Kylling/bacon med karry dressing - Frikadelle med rødkål og agurkesalat
- Pulled pork med barbeque dressing - Skinke/ost - Hjemmelavet tunsalat med æg
Pr. Stk.
- Hjemmelavet hønsesalat med bacon - Spicy tunsalat
- Roastbeef med ristede løg, remoulade og agurkesalat

Pr. Stk.

- Æg og rejer - Laks med asparges - Laksesalat med rødløg

Pr. Stk.

47,50,52,-

SMAGSPLATTE TIL 2 PERSONER inkl. kage til dessert
Indeholder udvalg af forskellige sandwich i blandet brød som er
lavet med egen surdej og masser af fuldkorn

Pr. Stk.

140,-

RUGBRØDS SANDWICH 3 varianter

Pr. Stk.

47,-

GRILLET PANINI 2 varianter

Pr. Stk.

52,-

LANDGANGS BRØD vælg mellem 5 slags pålæg

Pr. Stk.

65,-

SALAT TO GO 3 varianter

Pr. Stk.

62,-

Pr. pers.

52,-

Pr. Stk.

135,-

Pr. Stk.

160,-

Platte til 2 personer

225,-

Platte til 2 personer

225,-

PÅLÆGSPLADE vælg imellem 5 slags pålæg
NIELSENS BRUNCH 1
(tillæg for varm chokolade eller specialkaﬀe 5,-)

NIELSENS BRUNCH 2
(tillæg for varm chokolade eller specialkaﬀe 5,-)

TAPAS MENU 1
* min 2 personer, bestilles senest samme dag kl. 9.00

TAPAS MENU 2
* min 2 personer, bestilles senest samme dag kl. 9.00

Se nærmere beskrivelse af sortimentet i vores brochure, har du spørgsmål
til indhold, allergener eller til selve produkterne, så spørg endelig Vi er altid klar til at hjælpe.

