
Har du spørgsmål om allergener, sandwich eller andet står vi altid klar til at hjælpe. 

Navn Kaffeboden 
v/Heidi Pedersen 

Toldbodgade 10 
4700 Næstved 
Tlf. 55 72 78 35  

bestilling@kaffeboden.dk 

Telefon 

Dato & tid 

 

Udfyld bestillingssedlen og medbring den – eller send den til vores mail. 
    
 Alm Deluxe Højtbelagt 

Dyrlægens natmad m/ sky, rå løg og grønt    

Fiskefilet m/remoulade, grønt og citron    

Fiskefrikadelle m/remo, ristede løg og citron    

Hamburgryg m/italiensk salat & grønt    

Hønsesalat m/bacon, appelsin og grønt    

Kartoffel m/estragonmayo, sylt.rødløg, ristede & rødløg    

Kylling m/karrydressing, bacon og grønt    

Leverpostej m/bacon, surt og rødbede    

Skinkesalat    

Håndskåret kamsteg m/rødkål,surt & appelsin    

Roastbeef m/remo, ristede løg og peberrod    

Rullepølse m/sky, rå løg og grønt    

Røget medister m/remo, ristede løg og grønt    

Slagterens frikadelle m/rødkål, surt & grønt    

Sønderjysk spegepølse m/remo, ristede løg & grønt    

Sønderjysk spegepølse m/sky, rå løg & grønt    

Æg og rejer m/mayo, kaviart, citron & karse    

Æg og tomat m/mayo, rå løg og purløg    

Bacon som tilvalg (kr. 5,- pr. stk.)    

Lun frikadelle (kr. 15,- pr. stk.)    

Smørrebrød – antal i alt    
    
Pris i alt    

    

Kommentarer til bestillingen: 
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