
Banjo’s Smørrebrød

HELLERE RUND OG GLAD - END INGEN AFTENSMAD

Luksus Smørrebrød Super de Lux  
Smørrebrød

Alt smørrebrød kan smørres med smør eller fedt Rugbrød Franskbrød

Kr. 24,- Kr. 42,- Sæt  (X) Sæt  (X)
Æg med rejer
Flæskesteg med rødkål
Leverpostej med bacon og champion
Dyrlægens natmad
Skinke med røræg
Oksebryst med peberrod
Roastbeef med remulade og ristet løg
“Banjo’s” - leverpostej, spegepølse, mayonaise og ristede løg
Rullepølse med sky og rå løg
Spegepølse med sky og rå løg
Hamburgerryg med italiensk salat

Kr. 28,- Fiskefilet med remulade
*Røget laks med røræg
*Røget ål med røræg  (Kr. 52,-)
*Rejer med mayonaise
*Sild med hjemmelavet karrysalat  (Kr. 38,-)
*Hjemmelavet hønsesalat med bacon
*Bøf med spejlæg
*Mørbradbøf med bløde løg
*Tatar med æggeblomme  (Kr. 52,-)
*Lever med bløde løg  (Kr. 52,-)
*Rygeost med Purløg, radisser og mayonaise  (Kr. 38,-)
*Gammelost med sky og rå løg
Ost

ORIGINAL

grill

Navn:

Adresse:

Tlf:

Levering:

Afhentning:

Dag / Dato:

Kl.:

Betalt  (Husk at vedhæfte bon!)        q        Ikke betalt     q  

Ring og bestil på tlf. 66 12 40 15
Åben hver dag fra kl. 08:00 til 21:00
Søn- og helligdage kl. 11:00 til 21:00

*Ved levering samme dag - bestilles inden kl. 09:00
Levering i Odense inden for 5 km: Kr. 100,-
Fra 5 km til 20 km: Kr. 200,-

Har du specielle ønsker - så spørg

HUSK vores frisksmurte madpakker mandag til fredag med 4 
halve til KUN: Kr. 30,- og inkl. en 1/2 l. sodavand til KUN: Kr. 47,-

Modtaget af:

Dato:



Ring og bestil på 66 12 40 15   -   Åben hver dag fra kl. 08:00 til 21:00

Banjo’s Pålægsfad
ORIGINAL

grill

HELLERE RUND OG GLAD - END INGEN AFTENSMAD

Banjo’s pålægsfade

5 slags pålæg kr. 60,- pr. person

7 slags pålæg kr. 80,- pr. person

10 slags pålæg kr. 105,- pr. person

Det hjemmelavede
Roastbeef m. remulade og ristet løg 
og hjemmelavet agurkesalat

Skinke m. æggestand og asparges

Spegepølse m. sky og rå løg

Ribbensteg m. rødkål og agurkesalat

Hamburgerryg m. italiensk salat

Rullepølse m. sky og rå løg

Oksebryst m. peberrodssalat og 
hjemmelavet agurkesalat

Leverpostej m. champion, 
bacon og rødbeder

Salt kød m. rødløg og sky

Æg m. rejer/mayonaise

Lidt hjemmelavede luksus
Hvide sild m. hjemelavet karrysalat + kr. 20,-

Fiskefilet m. remulade og citron + kr. 25,-

Laks m. æggestand og asparges + kr. 25,-

Alm. ost + kr. 25,-

Gammel ost m. sky og rå løg + kr. 35,-

Prøv vores hjemmerørte Loge-sennep + kr. 5,-

Alle priser er pr. person og ved min. 10 personer

Brød og smør kr. 15,- pr. person


