
    
Frisk og lækkert spiseri Frisk og lækkert spiseri Frisk og lækkert spiseri Frisk og lækkert spiseri     

Mad fra   
Fjand GårdbutikFjand GårdbutikFjand GårdbutikFjand Gårdbutik    
Vi vil gerne være med til, at du hurtigt og bekvemt Vi vil gerne være med til, at du hurtigt og bekvemt Vi vil gerne være med til, at du hurtigt og bekvemt Vi vil gerne være med til, at du hurtigt og bekvemt     

kan starte kan starte kan starte kan starte     
din weekdin weekdin weekdin week----end eller feriedage end eller feriedage end eller feriedage end eller feriedage     

i vores i vores i vores i vores     
naturskønne område vednaturskønne område vednaturskønne område vednaturskønne område ved    

Vesterhavet og Naturpark Nissum Fjord.Vesterhavet og Naturpark Nissum Fjord.Vesterhavet og Naturpark Nissum Fjord.Vesterhavet og Naturpark Nissum Fjord.    
            

Måske du bare vil have en let dag i køkkenet Måske du bare vil have en let dag i køkkenet Måske du bare vil have en let dag i køkkenet Måske du bare vil have en let dag i køkkenet     
og mere tid til dine gæster så…….. og mere tid til dine gæster så…….. og mere tid til dine gæster så…….. og mere tid til dine gæster så……..     

    
Vi  laver også gerne en picnickurv til strand eller fjord Vi  laver også gerne en picnickurv til strand eller fjord Vi  laver også gerne en picnickurv til strand eller fjord Vi  laver også gerne en picnickurv til strand eller fjord     

eller anden hyggelig skovtur ;O)eller anden hyggelig skovtur ;O)eller anden hyggelig skovtur ;O)eller anden hyggelig skovtur ;O)    
    

                                        MENU eksempler:    
                                                    

Min. 2 personerMin. 2 personerMin. 2 personerMin. 2 personer    
Gårdbutikkens tallerkenGårdbutikkens tallerkenGårdbutikkens tallerkenGårdbutikkens tallerken    

----    lidt men godt og meget populærlidt men godt og meget populærlidt men godt og meget populærlidt men godt og meget populær    
    Pris 130,Pris 130,Pris 130,Pris 130,----    kr. pr. personkr. pr. personkr. pr. personkr. pr. person    

    
Min. 4 personerMin. 4 personerMin. 4 personerMin. 4 personer    

Kalveculotte med kartoffelsalat, Kalveculotte med kartoffelsalat, Kalveculotte med kartoffelsalat, Kalveculotte med kartoffelsalat,     
2 x salater og hjemmebagt brød2 x salater og hjemmebagt brød2 x salater og hjemmebagt brød2 x salater og hjemmebagt brød    

Pris 175, Pris 175, Pris 175, Pris 175, ----    kr. pr. personkr. pr. personkr. pr. personkr. pr. person    
    

RING og hør om andre menuforslagRING og hør om andre menuforslagRING og hør om andre menuforslagRING og hør om andre menuforslag    
Til lige dit arrangementTil lige dit arrangementTil lige dit arrangementTil lige dit arrangement    

Ved levering betales der ekstra for Kørsel.Ved levering betales der ekstra for Kørsel.Ved levering betales der ekstra for Kørsel.Ved levering betales der ekstra for Kørsel.    
    

MajMajMajMaj----Britt og Per Kjeldsgaard Britt og Per Kjeldsgaard Britt og Per Kjeldsgaard Britt og Per Kjeldsgaard     
Fjand Gårdbutik, Klitvej 49, FjandFjand Gårdbutik, Klitvej 49, FjandFjand Gårdbutik, Klitvej 49, FjandFjand Gårdbutik, Klitvej 49, Fjand    
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