
Bestil forplejning til turen
Vi kan hjælpe dig med forplejning til turen, så dine gæster 
får lige dét mere, når I bestiller til minimum 25 personer. 

Udfyld bestillingsfelterne i menuen her og
returnér den til os sammen med dit ordrenummer. Vi skal 

have din bestilling så hurtigt som muligt og senest 14 dage 
før dit arrangement. Din bestilling er først bekræftet, når 

du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

Alle priser er i DKK excl. 25% moms.

MIT ORDRENR.:

Menu
2022 
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Smurt rundstykke og 
1 stk. kuvert ost + 

1 stk. kuvert marmelade 
m. ske
kr. 29,-

antal

Dansk 
wienerbrød
spandauer

kr. 25,-
antal

Dansk 
wienerbrød

snegl

kr. 25,-
antal

Leveres i papirposer m. serviet

Morgenmadsposer

Chokoladekage 
i æske m. 

gaff el og serviet
kr. 35,-
antal

Mini-jordbærtærte i æske 
m. gaff el og serviet

(kun i sommerhalvåret)
 kr. 35,-

antal

1 pose
 peanuts 
(30 gr)
kr. 15,-
antal

Kager og snacks

1 pose 
chips med havsalt 

(40 gr)
kr. 15,-
antal
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Sandwich

Sandwich 
med kalkun, 

bacon 
og karrydressing

kr. 52,-
antal

A:   B: 

Sandwich 
med skinke

 og ost

kr. 52,-
antal

A:   B: 

Sandwich med 
roastbeef, remoulade, 

syltede agurker 
og ristede løg

kr. 52,-
antal

A:   B: 

Sandwich 
med falafel

og salat

kr. 52,-
antal

A:   B: 

Sandwich 
med røget laks 

og asparges

kr. 52,-
antal

A:   B: 

Vælg mellem A: sandwichbolle eller B: fuldkornsbolle. Leveres i papirposer m. serviet.
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Smørrebrød 
3 stk. smørrebrød

Hønsesalat med sennep, selleri, hjertesalat og sprødt kyllingeskind
Grillet tyndsteg med sæsonens topping, f.eks. bearnaise, syltede agurker, bagte tomater og sprød kartoffel 

’Sæsonens vegetariske smørrebrød’ Afhængig af sæsonen kan det eksempelvis være:
Kartoffel med røget mayonnaise, syltede rødløg, radiser og sprød kartoffel

Smørrebrødet er portionspakket i æsker og leveres med engangsservice, bestik og servietter.
kr. 225,-

antal KUVERTER

Bemærk: Der kan være variation i udvalget, afhængig af sæson

Med dessert
Ovenstående med sæsonens dessert (kage, trifli, fromage el.lign.) 

kr. 280,-
antal KUVERTER

Hos Aamanns er fundamentet det økologiske surdejsrugbrød, som bidrager med tekstur, sødme samt 
bitterhed og udgør et smags– og konsistensmæssigt modstykke til pålægget. 

Brød, pålæg, grøntsager, urter, emulsioner og sprøde elementer er omhyggeligt doseret og udgør 
tilsammen en gennemført æstetisk helhed med fokus på det samlede smagsindtryk. 

Alt laves fra bunden og af ordentlige råvarer, frugt og grønt er i sæson, fisk er bæredygtigt og kødet 
kommer fra dyr, der har levet et anstændigt liv på friland, ligesom korn og mejeriprodukter er økologiske.

Det er muligt at bestille glutenfrit brød!
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Minismørrebrød
Bestående af 3 stk. minismørrebrød 

Hønsesalat med sennep, selleri, hjertesalat og sprødt kyllingeskind 
Grillet tyndsteg med sæsonens topping, f.eks. bearnaise, syltede agurker, bagte tomater og sprød kartoffel 

Lakserilette med varmrøget laks, cremefraiche, mayonnaise og friske urter

Leveres i pakker á 18 stk. (til 6 personer) med små tallerkner og servietter.
kr. 150,- 

antaL KUVERTER

Bemærk: Der kan være variation i udvalget, afhængig af sæson

Med dessert
Ovenstående med sæsonens dessert (kage, trifli, fromage el.lign.)

kr. 205,-
antal KUVERTER
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Antipasto/italiensk tapas
Vetricina pølse, finocchiona pølse med fennilke, klassisk Toscano pølse, ægte parmaskinke,  

ægte 24 mdr. parmigiano ost, ubriaco di raboso ost, bresaola m. citron, caprese (San Marzano tomater med 
 ægte mini mozzarella). Serveres med hjemmelavet kompot og hjemmelavet pesto samt oliven,  

soltørrede tomater, grillet artiskok og filone brød.

Anretningen er portionspakket og leveres med engangsservice, bestik og servietter.
kr. 215,-

antal KUVERTER

Med dessert
Ovenstående med Tiramisu – italiensk klassiker i form af kaffedyppede savoiardi kiks, 

cremet, fyldig mascarponecreme, marsala likør, toppet med kakaopulver.
kr. 255,-

antal KUVERTER

Supermarco er en bid af Italien i København. I landets største gourmet-supermarked importerer man  
udelukkende de ypperste produkter fra alle regioner i et land, hvor kvalitet og smag er en besættelse.  

Oplev prosciutto, salame og bresaola fra øverste hylde samt skønne anretninger med særligt udvalgte oste 
fra køer, der græsser i alperne og får, der spiser vilde urter i Sardiniens højland. Butikkens indkøbere er på 

konstant jagt efter de bedste produkter, og Supermarcos passionerede kokke skruer dem sammen,  
så det fremstår absolut uimodståeligt italiensk.   
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Osteanretning
Ægte 24 mdr. parmigiano reggiano, blød og mild maccagno, lagret og smagfuld pecorino napoleone,  

ubriaco di rabosoo lagret i rødvin, let sødlig gorgonzola dolce, caprese (mini mozzerella med San Marzano tomat). 
Serveres med pesto, figenkompot, 2 slags oliven, vindruer, salte mandler,  

focacette kiks med rosmarin samt filone brød.

Anretningen er portionspakket og leveres med engangsservice, bestik og servietter.
kr. 215,-

antal KUVERTER

Med dessert
Ovenstående med Tiramisu – italiensk klassiker i form af kaffedyppede savoiardi kiks, 

cremet, fyldig mascarponecreme, marsala likør, toppet med kakaopulver
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Drikkevarer

Coca Cola sixpack 
(6 x 33 cl)

kr. 72,-
antal pakker

Cola Zero sixpack 
(6 x 33 cl) 

kr. 72,-
antal pakker

Fanta sixpack 
(6 x 33 cl) 

kr. 72,-
antal pakker

Kildevand 12-pack 
(12 x 0,5 liter)

kr. 144,-
antal pakker

Sprite sixpack 
(6 x 33 cl)

kr. 72,-
antal pakker

Hvidvin (6 x 25 cl)
Biorebe pinot grigio 

(økologisk,
vegansk)
kr. 228,-

antal pakker

Øl sixpack, 
Carlsberg
(6 x 33 cl)

kr. 96,-

antal pakker

Rødvin (75 cl)
Era Marche Sangiovese 

Rosso Cantie Volpi
(økologisk)

kr. 115,-
antal

Cava (75 cl)
Cava Giro 

Ribot
kr. 165,-

antal

Kaff e/The* 
pr. termokande 

(ca. 1,2 liter/5 kopper)
kr. 75,-

antal kanDer antal kanDer
kaFFe tHe

Champagne (75 cl)
Voirin Jumel Champagne 

Dalys Blanc de Blancs 
Grand Cru
kr. 350,-

antal

*Kaff e/ the kan kun bestilles sammen med sandwiches, morgenbrød eller kage.

Priserne for drikkevarer er inkl. plastglas og/eller kop. Ved kaff e/ the medfølger sukker og fl ødepulv er.
OBS! Ved øl, sodavand og vand faktureres altid for minimum 50% af de bestilte drikkevarer og derudover efter 

forbrug. Ved øvrige drikkevarer faktureres for alt det bestilte. I er selvfølgelig velkomne til at tage eventuelle 
overskydende drikkevarer med jer efter turen.

Rødvin (6 x 25 cl)
Biorebe merlot

(økologisk,
vegansk)
kr. 228,-

antal pakker

Hvidvin (75 cl)
Era Marche Terre

Siciliane Inzolia Cantine 
Volpi (økologisk)

kr. 115,-
antal

Rosévin (75 cl)
 Rosato Terre Di

Cheiti Cantine Volpi 
(økologisk)

kr. 115,-
antal

7

Drikkevarer

Coca Cola sixpack 
(6 x 33 cl)

kr. 72,-
antal pakker

Cola Zero sixpack 
(6 x 33 cl) 

kr. 72,-
antal pakker

Fanta sixpack 
(6 x 33 cl) 

kr. 72,-
antal pakker

Kildevand 12-pack 
(12 x 0,5 liter)

kr. 144,-
antal pakker

Sprite sixpack 
(6 x 33 cl)

kr. 72,-
antal pakker

Hvidvin (6 x 25 cl)
Biorebe pinot grigio 

(økologisk,
vegansk)
kr. 228,-

antal pakker

Øl sixpack, 
Carlsberg
(6 x 33 cl)

kr. 96,-

antal pakker

Rødvin (75 cl)
Era Marche Sangiovese 

Rosso Cantie Volpi
(økologisk)

kr. 115,-
antal

Cava (75 cl)
Cava Giro 

Ribot
kr. 165,-

antal

Kaff e/The* 
pr. termokande 

(ca. 1,2 liter/5 kopper)
kr. 75,-

antal kanDer antal kanDer
kaFFe tHe

Champagne (75 cl)
Voirin Jumel Champagne 

Dalys Blanc de Blancs 
Grand Cru
kr. 350,-

antal

*Kaff e/ the kan kun bestilles sammen med sandwiches, morgenbrød eller kage.

Priserne for drikkevarer er inkl. plastglas og/eller kop. Ved kaff e/ the medfølger sukker og fl ødepulv er.
OBS! Ved øl, sodavand og vand faktureres altid for minimum 50% af de bestilte drikkevarer og derudover efter 

forbrug. Ved øvrige drikkevarer faktureres for alt det bestilte. I er selvfølgelig velkomne til at tage eventuelle 
overskydende drikkevarer med jer efter turen.

Rødvin (6 x 25 cl)
Biorebe merlot

(økologisk,
vegansk)
kr. 228,-

antal pakker

Hvidvin (75 cl)
Era Marche Terre

Siciliane Inzolia Cantine 
Volpi (økologisk)

kr. 115,-
antal

Rosévin (75 cl)
 Rosato Terre Di

Cheiti Cantine Volpi 
(økologisk)

kr. 115,-
antal
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Drikkevarer

Coca Cola sixpack 
(6 x 33 cl)

kr. 72,-
antal pakker

Cola Zero sixpack 
(6 x 33 cl) 

kr. 72,-
antal pakker

Fanta sixpack 
(6 x 33 cl) 

kr. 72,-
antal pakker

Kildevand 12-pack 
(12 x 0,5 liter)

kr. 144,-
antal pakker

Sprite sixpack 
(6 x 33 cl)

kr. 72,-
antal pakker

Hvidvin (6 x 25 cl)
Biorebe pinot grigio 

(økologisk,
vegansk)
kr. 228,-

antal pakker

Øl sixpack, 
Carlsberg
(6 x 33 cl)

kr. 96,-

antal pakker

Rødvin (75 cl)
Era Marche Sangiovese 

Rosso Cantie Volpi
(økologisk)

kr. 115,-
antal

Cava (75 cl)
Cava Giro 

Ribot
kr. 165,-

antal

Kaff e/The* 
pr. termokande 

(ca. 1,2 liter/5 kopper)
kr. 75,-

antal kanDer antal kanDer
kaFFe tHe

Champagne (75 cl)
Voirin Jumel Champagne 

Dalys Blanc de Blancs 
Grand Cru
kr. 350,-

antal

*Kaff e/ the kan kun bestilles sammen med sandwiches, morgenbrød eller kage.

Priserne for drikkevarer er inkl. plastglas og/eller kop. Ved kaff e/ the medfølger sukker og fl ødepulv er.
OBS! Ved øl, sodavand og vand faktureres altid for minimum 50% af de bestilte drikkevarer og derudover efter 

forbrug. Ved øvrige drikkevarer faktureres for alt det bestilte. I er selvfølgelig velkomne til at tage eventuelle 
overskydende drikkevarer med jer efter turen.
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Leveringsbetingelser
Gældende fra januar 2022.  

Alle priser er i DKK excl. 25% moms.

Vi skal have modtaget din ordre i så god tid som muligt og senest 14 dage før arrangementet. 
Din bestilling er IKKE gældende, før du har en ordrebekræftelse fra os.

For bestilling/levering og efterfølgende oprydning, tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 195,00 på din ordre. 
Ønsker du selv at medbringe forplejning, er du velkommen til det, og der tillægges så kr. 400,00 på din ordre. 

Medbringer du egen forplejning, står du selv for oprydning.

Der skal minimum bestilles til 25 personer.

Kaffe/the kan kun bestilles sammen med sandwiches, morgenbrød eller kage.

Priserne for drikkevarer er inkl. plastglas og/eller kop. Ved kaffe/the medfølger sukker og flødepulver. 

I er selvfølgelig velkomne til at tage eventuelle overskydende drikkevarer med jer efter turen.

Din bestilling kan ændres frem til 5 hverdage før arrangementet, hvorefter bestillingen er bindende!

Fuld annullering senest 7 hverdage før levering. Derefter vil annulleringer blive faktureret med 100%.

Der tages forbehold for svigt i leveringen fra underleverandør eller andre forhold som Stromma Danmark 
ikke har indflydelse på.

Smørrebrød og Minismørrebrød leveres af Aamanns. Antipasto og Osteanretning leveres af Supermarco. 
Vær opmærksom på, at der tages forbehold for mindre ændringer i forhold til sæson.

Evt. spørgsmål rettes til info@stromma.dk eller tlf. 32 96 30 00.
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Gældende fra september 2022

Leveringsbetingelser
Gældende fra januar 2022.  

Alle priser er i DKK excl. 25% moms.

Vi skal have modtaget din ordre i så god tid som muligt og senest 14 dage før arrangementet. 
Din bestilling er IKKE gældende, før du har en ordrebekræftelse fra os.

For bestilling/levering og efterfølgende oprydning, tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 195,00 på din ordre. 
Ønsker du selv at medbringe forplejning, er du velkommen til det, og der tillægges så kr. 400,00 på din ordre. 

Medbringer du egen forplejning, står du selv for oprydning.

Der skal minimum bestilles til 25 personer.

Kaffe/the kan kun bestilles sammen med sandwiches, morgenbrød eller kage.

Priserne for drikkevarer er inkl. plastglas og/eller kop. Ved kaffe/the medfølger sukker og flødepulver. 

I er selvfølgelig velkomne til at tage eventuelle overskydende drikkevarer med jer efter turen.

Din bestilling kan ændres frem til 5 hverdage før arrangementet, hvorefter bestillingen er bindende!

Fuld annullering senest 7 hverdage før levering. Derefter vil annulleringer blive faktureret med 100%.

Der tages forbehold for svigt i leveringen fra underleverandør eller andre forhold som Stromma Danmark 
ikke har indflydelse på.

Smørrebrød og Minismørrebrød leveres af Aamanns. Antipasto og Osteanretning leveres af Supermarco. 
Vær opmærksom på, at der tages forbehold for mindre ændringer i forhold til sæson.

Evt. spørgsmål rettes til info@stromma.dk eller tlf. 32 96 30 00.
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