Nemt & Lækkert aftensmad
Lige til at sætte i ovnen eller på grillen
- 1 række barbecue ben
- Bagt kartoffel med hvidløgssmør
- Salat med hvidløgsdressing
Pris

Lækker tapasbox
til 2 personer
Tapasbox til 2 indeholder:

75,-

Kan afhentes hver fredag, mod
forudbestilling, skal dog bestilles senest
dagen før inden kl 13

-Serano skinke med melon og semidried
tomat
-2 slags chorizo og parmesan
-Røget mørbrad med syltede rødløg
-Hjemmelavet lakseruller
-5 slags oste
-Oliven
-Saltbagte mandler
-Marineret valnødder
-Hjemmelavet hvidløgs aioli
-Pesto
-Syltede grønne tomater
-Fyldte peberfrugter
-Friskbagt flutes
1 Box til 2 personer
249,-
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- Skal bestilles senest dagen
før inden kl 13:00

Glæd en du holder af.
Køb et gavekort til Let & lækkert.
Perfekt til værtinde- eller værtsgave,
fødselsdagsgave mm.
Evt. på smørrebrød eller et valgfrit
beløb, mulighederne er mange.

www.letoglaekkert.dk

Når du handler hos os, vil vi sætte pris
på at modtage din bestilling i god tid,
så vi kan nå at lave din ret til tiden, og
sørge for kvaliteten er i top
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Lækkert mad til enhver lejlighed

menukort

75 12 11 10
Smedevej 15
6710 Esbjerg V
www.letoglaekkert.dk
info@letoglaekkert.dk
Mød os på Facebook & Instagram

Smørrebrød

Pålægsmand/dame

Uspecificeret Smørrebrød

28,-

Fiskefilet med rugbrød, remoulade og
citron

32,-

Bøf med spejlæg og rødbeder på
rugbrød

39,-

Kylling med karrydressing, ananas og
bacon på rugbrød

35,-

Frikadelle med rødkål på rugbrød

35,-

1/1 Franskbrødmad med ost eller
pålæg

36,-

1/1 Franskbrødmad med rejer eller laks 55,-

Håndmad
Uspecificeret Håndmad
1/2 Franskbrødmad med ost eller
pålæg

495,-

Pålægsplade til ca. 12-15 personer

650,-

Sandwich
Grov Trekant sandwich
Bagels grov eller chili/cheddar
Grov Baguette
Grov Landgangsbrød med 5 slags
pålæg

20,55,55,-
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1/2 Franskbrødmad med rejer eller
laks

20,-

65,-

25,-

Frokost retter

39,-

Let & Lækkert´s
Fredags Smørrebrød
Fredags Smørrebrød

Pålægsmand eller dame
til ca. 8-10 personer

Stjerneskud med 2 stegte fisk

89,-

Pariserbøf

89,-

20,-

Hver fredag fra Januar til og med Oktober,
kan du købe vores lækre smørrebrød til kun
20,- pr. stk.
Spar 8,- pr. stk.

Betingelser for fredags Smørrebrød:
- Kun uspecificeret
- Skal bestilles senest dagen før inden kl 13:00
- Skal betales ved afhentning, (kontant, dankort,
mobilepay)
- Kun afhentning, ingen udbringning (inden 13:00)
- Pakkes i æsker, ingen fade

Praktiske oplysninger:

- Bestil i god tid, senest dagen før inden
13:00
- Frokost retter gælder man-fre til kl. 13:00
- Udbringning i Esbjerg koster 50,- Retur emballage afleveres rengjort af
kunden
- Dette er kun et udpluk af hvad vi laver, har
du andre ønsker, så kontakt os endelig
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Buffet k
e
Hvidløgsstegt okse culotte
r
Marineret skinkesteg
recep
Krydret
frikadeller
b
Flødekartofler
a
Lækker salat med dressing
Friskbagt brød og øko smør g
Let & Lækkerts hjemmelaveteislagkage med
nøddebund dertil hindbærpure
l
Pris pr. kuvert (min. 10 kuverter)
195,s
m
Chili/vanilie marineret skinkesteg
e
Langtidsstegt oksefilet
d og bacon
Kyllingeroulade med flødeost
l
Ovnbagte petit kartofler
Ostegratineret flødekartofleræ
Whisky sauce
k
Lækker salatbuffet
k
Broccolisalat
Friskbagt brød & øko smør e
Hjemmelavet islagkage medrdaim og
karamelsauce
t
Pris pr. kuvert (min. 20 kuverter)
239,f
Hovedretter
y
(min. 10 kuverter)
l
Kalvesteg stegt som vildt dertil
d
waldorfsalat ,ribsgele, dampede gulerødder og
Svildtsauce 149,hericots verts, hvide kartofler og
a
Svinekam med sprøde svær dertil rødkål, ribsgele,
r og sauce 149,hvide- brunede & franske kartofler
a
Winerschnitzel af kalv med "dreng" dertil brasede
h
kartofler, ærter, gulerødder & smørsauce
149,B
Hvidløgsstegt lammekølle dertil tomatkartofler,
e
marineret bønner, tomatsalat, friskbagt brød og
r
øko smør
149,n
2 stk. kyllingbrystfilet med flødeost
a & bacon dertil
flødekartofler, lækker salat med dressing, friskbagt
r
brød og øko smør
149,d
Langtidsstegt oksefilet dertil nøddekartofler,
k
lækker salat med dressing, whisky sauce, friskbagt
a
brød og øko smør
195,-
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