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Dansk tradition
i modern svensk tappning

Så handlar du dina smörrebröd?

När passar ett  smörrebröd? Hvergang!
Våra smörrebröd görs av noga utvalda råvaror, på rågbröd 
bakat lokalt och med, så långt det är möjligt, närprodu-
cerade råvaror. Smörrebröden är utmärkta att  servera 
t ex på studentskivan, vid ett  dop eller varför inte som 
förrätt . De är färdiga att  ställa fram, fi nns i många smaker, 
är dekorati va och inte minst – välsmakande. 

Vårt utbud
I menyn fi nns många varianter av smörrebröd. I buti ken 
fi nner du de kanske mest klassiska smörrebröden som ex-
empelvis ”Stjerneskud”. Under fredagar och lördagar fi nns 
också någon av de klimatsmarta smörrebröden i buti k 
och ibland hitt ar du även någon pikant variant på besök. 
Klimatsmarta och pikanta varianter ingår i beställnings-
sorti mentet så dessa behöver du beställa. Men önskar du 
något särskilt smörrebröd, ett  större antal eller att  få dina 
smörrebröd vid ett  speciellt ti llfälle rekommenderar vi 
dig att  allti d kontakta oss så vi kan säkerställa att  just det 
du valt fi nns ti llgängligt. Vi kan då, vid de ti llfällen det tex 
är slutsålt, rekommendera dig andra alternati v snarlika 
dina val. Du kan beställa dina smörrebröd via hemsidan 
www.pickngo.se alternati v ringa oss 0470-101 50. 

Snitt ar
En snitt  är ett  mindre smörrebröd med karaktären av en 
munsbit. Snitt ar görs av utvalda smörrebröd och såväl kött , 
fi sk, ost och klimatsmarta alternati v. För mer informati on 
hör med personalen. Snitt ar måste allti d beställas.

Allergier
Har du någon form av allergi? Personalen hjälper dig att  
reda ut vilka ingredienser som ingår i smörrebröden. 
Naturligtvis försöker vi, när så är möjligt, att  byta ut 
råvaror såsom bröd ti ll glutenfritt , smör ti ll laktosfritt .
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Bombay 
Kyckling, currysås, bacon, tomat

61 kr 

Elin 
Kallrökt lax, hjortronsylt, färskost

76 kr

Fie 
Laxröra, paprika, kryddig dillmajonäs, kaviar

66 kr

Frida 
Ägg, sill

37 kr

Gitte 
Skagenröra, ägg, kräftstjärtar, kaviar

64 kr

Helle 
Leverpastej, bacon, champinjoner, inlagd gurka

59 kr

Herman 
Kyckling, sallad, mozzarella, pesto

62 kr

Jens 
Kallrökt lax, pepparrot, citron

74 kr

Kirsten 
Rostbiff, remouladsås, inlagd gurka, rostad lök

66 kr

Lone 
Handskadade räkor, ägg, majonnäs, kaviar

71 kr

Mads 
Fläskstek, rödkål, inlagd gurka, rostad lök

56 kr

Malte 
Pannbiff, bacon, stekt ägg, gurkmajonnäs,  
rostad lök

66 kr

Morten 
Rostbiff, pepparrotsmajonnäs, kapris,  
svamp, bacon, rostad lök

63 kr

Sanne 
Leverpastej, bacon, champinjoner,  
svartvinbärsgelé, rostad lök

57 kr

Stjärnfall 
Friterad fisk, remouladsås, räkor, kaviar

68 kr

Benjamin 
Rucola, mozzarella, pesto, tomat

58 kr 

Henning 
Cornfärs, currysås, tomat,  
champinjoner, rostad lök

63 kr

Karsten 
Cambozolaost, fikon, fikonmarmelad, druvor

60 kr

Linn 
Pease, sallad, crèmefraiche, bbq sås

64 kr

Lise 
Vegetarisk biff, gurkmajonäs, rödlök,  
alfaalfagroddar, kapris

65 kr

Luna 
Vegetarisk schnitzel, persiljehummus,  
tomat, alfa alfagroddar, kapris

65 kr

Otto 
Tomathummus, rödbeta, sallad, syltlök,  
rostad lök, pepparrot

62 kr

Saga 
Oumph, sötsur sås, sallad, alfa alfagroddar, 
champinjoner, röd lök

63 kr

Alexandra 
Kallrökt lax, wasabi, kräftstjärtar, kaviar

79 kr 

Berit 
Varmrökt lax, ägg, räkor, sparris

79 kr

Djurläkarens Nattamat 
Leverpastej, saltkött, saltgurka, lök

74 kr

Fleming 
Rostbiff, ajvar relish, svampstuvning,  
grillad paprika

71 kr

Isabelle 
Kräftstjärtar, kryddig dillmajonnäs

82 kr

Kungens Nattamat 
Salami, brieost, svart vinbärsgelé

62 kr

Mette 
Handskadade räkor, majonnäs,  
dijonsenap, löjrom

84 kr

Niels 
Stekt inlagd strömmingsflundra,  
potatis, tomat

63 kr

Smörrebröd 
Klassiska smörrebröd har mycket pålägg

Smörrebröd är en nationalrätt i Danmark och de finns nu 
även i Växjö. Smörrebröd består av en skiva grovt rågbröd 
med en kombination av pålägg som kan varieras i det 
oändliga. Mängden pålägg är väl tilltagen och smörrebröd 
är en måltid i sig. Smörrebröden i det ordinarie sortimentet 
finns oftast i butik. 

Pikanta varianter  
Spännande smaker 

För dig som är en erfaren smörrebrödsätare eller som 
vill smaka något utöver våra ordinarie smörrebröd finns 
de pikanta varianterna. Dessa innehåller läckra råvaror i 
en spännande sammansättning, allt för att du ska få en 
oöverträffad smakupplevelse. De pikanta varianterna 
beställs alltid, dock kan de vid olika tillfällen finnas i butik.

Vi har ambitionen att minska matsvinnet.  
Genom att vi gör våra smörrebröd löpande under 

dagen får vi minimalt med produkter över. Det kan 
dock medföra att inte alla ordinarie smörrebröd 
alltid finns klara i butiken men oftast kan vi göra 

dem medan ni väntar, alternativt att ni  
beställer era smörrebröd i förväg.

Klimatsmarta alternativ 
Hållbara val för en bättre värld och framtid

Naturligtvis vill vi göra det vi kan för att minska klimatpå-
verkan. Vi har ett sortiment av smörrebröd utan kött, fisk 
eller kyckling där vi ersatt dessa med alternativt protein 
(tex sojabaserade produkter). De flesta av de klimatsmarta 
smörrebröden går även att få veganska. Utvalda klimatsmarta 
smörrebröd finns oftast i butiken under fredagar och lördagar. 
Vill du ha speciella smörrebröd är det bästa att beställa dessa. 


