
 

U3z Cafe´                 2021 - 2022 
Bragt eller bagdør ”ud af huset”                gældende til 30/6-2019                      
Skydebanevej 50   BBBB ApS 
9000 Aalborg, Danmark.   Cvr nr. 26 67 58 55                              
Tlf. No. +45 6011 6044                                              Bo Bedre Bo Billigere 
www.BBBB.dk                                                               9000@BBBB.dk 
 

 

Den store pris og menuliste fra 1/7-2021 til 1/7-2022 
 

 
 

Se vores månedlige tilbud – billigere kan det ikke blive. 
 
Sammensæt selv din menu – vil du have et godt råd, så ring 6011 6044 eller send 
en mail til mad@bbbb.dk 
 

Maden er pakket og klar til servering. Kød kan enten bestilles stegt klar til udskæring eller I kan 
selv stege og skære ud.  
Har I brug for hjælp til servering, opvask og afrydning, kan vi være behjælpelige med at finde 
køkkenpersonale.  
Skulle I have specielle ønsker, som ikke er med i vores pris og menu liste, så spørg. 
En del af retterne er portions opdelt – let for dine gæster. 
 
Vi går ind for grønne alternativer. Hvis det er muligt undgår vi engangsemballage. Det betyder, 
at I må have ulejlighed med at bringe fade, skåle, varmekasser med videre tilbage til vores 
køkken, helst dagen efter levering.  
 
 

Generelle betingelser 
 
Priserne er gældende ved afhentning fra køkkenets bagdør. Minimumsbetaling for 8 personer.  
10 % pristillæg for 12 til 19 kuverter. Tillæg på 20 % for 8 til 11 kuverter. 
Vil I gerne have maden bragt koster levering fra 130 kr. (Aalborg). Maden bliver bragt gratis i Aalborg for 
ordrer over 5000 kr.   
 
Bestillingsfrister:  
Ved større bestillinger anbefaler vi, at der sker bestilling mindst 3 uger før. 
Månedens menu anbefaler vi at bestille senest 8 dage før. 
Ved levering gælder, at vi skal have ledige tider til at køre ud med mad. Derfor tilrådes bestilling i god tid.  
 
Bekræftelse: 
Der tages forbehold ved bestilling for, om vi har kapacitet til den pågældende ordre. Derfor er ingen 
bestilling gældende før kunden har modtaget en egentlig skriftlig bekræftelse. Ordrebekræftelsen 
indeholder kundenummer, ordrenummer, bestilling og forventet pris ud fra det angivne antal. 
 

Drikkevarer: 
Få et tilbud på levering af øl, vand og vin. 

     

http://www.bbbb.dk/
mailto:9000@BBBB.dk


 
Bedre Buffet – frokost buffet. 
Det kolde bord med lune retter. Fade er pyntet op – pynt er ikke nævnt. 
 

Vælg selv frokost buffet 200 kr.  To kolde fade, to lune retter og ost eller sødt. 

Der medfølger: Flødekartofler, blandet salat, brød og smør. Der kan bestilles ekstra retter 
 

Kolde fade: (Som ekstra fad: 25 kr.)  

Tunmousse på bund af salat med rejer og æg 
Hvide sild med rå løg og karrysalat 
Hønsesalat med ananas og bacon 
Rejesalat på salat med avocado og asparges 
Wraps med laks og rejer 
Kold dampet laks med rejer, citron og dressing 
Kylling på bund af salat med bacon, ananas og karrydressing 
Lufttørret skinke på salat med pesto og melon 
Røget dyrekølle på salat med tranebær 
Rullepølse med rå løg og sky 
Hamburgerryg med italiensk salat og sky 
 

Lune retter: (Som ekstra ret: 30 kr.) 

Fiskefilet med remoulade og citron 
Laksetærte 
Varm leverpostej med bacon og bacon 
Kylling i karry med ananas 
Grøntsags tærter med eller uden skinketern 
Frikadeller med rødkål 
Pandekager med oksekødsfyld  
Mørbradbøffer med champignon ala creme 
Glaseret skinke 
Oksetyndsteg (rødt kød) 
Røget laks og asparges med dressing 
 

Tilbehør: (Som ekstra ret: 25 kr.) 

Flødekartofler     
Ristede kartofler 
Kold kartoffelsalat 
Græsk salat med feta og oliven 
Blandet salat  
 

Ost eller sødt: (Som ekstra ret: 30 kr.) 

2 x ost med druer og kiks 
Frugtsalat 
Dagens kage 
 

Kage til kaffen:  
Bendertærter (forskellige smagsvarianter) m creme fraiche (cirka 12 – 16 personer), pr stk. 320 kr. 
Islagkager 30 kr. / person. 
Kransekage, petit four, 10 kr. per stk.  
 

 
 
 
 



 
Vælg selv 3 retters menu     3 retter 220 kr.  
 
Forretter      
Spinatrulle med laks og rejer 
Varmrøget laks med salat, marineret æbler og tranebær 
Dampet laks med rejer, citron og dressing 
Dyrekølle med tyttebærskum, salat, marineret æbler og tranebær 
Tarteletter med høns i asparges 
Tunmousse på bund af salat med rejer og æg 
 
Hovedretter      
Svinekam stegt som vildt med kartofler, sauce, waldorfsalat og halv pære med gele 
Glaseret skinke med flødekartofler og salatbor (10 ting) 
Mørbradbøffer med bagt kartoffelmos, sauce, blandet salat og dressing 
Kalvefilet med kartofler, champignonsauce, 1/2 bagt tomat og bønner med bacon 
Oksefilet (rødt kød) med ristede kartofler, sauce, stegte grønsager (champignon, rødløg, broccoli) 
Svinekam med pesto, serranoskinke, ristede kartofler, sauce, græsksalat og tzatziki 
Fyldt mørbrad (2 slags), flødekartofler, blandet salat og surt  
 
Ost eller Desserter (Ekstra ost eller dessert 30 kr.) 
Osteanretning med 2 slags ost, vindruer og pynt 
Frugtsalat med frisk frugt 
Æblekage 
Isrand med frugt 
 

Kage til kaffen:  
Bendertærter (forskellig smagsvarianter) m creme fraiche (cirka 12 – 16 personer), pr stk. 320 kr. 
Islagkager 30 kr. / person. 
Kransekage, petit four, 10 kr. per stk.  
 
Natmad til 30 kr.                                                
Croissant med rejesalat eller hønsesalat 
Frikadeller med kartoffelsalat 
Pandekager med oksefyld 
 

Brunch (afhentes inden kl. 10.00) 120 kr.: 

Scrambel æg med pølser og bacon 
Leverpostej med champignon og bacon 
2 slags pålæg med pynt 
2 slags ost med peberfrugt og druer 
2 slags marmelade 
Franskbrød og rugbrød. Smør 
 



Smørrebrød og sandwich. 
Smørrebrød med 3 skiver pålæg og pynt assorteret 20 kr.  Mindst 100 stk. 18 kr. 
Smørrebrød med 4 skiver pålæg og pynt   25 kr.  Mindst 100 stk. 22 kr. 
 
1 slags pålæg pr. påbegyndt 20 stykker, dog mindst 3 forskellige. 
Leverpostej med sky og rødbede, Dyrlægens natmad, æg med rejer, æg med laks, rullepølse med sky og rå 
løg, hamburgerryg med italiensk salat, kamsteg med rødkål og surt, roastbeef med remoulade og ristede 
løg, oksesteg med surt, fiskefilet (pris som 4 skiver pålæg).  
 
Sandwich, trekant med fyld eller mini croissant med fyld   12 kr. 
Tunsalat, hønsesalat, laksesalat, skinkesalat eller ost og skinke.  
Sandwich, Sandwich bolle med fyld    40 kr. Deles i halve 
Tunsalat, hønsesalat, laksesalt, skinkesalat eller ost og skinke.  
Sandwich af flutes, 30 cm., m fyld    56 kr. Kan deles 
Kylling med salat bacon og karrydressing, Serranoskinke med ruccola og pesto, Roastbeef med remoulade, 
ristet løg og peberrod, Røget laks salat og sennepsdressing, Æg med rejer og salat, Hønsesalat med ananas, 
bacon og salat. 
 

Stjerneskud.  Fiske tallerken.                                                                                                                                    
Stjerneskud med 2 stegte fiskefilet, rejer og pynt   55 kr.  
Fisketallerken med 2 x spinatrulle med tun og 2 x varmrøget laks på salatbund 55 kr. 
 

Pålægskagemand 12 til 15 personer   500 kr. 

 

Platte:   5 rums platte 95 kr.         7 rums platte  125 kr.  

Kan være Æg m rejer, Røget laks med dressing, Roastbeef med remoulade. Hamburgerryg med italiensk 
salat, steg med rødkål, frikadelle med rødbede, Spansk / italiensk pølse, lufttørret skinke. Brie med druer og 
peber 
Rugbrød, flutes og kiks 
 

Tapas: 
6 forskellige små retter anrettet på et samlet fad til 6 personer  720 kr. 
Det kan være: Tunmousse. Røget laks, Carpaccio med mozzarella, Roastbeef m peberrod,  
Seranoskinke med pesto, Røget dyrekølle, forskellige spanske eller italienske  
Spegepølser med pynt, Brieost med drue.  Hertil flutes og smør 
    

Ungdomsmenu, mindst 20 personer: 2 retter 95 kr. 3 retter 120 kr. 

Forret:  
Tunmousse med æg og rejer 
Hovedret: 
Glaseret skinke med flødekartofler og salatfad 
Dessert:  
Frisk frugt i stykker med is 
 

Aftensmad 70 kr.  
Hakkebøf (150 g) med løg, kartofler, sovs og surt 
Frikadeller (150 g) og kartoffelsalat. Blandet salat 
Skinke (200 g) med flødekartofler og salat 
Lasagne (150 g kød) og salat  
Karrygryde med svinekød (125 g kød). Ris og salat 
Kyllingebryst m bacon (125 k), ris, karrysovs og salat 
1 slags stegt flæsk med kartofler, persillesovs og rødbeder 
Gule ærter, flæsk og pølse, sennep og rødbeder 
Karbonader (150 g) med ristede kartofler og salat med majs og ærter 

 



Aftensmad 90 kr. 
Hakkebør (225 g) med løg, kartofler, sovs og surt. Blandet salat 
Honningmarineret svinekam (250 g), ristede kartofler og salat 
Oksegryde med pølser, bacon og champignon. (200 g kød – pølser) Ris eller ristede kartofler 
Lasagne (225 g kød) og salat 
Kyllingebryst (200 g) med bacon, champignon og løg. Ris eller ristede kartofler. Salat 
3 slags stegt flæsk, kartofler og persillesovs. Rødbeder. 
Laks med citronsauce, hvide kartofler, gulerødder, porrer og asparges 
Karbonader (200 g) med stuvede grønærter og kartofler 
 

Generelle betingelser 
 
Minimumsbetaling for 8 personer ved afhentning ved vores bagdør.  
10 % pristillæg for 12 til 19 kuverter. Tillæg på 20 % for 8 til 11 kuverter. 
Bragt fra 130 kr. (Aalborg)  
Maden bliver bragt gratis i Aalborg for ordrer over 5000 kr.   
 
Bestillingsfrister:  
Ved større bestillinger anbefaler vi, at der sker bestilling mindst 3 uger før. 
Månedens menu anbefaler vi at bestille senest 8 dage før. 
Ved levering gælder, at vi skal have ledige tider til at køre ud med mad. Derfor tilrådes bestilling i god tid.  
 
Bekræftelse: 
Der tages forbehold ved bestilling for, om vi har kapacitet til den pågældende ordre. Derfor er ingen 
bestilling gældende før kunden har modtaget en egentlig skriftlig bekræftelse. Ordre bekræftelse 
indeholder kundenummer, ordrenummer, bestilling og forventet pris ud fra det angivne antal. 
 

Drikkevarer: 
Få et tilbud på levering af øl, vand og vin. 
 


