
Nyhedsbrev

La Suffrene 
har  mod-

taget et væld 
af medaljer 
og priser.

Grill & Vin til terrassen

Domaine La Suffrene 2011
75 cl - Frankrig
Bandol vinen blev udnævnt til Syd frankrig’s bedste 
rosé vin i 2009 og 2010 af aviserne Le Figaro og Le 
Midi, og årgang 2010 fik sølvmedalje i Paris 2011.
“Uovertruffen som ”terrasse vin” og som vin til 
sommer ens lette retter – og ikke mindst uundværlig 
som ledsager til alle sommerens grillretter”.
Normal pris kr. 79,95

6 flasker

300,-
Kære kunde
Hvilken vin passer til grillet fisk & skaldyr og hvilken vin 
passer til grillet røde bøffer? Ta fat i mig, næste gang du 
handler vin, hvis du er i tvivl eller mangler inspiration til 
vin, der passer til grillen.

I den her uge har jeg fundet 6 spændende vine, som  
passer til grillet fisk, fjerkræ og kød. Torsdag, fredag,  
lørdag og søndag har jeg smagsprøver på de 6 vine, jeg 
glæder mig til at se dig i vin  afdelingen!

Vinkyper – og 
gourmet, når det 
gælder sammen   -  
sætning af mad  
og vin, Søren 
Borritholt 

Queens Bay 
Marlborough Sauvignon 
Blanc 2011
75 cl - New Zealand
Normalpris 57,95

Pr. flaske

50,-

Domaine 
San Peyre 
Vin de Provence 2012 
75 cl - Frankrig
Normalpris 75,00

2 flasker

100,-
Apaltagua 
Reserva Chardonnay 2012
75 cl - Chile
Normalpris 84,95

3 flasker

13995

Creta Roble 
del Duero 2009
75 cl - Spanien

Pr. flaske

80,- 
Begrænset parti!

Pinot Nero 
Provincia di Parvia 2011
75 cl - Italien
Normal pris kr. 54,50

6 flasker

250,-

Åbningstider:
Hverdag  8.00-20.00
Lørdag  8.00-18.00
Søndag 8.00-18.00

Tilbuddene gælder til og med 15.06.2013

SuperBest Hjørring
 v/Købmand Henrik Svanhede · Frederikshavnsvej 42-48 · 9800 Hjørring

Se flere tilbud 
på superbest.dk



Dansk  
kødkvæg 
sælges fra  

‘Den betjente 
slagter disk

Det ypper ste!
Bøffer, skåret af oksemørbrad, 
Entre Côte, skåret af højrebs fileten  
eller 
Ribs eyes, skåret af højrebs fileten

150-175 g 200-225 g

60,- 70,-

Nyhedsbrev

Bøffer, der  
smelter på tungen

Kære kunde
Dansk kødkvæg kan komme fra kvæg, som Hereford, 
Charolais, Blonde eller Angus! I samarbejde med Dansk 
kødkvæg udvælger vi det helt rigtige kødkvæg, hvor 
alder, størrelse, farve på kød og fedt passer 100 % til 
vores koncept og vores kunder.

Hvad er forskellen på Dansk kødkvæg og en malkeko? 
Dansk kødkvæg omsætter foderet til at udvikle muskler 
og sætte intramuskulært fedt – modsat malkekvæg, som 
bruger en stor del af energien på at producere mælk. 
Netop fedtmarmoreringen er det der giver kødet saft og 
gør det smagsfuldt - prøv Dansk kødkvæg næste gang 
du griller.

Slagtermester  
Kim Andersen

Bøffer, skåret af 
oksemørbrad

Entre Côte

Rib eyes

Åbningstider:
Hverdag  8.00-20.00
Lørdag  8.00-18.00
Søndag 8.00-18.00

Tilbuddene gælder til og med 15.06.2013

SuperBest Hjørring
 v/Købmand Henrik Svanhede · Frederikshavnsvej 42-48 · 9800 Hjørring

Se flere tilbud 
på superbest.dk



Nyhedsbrev

Åbningstider:
Hverdag  8.00-20.00
Lørdag  8.00-18.00
Søndag 8.00-18.00

Se flere tilbud 
på superbest.dk

SuperBest Hjørring
 v/Købmand Henrik Svanhede · Frederikshavnsvej 42-48 · 9800 Hjørring

PS: Vores Vinkyper Søren Borrisholt har sammensat en rigtig spænden de 
vinmenu til fornuftige penge!

Forret
Anti pasti tallerken med 6 forskellige Italiensk inspireret retter.

Hovedret
Helstegt Porchetta (udbenet pattegris, tørsaltet og krydret med Italienske 
krydderurter), stegte kartofler, Toscansk bondesalat, brød og krydre olie.

Dessert
Et stykke hjemmelavet mandeltærte, en kugle vaniljeis og års tidens bær.

Alle produkterne til de 3 retter er produceret af varer fra vores
lokale leverandører.

Fredag den 5. juli har vi købt hele forestillingen til årets Hjørring revy.
Billetterne sælges i vores kiosk.
Spisningen starter klokken 18.00 og foregår i Hjørring revyens telt.
Menuen bliver tilberedt af vores dygtige kokke og slagtere og vil blive
anrettet og tallerkenen serveret i teltet. Revyen starter klokken 20.00.

Du betaler kun billetten – og vi giver maden

Kultur 
– og 3 retters menu


