
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

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.

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.

Kultur
– og 3 retters menu

300,- /355,-

Priser fra

245,-

1 billet og en 3 rettes 
gourmet menu

Du betaler kun billetten – og vi giver maden



Økologiske grøntsager produceres uden brug af kemiske sprøjtemidler og 
kunstgødning.
Det betyder, at der ikke kan dyrkes de samme mængder, og det giver en 
højere pris. Men det betyder også, at du undgår pesticidrester i dine agurker 
og gulerødder.

I denne uge har vi bl.a.

øko-auberginer 

øko-græskar hokaido

øko-jordskokker

øko-peber røde

øko-spidskål

øko-svampe kejserhatte

øko-tomat cocktail 

øko-appelsiner

øko vindruer

øko jordbær

øko asparges

øko napolitana mix

Hvorfor økologiske 
grøntsager?

Økologiske appelsiner i net
Kl. 1
1,0 kg 
eller
Økologiske kiwi
Kl. 1
6 stk.

Frit valg

15,-

Kom &
Smag
Gartneren giver

smagsprøver på økologiske 
appelsiner og kiwi. 

Fredag 31/5
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golD meDal BruxelleS

vurDeret til Kr. 108,- Pr. FlaSKe PÅ DeBeDStevine.DK 8/3 2012

Frisk hakket dansk
oksesmåkød
8-14 %

3 kg

119,-
Rød Karat
400 g

Pr. pose

1995

Piccini Memoro
75 cl - Italien.
Rosso, Bianco eller Rosé

 

6 flasker

225,-
Højst 4 poser pr. kunde til den anførte pris
i tilbudsperioden – derefter normalpris

glæd dig til næste uge
– hvor vi byder sommeren velkommen med spændende konkurrencer, 
smagsprøver på produkter fra vores lokale leverandør og tilbud der er værd 
at køre efter!
Tilbuddene starter allerede mandag den 27. maj kl. 8:00

Deltag i vores konkurrencer og få mulighed for at vinde:

- Alt til en hyggelig grillaften for 4 personer
 (værdi kr. 1000,- pr. gavekort), vi udlodder 20 gavekort!

- En lyserød scooter VEET (værdi kr. 8.500,-)

- En Corona Extra cykel (værdi kr. 1.500,-)

- En tur i en veteran bil, rundt i Hjørring
 i samarbejde med Lions Hjørring
 (Værdi kr. 50,- pr. gavekort), vi udlodder 10 ture.

- Indgangs billetter fra Colgate til Fårup sommerland
 Vi udlodder 4 billetter.

- Billet til Smukfest i Skanderborg i 5 dage fra Royal
 Vi udlodder 2 billetter
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