Vidste du...
•
•
•
•

At vi kan levere din mad fra 100 kr.
At du kan bestille din mad online på ths.dk
At du kan bestille din catering menu hos os
At du kan købe dagens ret i vores butik

Th. Sørensen Dinér Transportable blev etableret i 1896.
Det er nu fjerde generation der driver familiefirmaet.
Vi sætter fortsat en ære i traditionerne for gennemført
smørrebrød og veltilberedt dansk mad.

Bestillingskupon
Navn:
Adresse:
Postnr:

By:

Telefon:

Afhentes:

/ kl.:

Leveres:

/ kl.:

Spiser kl.:

Grundlagt 1896
Amagerbrogade 41 • 2300 København S
(Hjørnet af Holmbladsgade)
Telefon: 32 95 02 76
www.ths.dk

Rugbrød

Franskbrød

Pris

KØD:

Marineret sild

45,-

Kryddersild

45,-

Karrysild

45,-

Christiansø sild m/cremefraiche
og purløg

49,-

SILD:

Antal

Røget sild m/rå æg, løg, og radiser
(sæsonpræget fra ca. midt maj-sept.)

Stegt sild i eddike med rå løg

FISK:

Rugbrød

Franskbrød

Antal

Rugbrød

Franskbrød

Hakkebøf m/bløde løg og spejlæg

54,-

Skæreost m/drue og grønt

45,-

Svinemørbrad m/cremede
skovsvampe og bløde løg

64,-

Gammel ost m/fedt, sky og løg

45,-

Fransk landbrie m/drue og grønt

45,-

Svinemørbrad m/bearnaise,
bløde løg og champignoner

64,-

Camembert m/tyttebær

45,-

54,-

Gorgonzola m/æggeblomme og rå løg

45,-

54,-

Roastbeef m/remoulade, ristede løg,
agurkesalat og peberrod

45,-

49,-

Tatar m/æggeblomme, rå løg,
peberrod, kapers og pickles

Danablue m/dadler, hakkede nødder
og honning

64,-

45,-

Pris

Frikadelle m/rødkål og agurkesalat

49,-

Taleggio ost på ristet rugbrød
m/oliven tapenade

Frikadelle m/kartoffelsalat og surt

49,-

Vesterhavsost m/abrikoskompot m.
vanilje og ristede nødder

45,-

Hjemmelavet leverpostej
m/champignons, bacon og rødbede

54,-

Lille skæreost m/peberfrugt

27,-

Lille gammel ost m/fedt, sky og løg

27,-

Dyrlægens natmad m/rå løg og sky

54,-

Skinke m/italiensk salat og grønt

54,-

Oksebryst m/pickles og revet peberrod

54,-

54,-

Rødspættefilet m/rejer,
mayonnaise og citron

64,-

Røget ål m/røræg

64,-

Rejer m/mayonnaise og citron

64,-

Krebsehalesalat m/citron og dild

59,-

Fersk røget laks m/røræg,
asparges og dild

64,-

Fersk røget laks m/peberrodscreme
og rejer

69,-

Gravad laks m/rævedressing

64,-

Varmrøget laks m/urtecreme

64,-

Hjemmekogt torskerogn m/rejer,
mayonnaise og citron

64,-

Røget makrel m/æggesalat

64,-

Stjerneskud - 1 stegt, 1 kogt
fiskefilet m/rejer, muslinger,
kaviar, skaldyrscreme og citron

Oksebryst m/peberrodscreme

54,-

Pariserbøf m/æggeblomme, rå løg,
rødbeder, peberrod, kapers og pickles

Uspecificeret højtbelagt smørrebrød
(bestilles mindst dagen før)

Pris
54,-

89,-

Håndmadder

17,-

Rullepølse m/rå løg og sky

49,-

Sandwich m/diverse fyld

55,-

Luksus hønsesalat m/ananas, bacon
og champignons

54,-

Trekants sandwich

23,-

Pris

Løs frikadelle

18,-

ÆG & KARTOFFEL:

Rugbrød

Franskbrød

Antal

Æg og laks m/kaviar og mayonnaise

54,-

89,-

Æg og bacon m/karrymayonnaise
og champignons

54,-

Pris

Æg og tomat m/rå løg, mayonnaise
og purløg

49,-

Tyndskåret flæskesteg m/rødkål,
agurkesalat og sveske

54,-

Kartoffel m/ mayonnaise, rå og
ristede løg

Håndskåret flæskesteg m/rødkål,
agurkesalat og sveske

64,-

Kartoffel m/hønsesalat, revet stegt
gulerod og bacon

Antal

Antal

Pris

36,-

54,-

Franskbrød

DIVERSE:

Antal

Uspecificeret mellem smørrebrød

Æg og rejer, mayonnaise og citron

Rugbrød

Franskbrød

OST:

Rødspættefilet m/remoulade
og citron

KØD:

Rugbrød

Pris

Antal

49,-

54,-

(mellem kl. 08-14)

Vi tager forbehold for, at vi kan løbe tør for enkelte madvarer i løbet af dagen
da vi har begrænset varelager.

