EKSTRA SULTEN?

Køb en menu for kun +39 kr.
Så får du en lille Pommes Frites og en valgfri Sodavand
med til din sandwich
Ønsker du friskpresset Appelsinjuice til din menu, koster det kun +10 kr.
Skal det være en stor pommes frites til din menu, koster det kun +5 kr.

DRIKKEVARER

Nadias vand 0,5 L
Æble-/appelsinjuice 0,5 L
Guarana 0,33 L
Egekilde 0,5 L
Sodavand 0,5 L
Monster 0,5 L
Mountain Dew
Cocio
Min Vitamin
Arizona Ice Tea
Aloe Vera Diet
Friskpresset appelsinjuice

15 kr.
18 kr.
18 kr.
20 kr.
22 kr.
22 kr.
22 kr.
22 kr.
22 kr.
22 kr.
22 kr.
35 kr.

UDBRINGNING

Ved bestilling over 200 kr. er udbringning
GRATIS mandag til fredag fra kl. 09.00 til
15.00. Efter 15.00 pålægges kørselsgebyr
på 75,- Ingen udbringning efter kl. 17.00 på
hverdage
Lørdag & søndag kl. 10.30 - 15.00 pålægges
kørselsgebyr på 75,Ingen udbringning efter kl. 15.00 lørdag og
søndag
Har du et større arrangement eller ordre, er
du altid velkommen til at forespørge om
mulighed for levering.
Kontakt os gerne på nadias@nadias.dk

MENUKORT

FIND OS

Aalborg: Boulevarden 22 - Reberbansgade 13
Østerågade 8 - Kennedy Arkaden
Aalborg Syd: Aalborg Storcenter, rød gade - City Syd
Nørresundby: Vestergade 30

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Deltag i sjove konkurrencer og vær først med nyheder og gode tilbud
Se mere på facebook.com/nadiassandwich
Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger

BESTIL MAD PÅ NADIAS.DK

GRILLET
SANDWICH

SANDWICH
Sandwich fyld
Marineret kylling og bacon
Skinke og ost
Nadias tunsalat
Æg og rejer
Hønsesalat og bacon
Laks og asparges
Frikadelle
Ribbensteg
Shawarma, vælg mellem tzatziki,
hummus eller hvidløgsmayo
Falafel, vælg mellem tzatziki,
hummus eller hvidløgsmayo
Ekstra fyld
Ananas eller ost
Ekstra kød eller æg
Sandwich brød
Regular, lys/grov
Large, lys/grov
Stenovnsbagt grovbrød
Chili-/urtestykke
Bagel
Gluten Fri Brød

Chicken Melt
Marineret kylling, tomat,
cheddarost og rød pesto

LUKSUS
SANDWICH
45 kr.

4 kr.
6 kr.
35 kr.
50 kr.
40 kr.
40 kr.
40 kr.
50 kr.

Vælg mellem grovbagel, chili-cheesebagel, chilistykke, urtestykke eller
stenovnsbagt grovbrød
Favorit
50 kr.
Marineret kylling, ristet lufttørret skinke,
cheddarost, carrot-creamcheese, karrydressing, jalapeños, tomat, agurk, rødløg,
rucola og iceberg

Italiensk
50 kr.
Lufttørret skinke, mozzarella, carrotcreamcheese, grøn pesto, græskarkerner,
rød peber, tomat, agurk, rødløg, rucola
og iceberg

Laks
50 kr.
Laks, carrot-creamcheese, grøn pesto,
rød peber, tomat, agurk, rødløg, rucola
og iceberg

Vegetar
50 kr.
Falafel, hummus, grøn pesto, jalapeños,
rød peber, rødløg, tomat, agurk, rucola
og iceberg

Varmrøget Laks
50 kr.
Varmrøget laks rørt med forårsløg og friske
urter, carrot-creamcheese, agurk, rød peber,
rødløg, rucola og iceberg

I NY
50 kr.
Pastrami, cheddarost, rødløg, syltet
agurk og Nadias senneps/honning dressing

PANINI
Lun luksus-toast
Kylling
Marineret kylling, bacon,
cheddarost, tomatsalsa,
tomat og rødløg

45 kr.

Skinke & Ost
Skinke, ost og tomat

45 kr.

Lufttørret Skinke
Lufttørret skinke, mozzarella,
grøn pesto, rødløg, tomat
og rød peber

45 kr.

MENU

+39,-

LILLE POMMES
& SODAVAND

POMMES
Sprøde pommes frites
Lille/stor

25/30 kr.

Dyppelse til pommes frites
Ketchup, remoulade, mayonnaise
eller pommes frites sauce

3 kr.

Nadias hvidløgsmayonnaise
eller Chili

6 kr.

Dressing el. mayonnaise i bæger

6 kr.

