
Korv i tunnbröd
med mos och dryck

TUNNBRÖDSRULLE
                      MENY

19:-

VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA BASMATERIALET!
Basmaterialet omfattar samtliga portioner och finns i måtten A4, 50x70 och i vissa fall 70x100 vilket framgår  
i beställningssedeln. Affischer samt prisetiketter tillhandahålls kostnadsfritt från Reklamlagret. Beställning 
görs på fax 0582-884 59 eller mail order@itslogistik.se. Använd bifogad blankett.

Prisetiketter till affischerna
Basmaterialet kompletteras med transparenta, 
självhäftande pris etiketter i tre olika storlekar  
för affischformaten A4, 50x70 och 70x100.  
Etiketterna finns i en mängd olika valörer som 
presenteras på en speciell beställningsblankett. 
Blanketten kan beställas från Reklamlagret och 
finns också inlagd på kedjans Intranät. 
Notera att det inte är tillåtet att handtexta.

Exempel på applicering av prisetiketten.  
Var noga med att placera prisetikettens siffror 
centrerat i ovan angivet område och att de 
sätts rakt. Avståndet mellan siffrorna ska vara 
ett ordinärt ord mellan rum. 

.

BASMATERIAL 2009

Två korvar med
mos och dryck

KORV MENY 

19:-

GRILLBIFF MENY

Grillbiff med strips,
sallad, kryddsmör 
och dryck19:-



Korv i tunnbröd
med mos och dryck

TUNNBRÖDSRULLE
                      MENY

19:- Korv med bröd, 
mos och dryck

HALV SPECIAL 
              MENY

19:-

KORV MED BRÖD

19:-

HAMBURGARE MENY

Hamburgare med
strips och dryck 

90 g     150 g     200 g

19:-

PARISARE MENYPARISARE MENY

Parisare med
strips och dryck19:-Köttbullar, Hamburgare,

Chicky Bits eller Korv 
Lägg till strips eller mos,
serveras med 0,3 l dryck

Köttbullar, Hamburgare,

BARN MENY

19:-Kycklingburgare
med strips och dryck

KYCKLINGBURGARE 
                         MENY

19:- Hamburgare
2 x 45 g med ost,
strips och dryck

SKROVMÅL MENY

19:-

OSTBURGARE MENY

Hamburgare med
ost, strips och dryck 

90 g     150 g     200 g

19:-

BACONBURGARE 
                   MENY

Hamburgare
med bacon, strips
och dryck 

90 g     150 g     200 g

19:-

VEGETARISK MENY

Vegetarisk burgare
med strips och dryck19:- Fiskburgare med 

strips och dryck

FISKBURGARE MENY

19:- Hamburgare med
strips och dryck

DUBBELBURGARE
                     MENY

2 x 90 g     2 x 150 g     2 x 200 g

19:-

Kebab i pitabröd
med sås och dryck

KEBAB MENY

19:-

KEBABTALLRIK 
                    MENY

Kebab med strips,
sallad, sås och dryck19:- Kebab i tunnbröd 

med sås och dryck

KEBABRULLE
                MENY

19:- Lövbit med strips, 
sallad, kryddsmör 
och dryck

LÖVBIT MENY

19:-

Två korvar med
mos och dryck

KORV MENY 

19:- Två korvar med
strips och dryck

KORV MENY 

19:-

BAMSE MENYBAMSE MENY

Tjockkorv med
mos och dryck19:- Korv i tunnbröd

med mos och dryck

TUNNBRÖDSRULLE
                      MENY

19:-

GRILLBIFF MENY

Grillbiff med strips,
sallad, kryddsmör 
och dryck19:-

SCHNITZEL MENYSCHNITZEL MENY

Schnitzel med
strips, sallad,
kryddsmör och dryck19:-

KÖTTBULLE
            MENY            MENY

Köttbullar med
mos, sallad,
lingon och dryck19:- Chicky Bits med

strips, sås och dryck

CHICKY BITS
MENY

19:-


