
 

FORÅRS-
AKTIV

Til samtlige husstande, kontorer og butikker - udgiver: BC REKLAME 98 28 29 40 - www.bcreklame.dk - vi tager forbehold for trykfejl

Marts 2020 • 21. årgang
AVISEN 

DER VIRKER

www.springeren-maritimt.dk

Åbent alle dage
Maj-august: kl. 10-17
September-april: kl. 10-16

Juli
kl. 10-20

 

bjørnchristensen.dk
KONKRET 

SALGSTRÆNING
Telefon 51 54 94 80

kontakt@bjornchristensen.dk
www.bjørnchristensen.dk

Ønsker du også at 
FORØGE DIN OMSÆTNING 
OG DIN INDTJENING
så ring eller skriv til Bjørn 
- det betaler sig

Salg er verdens 
sjoveste job!

 

Atletikvej 11 F - 9230 Svenstrup - elcon@elcon.dk - 98 38 10 21

●

 varmepumpe til sommerhuset

GO´ PRIS 
KUN

12.000; 
inkl. moms 
og standart 
montering

Kraftfuld, højeffektiv og pålidelig hele året rundt!

Bestil allerede i dag 
på 98 38 10 21

Se mere på side 13

Se mere på side 18 og 19

Se mere på side 22

Anlæg & Planteskole A/S



Når Jysk Tagrende Rens 
 klarer opgaven foregår det:

Effektivt: Ved hjælp af forskellige kraftige SkyVac støvsugere.

Nemt: Med fjerlette lange kulfi berrør og diverse mundstykker og børster.

Sikkert: Fra jorden/gulvet kan vi rense i op til 12 meters højde

Uden svineri: SkyVac suger skidtet ned i den store beholder

Garanti: Der laves fotodokumentation

SLUT MED 
STIGER 

STILLADS 
OG LIFTE 

når der renses tagrender, 
eller støvsuges i højden.

Jysk Tagrende Rens 
Kuskgårdsvej 39 - 9381 Sulsted

Tlf. 2276 1288
www.jysktagrenderens.dk

Forhandler af SkyVac og HWS-system

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 23 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 23 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

19 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk2

 23 års erfaring på gulvet!
www.lbgulve.dk

Stolt håndværk tilpasset den enkelte kundes ønsker. Det er en kombination, der holder.
Både til hverdagens brug og tidens modeluner. Sådan har det været i mere end 50 år.

Otto Mønstedsvej 4  .  9200 Aalborg SV  .  Tlf: 26 22 59 09  .  hanstholm.com





René Jensen

LØRDAG OG SØNDAG DEN 2. OG 3. MAJ 
FRA KL. 11-17

Ved indgangen FÅR DU

5.000 kr.
til køb af brugte køretøjer til over 20.000 kr.
 

René Jensen5.000 kr.

ÅBENT HUS

Kom og få en forfriskning…
Vi serverer vin, sodavand og kaffe. 
Vi serverer også pølser.

VI GIVER 
20% RABAT 
på alt MC tøj - kan IKKE byttes
 

Kom og prøv de NYE modeller fra Honda, Suzuki og Indian  

HUSK VI ER AUTORISERET SUZUKI, HONDA OG INDIAN FORHANDLER
 

JENSENS 
BIKES & 
CARS
Hjørringvej 125
9400 Nørresundby 
www.jensensbike-cars.dk

Ring til René på 
96 320 322 - 27 648 787

KOM OG GØR EN GOD HANDEL
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MØBELPOLSTRER

Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 
7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk

Ring og få et 
uforbindende 
tilbud

■ Nybygning
■ Ombygning
■ Tilbygning
■ Renovering
■ Energirenovering
■ Støbning m.m.

 

TIP – TOP MURERARBEJDE

Mere end 25 års erfaring 

Murermester 
KT & Søn ApS
Karsten & Michael Thomsen

Albækvej 3 – Voerså
9300 Sæby

29 11 85 49 
www.murermesterktogson.dk

Vi klarer alt i murerarbejde – til aftalt tid 
og aftalt pris – og altid med godt humør

Ring og få et uforpligtende 
tilbud på 29 11 85 49

DE 
GLADE 

MUREREMURERE

VED DØDSFALD
Stort udvalg i kister, urner & ligtøj
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Bisættelse
· Kiste (hvid) dansk produceret
· Polstring af kiste
· Tøj/sengelinned
· Ilægning i kiste i hjemmet
· Kistepynt, årstidens blomster
· 1 rustvognskørsel (max. 15 km + km-takst)
· Intet aften- og weekendtillæg
· Honorar, samtale i hjemmet

DØGNVAGT

Et sidste farvel 
- kan gøres på mange måder.
Vi har valgt de fl otteste blomster fra
vores samarbejdspartner 

Fast pris fra

7.850,-

AALBORG BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14

Kære Alle
Hos Aalborg Bedemand holder vi vores omkostninger nede.
F.eks. har vi valgt ikke at have store dyre salgskontorer.
Det kommer I pårørende til gode.
Så har familien brug for en erfaren og respekteret bedemand 
med over 22 års erfaring i branchen.
Så kontakt os gerne for en personlig samtale evt. i hjemmet.

Med venlig hilsen Jytte og Per Elsvold
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Gratis parkering 

- lige ved døren Hadsundvej 96 • Vejgaard • 98 13 09 25
ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21

LÆKRE FRISTELSER

Lækker Frisksmurt 
Sandwich
I groft brød med kylling & bacon, 
salat, hjemmesyltede rødløg 
og hvidløg- eller chili mayo

Gratis parkering 

- lige ved døren

ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21ÅBENT ALLE DAGE KL. 11-21

kun KR.

48 RIBBENSBURGER
med salat, dressing, 
rødkål og syltede agurker.

kun KR.

50

1/2 GRILLKYLLING
med pommes frites, salat 
og agurkesalat

kun KR.

80 HUSETS
BØFSANDWICH
MED SOVS

kun KR.

57

- nu med hjemmelavet agurkesalat

 

NYHED
slush ice



v/Morten Holm
Danmarksgade 22 - 9293 Kongerslev

98 33 21 00
www.kongerslevkro.dk

Den mellem bu� et

Den store bu� et

FEST TIL 
FAST PRIS

Dampet laks
Kyllingebryst med bacon og karrydressing
Marineret svinekam med krydderkartofler
Rosastegt oksefilet med flødekartofler
Salatbord
Æble- og pæretærte med creme fraiche

Brød og smør 8,- 
Min. 15 kuverter - frit leveret

Pr. kuvert          130;

Rejer med citron og mayonnaise
Indbagt laks med fødestuvet spinat
Lune grønsagstærter med forskelligt fyld
Oksefilet
Lun herregårdsskinke
Hjemmelavede frikadeller
Flødekartofler og krydderkartofler
Salatbord
Pastasalat
Chokoladekage og frugttærte 
med creme fraiche

Brød og smør 8,- 
Min. 30 kuverter - frit leveret

Pr. kuvert           148;

Alt inkl. fra      426;
pr. kuvert. 

Op til 150 kuverter. Ring og hør nærmere.

Torvet 1A - Nørresundby - 98 22 34 46
Klik ind på www.rigtige-maend.com eller mød os på Facebook

RIGTIGE MÆND
SMART TØJ MED FORMAT

1 XL - 10 XL

Kom ind og se det 

STORE 
UDVALG 

GOD RÅDGIVNING 
GØR EN FORSKEL
Hos BDO får du både dyb, faglig indsigt i dit nærområde og et 
globalt udsyn, der åbner nye muligheder for dig og din virksomhed.

Kontakt BDO i Aalborg for at høre mere
Visionsvej 51, 9000 Aalborg, 96 34 73 00, aalborg@bdo.dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

John Damkier, Senior Partner, statsautoriseret revisor

Klim Strandvej 156  ❘  9690 Fjerritslev  ❘  Telefon 98 22 52 42
www.klimbjerg.dk  ❘  Mail: klimbjerg@fjerritslev.dk

HOTEL OG RESTAURANT 

KLIM BJERG

WEEKENDOPHOLD
"Frisk luft og højt til himlen" 

inkl. morgenmad og 3-retters aftenmenu 
Ønskes et weekendophold med fred og ro og lækker mad, så er Hotel 
og Restaurant Klim Bjerg stedet. Her er der rig mulighed for at nyde 

den skønne natur, den lækre mad og ikke mindst hinanden. 
Lad jer derfor friste af et rigtigt "kæresteophold". 

Vi arrangerer en lækker menu og I kommer med det gode humør.
Pris pr. person i dobbeltværelse 698 kr. 

(Valgfri ankomst på alle ugedage) 

Vi tilbyder de 
PERFEKTE RAMMER 

for at gøre netop din festdag til en succes!

Velkomstdrink

Forret ,  hovedret  og dessert

Kaffe/te med småkager  
el ler  kransekage

Natmad

Vin,  øl  og vand ad l ibitum 
under middagen 

1 glas  dessertvin

Fest   ❘   Bryllup   ❘   Kurser   ❘   Mad ud af huset

Klim Strandvej 156  ❘  9690 Fjerritslev  ❘  Telefon 98 22 52 42
www.klimbjerg.dk  ❘  Mail: klimbjerg@fjerritslev.dk

RESERVER ALLEREDE NU TIL
KONFIRMATION 2020-2021

HOTEL OG RESTAURANT 

KLIM BJERG

PRIS PR. 
COUVERT FRA

498,-

Hotel og Restaurant 
KLIM BJERG



Nibevej 24 - 9200 Aalborg SV 
Åbningstider – Se mere på hjulemanden.dk - hvor du også kan booke en tid

KUN 150 mtr.

 fra Bilka

Mød os på Kig ind eller ring til Jan på 405 505 12

  

SOMMERDÆK 
FRA KUN ............................................................................................ 299,-

DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED

WWW.HOTWOK.DK

Runddyssen 8, 9230 Svenstrup
www.cykelmanden-bulow.dk

Dæk og slange skift

 Salg af cykler og el-cykler
 

Vi tilbyder afhentning / levering 
af cykler for et mindre beløb

 
Ring til Dennis allerede i dag på 
50 44 07 83 og få et GODT tilbud

CYKELVÆRKSTED
Jeg servicerer og reparerer alle slags cykler Jern og metaller købes

Skrotning af biler
ALTID 
HØJESTE 
DAGSPRIS

I dag er gammelt jern en vigtig råvare. Vi indsamler hver dag fl ere tons 
skrot fra både industri, landbrug og private kunder, som så sorteres 

og klargøres til videre forarbejdning i forskellige kvaliteter

ISO
14001

Nibe Produktforretning
 - den miljøsikre løsning

v/Erik Dahl • Aalborgvej 55 • 9240 Nibe

98 35 18 54 • www.skrotten.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-16 
Lørdag efter aftale

Hurtig og professionel nedskæring og nedrivning foretages. 

SMÅT ELLER STORT - SÅ FÅR VI DET GJORT!

Vi køber også øl 
og sodavandsdåser



w

VELKOMMEN PÅ PANDRUP KRO
Hjemmelavet mad fra bunden i hyggelige og moderniserede lokaler

BORD RESERVATION 98 24 72 20

 Mandag: Restauranten holder lukket, krostuen har åbent fra kl. 10.00 til 20.00
    Tirsdag, onsdag, torsdag: Restauranten har åbent fra kl. 12.00 til 15.00 og igen fra kl. 18.00 til 22.00 for aftenservering, krostuen har åbent fra kl. 10.00 til 22.00

    Fredag og lørdag: Restauranten har åbent 12.00 til 15.00 og igen fra kl. 18.00-22.00, krostuen har åbent 10.00 - 02.00
    Søndag: Restauranten har åbent fra kl. 12.00 til 15.00, krostuen har åbent fra kl. 10.00 til 22.00

Bredgade 30 - 9490 Pandrup
98 24 72 20 - www.pandrupkro.dk

Besøg også vores hyggelige krostueNyd et måltid på vores dejlige terrasse

2 stk. smørrebrød 
+ 1 genstand
KUN 60,-

Stort lækkert luksus
Stjerneskud
+ 1 gl. vin
Frokost/aften 98,-

PÅSKEFROKOST LØRDAG DEN 11. APRIL KL. 12.30
2 slags sild med karrysalat, løg og capers
Fiskefi let med remoulade og citron
Røget laks med æggestand og grønne asparges
Helstegt kalvefi let
Mørbrad a la creme
Stegte pestokartofl er
Røget lammekølle
Æg og rejer med mayonnaise
Hønsesalat med små brødstykker
Lun leverpostej med champignon og bacon
Brød og smør
2 slags ost med druer
Forskellige kager PRIS PR. PERSON  178,-

Hver onsdag fra kl. 18

Flæskesteg 
m/hvide kartofl er, brun sovs, rødkål og surt

SPIS ALT 
HVAD DU KAN

I salen  55,-
Ud af huset  70,-
Husk bordreservation



Kvalitetsrengøring 
med tilfredshedsgaranti

Stationsvej 18, 9330 Dronninglund
Ivar Huitfeldtsgade 18, 1 sal - 8200 Aarhus N

Tlf. 98 86 10 20
www.nordiccleaning.dk

Find os på facebook 
eller læs mere om os på 
www.nordiccleaning.dk

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 
skulle du have brug for visiteret hjælp til 
de praktiske opgaver. Vi elsker at gøre rent 
og har hjertet med, når vi er ude hos dig. 
Dette sikre dig at resultatet altid er af 
den højeste kvalitet, og at vores service 
og menneskelighed for dig, som kunde 
er i top.

Ønsker du, at vide mere om hvordan vi 
kan hjælpe dig med ”Praktisk hjælp”, 
så kontakt os i dag på tlf. 98 86 10 20.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 
med benene på jorden. Og selvom der er 
mange planer, ændre dette ikke på at vi 
altid vil være til stede i Dronninglund, hvor 
det hele startede.

Vi besidder mange års erfaring indenfor 
privatrengøring og har i tidens løb taget 
hånd om både større såvel som mindre 
arbejdsopgaver hos private. Derfor er vi 
sikre i vores sag, når vi siger, at vi kan 
hjælpe dig.

Nordic Cleaning ApS
Privat og erhvervsrengøring

NORDICCLEANING
KLARER DEN PRAKTISKE RENGØRING

Nørregade 16, 9700 Brønderslev

Vi er et team 
af dygtige med
arbejdere, med  

REN straffeattest 
og altid klar på nye 

udfordringer.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak,  
omkring dine behov indenfor rengøring.

Vi skaber tryghed 
i dit hjem/kontor –  

som ud gangspunkt  
altid den samme med
arbejder der kommer. 

( ved sygdom og ferie 
vil der være en afløser  

tilknyttet )

Vi har  
stor kompetence  

og erfaring indenfor 
rengøring – både til  

private og erhvervs 
kunder. Vi klare alle  

udfordringer stor som 
lille også både i grund

plan og højde.

1 2 3

Vi gør rent både privat og erhverv - lige fra kontor til produktionshaller

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

NYHED!   STALDVASK
Ring og bestil. Vi klarer alle former for rengøring, også i store haller og lignende steder med højt til loftet.

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 
skulle du have brug for visiteret hjælp til 
de praktiske opgaver. Vi elsker at gøre rent 
og har hjertet med, når vi er ude hos dig. 
Dette sikre dig at resultatet altid er af 
den højeste kvalitet, og at vores service 
og menneskelighed for dig, som kunde 
er i top.

Ønsker du, at vide mere om hvordan vi 
kan hjælpe dig med ”Praktisk hjælp”, 
så kontakt os i dag på tlf. 98 86 10 20.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 
med benene på jorden. Og selvom der er 
mange planer, ændre dette ikke på at vi 
altid vil være til stede i Dronninglund, hvor 
det hele startede.

Vi besidder mange års erfaring indenfor 
privatrengøring og har i tidens løb taget 
hånd om både større såvel som mindre 
arbejdsopgaver hos private. Derfor er vi 
sikre i vores sag, når vi siger, at vi kan 
hjælpe dig.

Nordic Cleaning ApS
Privat og erhvervsrengøring

NORDICCLEANING
KLARER DEN PRAKTISKE RENGØRING

Nørregade 16, 9700 Brønderslev

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

Vi klarer ALLE former 
for rengøringsopgaver

Nordic Cleaning er en nordjysk virksomhed, 
hvor vi sætter vores kunder højest og sikre 
dig et resultat af bedste kvalitet.  Vi er en 
virksomhed som har hjertet på rette sted, 
elsker at gøre rent og vi vil “gå langt“
for at imødekomme dine ønsker.

Vi har mange års erfaring inden for
rengøring til både private og erhvervs
virksomheder. 
 
 
 
 

STALDVASKSTALDVASK

Vi tilbyder også skadeservice.
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private og erhvervs 
kunder. Vi klare alle  

udfordringer stor som 
lille også både i grund

plan og højde.
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Vi gør rent både privat og erhverv - lige fra kontor til produktionshaller

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

NYHED!   STALDVASK
Ring og bestil. Vi klarer alle former for rengøring, også i store haller og lignende steder med højt til loftet.

Nordic Cleaning står klar til at hjælpe, 
skulle du have brug for visiteret hjælp til 
de praktiske opgaver. Vi elsker at gøre rent 
og har hjertet med, når vi er ude hos dig. 
Dette sikre dig at resultatet altid er af 
den højeste kvalitet, og at vores service 
og menneskelighed for dig, som kunde 
er i top.

Ønsker du, at vide mere om hvordan vi 
kan hjælpe dig med ”Praktisk hjælp”, 
så kontakt os i dag på tlf. 98 86 10 20.

Nordic Cleaning er et nordjysk � rma 
med benene på jorden. Og selvom der er 
mange planer, ændre dette ikke på at vi 
altid vil være til stede i Dronninglund, hvor 
det hele startede.

Vi besidder mange års erfaring indenfor 
privatrengøring og har i tidens løb taget 
hånd om både større såvel som mindre 
arbejdsopgaver hos private. Derfor er vi 
sikre i vores sag, når vi siger, at vi kan 
hjælpe dig.

Nordic Cleaning ApS
Privat og erhvervsrengøring

NORDICCLEANING
KLARER DEN PRAKTISKE RENGØRING

Nørregade 16, 9700 Brønderslev

VI ER ORGANISERET UNDER 3F OG HK

Vi klarer ALLE former 
for rengøringsopgaver

Nordic Cleaning er en nordjysk virksomhed, 
hvor vi sætter vores kunder højest og sikre 
dig et resultat af bedste kvalitet.  Vi er en 
virksomhed som har hjertet på rette sted, 
elsker at gøre rent og vi vil “gå langt“
for at imødekomme dine ønsker.

Vi har mange års erfaring inden for
rengøring til både private og erhvervs
virksomheder. 
 
 
 
 

STALDVASK
Kvalitetsrengøring 
med tilfredshedsgaranti

Stationsvej 18, 9330 Dronninglund
Ivar Huitfeldtsgade 18, 1 sal - 8200 Aarhus N
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af dygtige med
arbejdere, med  

REN straffeattest 
og altid klar på nye 
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Specialer:
Total rengøring

og vedligeholdelse
af sommerhuse
og ferieboliger

Grøn 
service: 
Have, hæk 

og græs
m.m.



 VERDENS BEDSTE 
TRÆPILLER?

KK-IMPORT
Tlf. 98 46 86 46 - Mobil 51 37 25 66

www.kk-import.com - info@kk-import.com
Hybholtvej 9 - 9300 Sæby 

Barlinek træpiller 
6 og 8 mm.
 
15 kg. sække.

Palle 990 kg.

Morgenmenu Serveres i hverdage 11-14 - weekender 10-14

Brunch  139,-
Scrambled eggs med bacon og purløg, hjemmelavet øllebrød med flødeskum, 
blinis med hjemmerørt urtecreme, laks og en kæmpe reje, Charcuterie med 
semi-dried tomater og syltede rødløg, græsk yoghurt med hjemmelavet müsli og 
morgen-topping, 2 lækre oste, små søde pandekager med agavesirup. 
Serveres med brød og smør.

Børnebrunch  89,-
(kun til børn under 12 år). Scrambled eggs med bacon og purløg, græsk yoghurt 
med müsli og Morgen-topping, små pandekager med sukker og syltetøj, 
Nutella og frugt. Serveres med brød og smør.

TAG BØRNENE MED 
på pandekagehuset i påskeferien

vi kan lave alle vore pandekager som børneportion. 
Åbent alle dage fra 11 - 21. Bordreservation på 98 13 22 25

Mexikansk Pandekage   
Pandekage med krydret oksefars, ost og salsa. 
Serveret med chips, salsa og guacamole, samt salat med pesto 123,-  93,- 
Spinat og laks            
Pandekage med koldrøget laks, flødestuvet spinat, ost, 
hårdkogt æg og store rejer. Serveres med salat og pesto.
Som børnemenu ( under 12 år ) 123,-  93,- 
Pulled pork pandekage          
Pandekage med saftig pulled pork, salat, 
semidried tomater og rødløg. Serveret med 
hjemmelavet coleslaw à la Pandekagehuset 119,-  89,- 

VOKSEN/BARN

Pandekagehuset
Café og pandekage-restaurant

Vi serverer SANDWICH hele dagen

FROKOSTPLATTE
4 x spinatpandekage - kun 98,-

Serveres hverdage 11-16 - weekend 10-16

ET LILLE UDPLUK FRA VORES MENUKORT

1. Hønsesalat 
Hjemmelavet hønse-
salat med sauterede 

brune svampe, grønne 
asparges, bacon,
 rødløg og purløg

Pyntet med persille

2. Serranoskinke
Serranoskinke med 
alpeurter, rucola, 

semi-dried tomater, 
oliven, samt hjemme-

rørt urtecreme

3. Kalv & peberrod 
Rosastegt kalvefilet, 

hjemmerørt peberrods-
creme, syltede rødløg 
og friskrevet peberrod

4. Tun og æg 
Hjemmelavet tunsalat 
med rødløg og kapers, 

et halvt ”smilende” 
æg og sprød salat

incl. Skagen Frokostøl 138,-
Rødgylden pilsner på kun 2,6 % (0,86 genstand pr. 0,5 ltr. øl). Typen er classic med Tjekkisk sazz humle.

Dufter af nyslået hø og bitterfrisk i smag. Perfekt til en lækker frokost.

NYHED NYHED

Ta´ annoncen med og 

SPAR 10%
på hele regningen

Bådehavnsvej 13 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 22 25
Åbent alle dage kl. 11.00-21.00 · Køkkenet lukker kl. 20.00

www.pandekage-huset.dk · facebook.com/PandekagehusetAalborg

✔ Salg & service
✔ Professionel
✔ Hurtig og
    effektiv
✔ Godt 
    humør

Poul Erik Gudiksen
P.E.Hvidevarer@gmail.com

Hvidevare
Service



WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK

MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

•  Etablering og  
oprensning af søer

•  Oprensning  
med lang arm

• Mobil knusning

• Sortering

• Nedbrydning

• Entreprenørarbejde

• Kystsikring

•  Maskinudlejning  
med fører

• Jordflytning

•  Håndtering af  
forurenet jord

• Anlæg af ridebaner

• Sandpuder

• Regnvandsbassin

• Anlægsarbejde

• ... og meget mere!

RING OG FÅ ET 
TILBUD PÅ DIN 

NÆSTE OPGAVE
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• Arbejde med 

   minigraver mm.
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RING OG FÅ ET 
TILBUD PÅ DIN 

NÆSTE OPGAVE

ENTREPRENØRARBEJDE 
FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave

INGEN OPGAVER ER FOR STORE OG INGEN ER FOR SMÅ
Entreprenør P. Johansen har mange års erfaring 
indenfor entreprenørbranchen. Vores opgaver 
strækker sig lige fra entreprenørarbejde og ned-
brydning til knusning og sortering af materialer. 

Hos os er en aftale en aftale. Vores kunder er altid 
i fokus, og vi bestræber os på at holde vores høje 
kvalitetsniveau igennem alle opgaver. Gennem 
årene har vi løst mange opgaver, store som små, for 
såvel kommuner som private. 

Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og 
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores 
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi 
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.   

Alt dette sker naturligvis med dette rette udstyr og 
efter alle de korrekte miljømæssige reglementer.
Vi laver blandt  andet sandpuder til nybyggeri og 
udfører også anlægsarbejde i form af f.eks. eta-
blering af byggegrunde, parkeringspladser, veje, 
terrasser, indkørsler osv. 

Vi har også maskiner og kompetencerne til 
oprensning af søer og vandhuller, så du er sikret en 
god vandkvalitet samt vandcirkulation. 

RING 2334 9755  
 - OG FÅ ET TILBUD PÅ  

DIN NÆSTE OPGAVE

GRÆSHEDEVEJ 180, 9800 HJØRRING
MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK

Salg af sand, sten, 
grus, jord samt 

knust beton
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• Regnvandsbassin

• Anlægsarbejde

• Indkørsler og have

• Arbejde med 

   minigraver mm.

• ...og meget mere!
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RING OG FÅ ET 
TILBUD PÅ DIN 

NÆSTE OPGAVE

ENTREPRENØRARBEJDE 
FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERV
Ring og få en uforpligtende snak om din næste entreprenøropgave

INGEN OPGAVER ER FOR STORE OG INGEN ER FOR SMÅ
Entreprenør P. Johansen har mange års erfaring 
indenfor entreprenørbranchen. Vores opgaver 
strækker sig lige fra entreprenørarbejde og ned-
brydning til knusning og sortering af materialer. 

Hos os er en aftale en aftale. Vores kunder er altid 
i fokus, og vi bestræber os på at holde vores høje 
kvalitetsniveau igennem alle opgaver. Gennem 
årene har vi løst mange opgaver, store som små, for 
såvel kommuner som private. 

Vi har mange forskellige entreprenørmaskiner, og 
udstyret til at løse alle slags opgaver. En af vores 
primære opgaver er nedbrydningsarbejde, hvor vi 
vælter huse, sommerhuse og fabrikker.   

Alt dette sker naturligvis med dette rette udstyr og 
efter alle de korrekte miljømæssige reglementer.
Vi laver blandt  andet sandpuder til nybyggeri og 
udfører også anlægsarbejde i form af f.eks. eta-
blering af byggegrunde, parkeringspladser, veje, 
terrasser, indkørsler osv. 

Vi har også maskiner og kompetencerne til 
oprensning af søer og vandhuller, så du er sikret en 
god vandkvalitet samt vandcirkulation. 

RING 2334 9755  
 - OG FÅ ET TILBUD PÅ  

DIN NÆSTE OPGAVE

GRÆSHEDEVEJ 180, 9800 HJØRRING
MAIL: PETERBJOHANSEN@HOTMAIL.COM

WWW.ENTREPRENOR-JOHANSEN.DK

Salg af sand, sten, 
grus, jord samt 

knust beton
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Fordele som fastligger:
HELE SÆSONEN 

1/4 - 30/9  
FRA 7.250,-

Børnebørn under 18 er gratis.
GRATIS varmt vand.

Sandmosevej 525
9460 Brovst 

Tlf. 98 23 52 82 
22 83 95 06 

info@tranumklitcamping.dk

ÅBENT HUS LØRDAG 
DEN 28/3 fra 14-17

Vi byder på kaffe og kage. 
Vi har enkelte pladser tilbage for 

hel-sæson 2020. 
Kom og se hvad vi kan tilbyde.

PÅSKETILBUD
10 DAGE 
KUN  995,-
inkl. alle i egen vogn + strøm. 
Vi hygger i påsken med 
snobrød, påskeægs jagt,  
påskefrokost, fakkeltur til 
stranden samt meget, 
meget mere. 

 

Lidt Specielt
Aalborgvej 324 - 9362 Gandrup

91 54 16 19

Følg os på:



Klimvej 3 • 9220 Aalborg Øst  • www.malermester-anders.dk
Telefon 98 14 14 85 • Mobil 28 74 96 72

MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

Også 
salg af 

maling til 
private

ANDERS NØRGAARD JENSEN
Klimvej 3 • 9220 Aalborg Øst • www.malermester-anders.dk

Telefon 98 15 96 72 • Mobil 28 74 96 72

�����������
����������������������

Anders Nørgaard Jensen
Klimvej 3
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 98 15 96 72
Mobil: 28 74 96 72
E-mail: Klimvej3@stofanet.dk

MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

RING FOR 

UFORBINDENDE

 TILBUD

S E L S K A B S A R R A N G E M E N T E RS E L S K A B S A R R A N G E M E N T E R

Dit livs fest
STEGTE ÅL
Mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag og lørdag
fra kl. 17.00

Lille portion

Kun kr. 135,-
Stor portion

Kun kr. 198,-

Slotsgade 78 • 9330 Dronninglund
Tlf. 98 84 15 33 • www.dronninglundhotel.dk

OVERNATNING i dobbeltværelse
Gæster pr. person

325,-
Værtspar

Frit 
værelse

Ring efter vores 
selskabsbrochure 
og sammensæt lige 
præcis den menu, 
som I ønsker at ser-
vere for jeres gæster.

Nyd maden i vore 
hyggelige omgivel-
ser eller få den bragt 
lige til døren.

Fast pris fra kr. 

395,-
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Kom ind med din BIL og få et GODT tilbud... 

 

 

Rebslagervej 1 - 9000 Aalborg - kj@kjautoteknik.dk - kjautoteknik.dk

Telefon  98 17 05 96
Mobil  60 18 05 96

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag

8.00-16.00

DIN GARANTI
Fast lav timepris
1 time er 1 time 
Et ord er et ord



_) 

CLUBAIR 
FÅES I PRO OG ALL-SE 
Extension og solsejl kan tilkøbes 

RALLY AIR 330 
DET ULTIMATIVE DRIVE AWAY FORTELT 

Fåes i Pro og AII-Season - højde 220/300 

CROSS AIR D/ A 
PRAKTISK OG ALSIDIGT 

VW L XL 
180-210cm 205-235 cm 230-295 cm

DER ER ET KAMPA DOMETIC FORTELT 
TIL ALLE AUTOCAMPERE OG 

CAMPINGVOGNE. 

MARKEDETS BEDSTE LUFTTELT. 

BREAN4AIR 
4 PERS. FAMILIETELT 

Solsejl kan tilkøbes 

MOBILAIR 
SPECIALDESIGNET TIL ADRIA 

ACTION 361/391 

ENKELT OG HURTIGT AT SÆffE 
OP OG TAGE NED. 

TILPAS TELTET TIL DINE BEHOV 
MED DE MANGE MULIGHEDER FOR 

EKSTRA UDSTYR. 

ACE AIR ALL-SEASON 400 
ET LUFTFORTELT TIL HELE ÅRET 

Extension og solsejl kan til købes 

POP AIR PRO 
DET ULTIMATIVE POP OP FORTELT 

260- monteringshøjde: 168 cm
290/340/365- monteringshøjde: 184-198 cm 

AIR BREAK, LÆSEJL I LUFT 
FÅES I PRO OG ALL-SEASON 

Med 3 eller 5 fløje 

SE DEM OPSLÅET HOS DIN NÆRM
ESTE FORHANDLER 

KAMPA DOMETIC HAR TELTE TIL 
REJSE- OG SÆSONBRUG. 

Find din nærmeste forhandler på www.campingagenten.dk 
 Aabybro Camping og Fritid - Knøsgårdvej 121, 9440 Aabybro | Løgstør Caravan Center - Danmarksvej 18, 9670 Løgstør

FØR: Kr. 17.339,-

NU: Kr. 12.495,-
+ GRATIS TÆPPE 
SPAR: Kr. 4.449,-





FODBEHANDLING
●  Behandling af fodvorter
●  Para� n behandling
●  Shellac CND
●  Voksbehandling

Åbningstid efter aftale, 
dog mandag til kl. 21

Nejstvej 116 - 9382 Tylstrup - Tlf. 22 80 02 36
Onlinebooking: www.klinik-ld.dk

Giv et 
GAVEKORT 

til én du 
holder af...

FØRTIDSPENSIONIST/PENSIONIST

FODBEHANDLING
I KLINIK 310.-
HJEMMEBESØG
Jeg kommer gerne hjem til dig/jer

ALT indenfor El-installationer
Private og Erhverv og altid med fokus på kvalitet 

RING TIL MICHAEL PÅ 28 15 55 27 
og få et godt og uforpligtende tilbud

 
 

Aalborgvej 565  ●  Flauenskjold  ●  www.brucher.dk

Har du problemer 
med dårlig WiFi dækning eller 
dårligt billede på dit kabel TV, 

løser vi også det

Attrup
Havne Cafe

Velkommen på 
Attrup havn

■  Mad ud af huset
■  Mad til fester
■  Mad til begravelser
■  Fester i cafeen
■  Dagens ret & dagens fisk
■  Bu� et
■  Frokost
■  Folk siger vi 
 har nordjyllands
  bedste stjerneskud
■  Ka� e, kage og dessert
■  Kagebord 

Prøv vores berømte luksus 

STJERNESKUD 
Naturligvis med 1 kogt rødspætte-

filet og 3 pandestegte rødspættefileter

KUN 119,-

Prøv vores hjemmelavede

PARISERBØF 

KUN 130,-

Vi laver mad til arrangementer 
ud af huset op til 200 pers. 

Arrangementer i Cafeen op til 65 gæster.

Frokost, aftensmad, bu� et, ka� e/kage arrangementer.

Ring og hør - vi kan lave næsten alt.

ÅBENT HELE ÅRET
Mandag, tirsdag, torsdag & fredag

kl. 12 -21 
Lørdag og søndag 

kl. 10 – 21 
Onsdag

LUKKET 

Tlf. 24 27 81 99
www.attruphavnecafe.dk
Ladepladsen 8 - 9460 Brovst

Susanne Barrett
Den gamle kogekone fra Gjøl

GOURMET

PIZZA
KUN  95,-

NYHED



SLAGTERENS  
KÆMPE KØDPAKKE

BESTIL & HENT
MÅNEDSPAKKE
1. Røget landskinke  .....................................1.000 g.

2. Hamburgerryg  .........................................1.000 g.

3. Oksegrydesteg  .........................................1.000 g.

4. Kalvegrydesteg ........................................1.000 g.

5. Ribbensteg  ................................................1.000 g.

6. Svinekam ovnklar  ....................................1.000 g.

7. Entrecote 4 stk.  ...........................................600 g.

8. Hel kylling  ...................................................1350 g.

9. Tykstegsbøffer - 4 stk.  ..............................600 g.

10. Svinekoteletter  .........................................600 g.

11. Fadkoteletter  ..............................................700 g.

12. Hakket svinekød 8-12%  ...........................500 g.

13. Hakket svinekød 8-12%  ...........................500 g.

14. Hakket oksesmåkød 8-12%  ....................500 g.

15. Hakket oksesmåkød 8-12%  ....................500 g.

16. Medisterpølse  ............................................500 g. 

17. Medisterpølse  .............................................500 g.

18. Flæsk i skiver  ..............................................500 g.

19. Flæsk i skiver  ..............................................500 g.

20. Osso buco (frost) .........................................500 g.

21. Osso buco (frost) ..........................................500 g.

22. Beuf stroganoff  .......................................500 g.

23. Mørt gullasch .............................................500 g.

24. Kalkun gordon bleu (frost)  ........................ 4 stk.

25. Paneret skinkeschnitzler (frost) ............... 4 stk.

26. Paneret skinkeschnitzler (frost) ............... 4 stk.

27. Kyllingebryst  ............................................. 450 g.

28. Kyllingebryst  ............................................ 450 g.

29. Roastbeef  ...................................................800 g. 

30. Fersk lakseside  .........................................600 g. 

31. Pandekager med skinke/spinat (frost)  1000 g.

ÅBNINGSTIDER VAREHUS
Man-fredag X.
Lørdag
Man-fredag

VELKOMMEN
I VORES NYINDRETTEDE VAREHUS
KVICKLY NØRRESUNDBY

Vi tager forbehold for trykfejl, 
manglende leverancer, afgiftsændringer 

og udsolgte varer. 
Tilbudene gælder kun 

de nævnte dage i uge 15 2019

HUSK AT KVICKLY 
BAGEREN ÅBNER 

HVER DAG KL. 6.00
LUKKET PÅ HELLIGDAGE

KVICKLY NØRRESUNDBY
Bouet, Nørresundby
Lige ved tunnellen

NØRRESUNDBY

ÅBNINGSTIDER: 
ÅBENT ALLE  

UGENS DAGE 7-21

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER INDEN FOR

VAREHUSCHEF: JESPER THOMSEN

Geyser 
peak 
Californien,
USA.
6 x 75 cl.

Pedigree 
Adult
12 KG.

MAX  6 SÆKKE
PR. KUNDE

Geyser 

Knorr 
Lasagne eller 
Lasagnette
Naturally

199,-
SPAR 278,60

6 flasker
FORÅRSPRIS

FRIT VALG

GÆLDER 
KUN FREDAG

DEN 12. 
APRIL

GÆLDER 
KUN FREDAG

DEN 12. 
APRIL

FRIT VALGFRIT VALG

40,-
SPAR 99,75

Ta´ 5 pakker

FORÅRSPRIS
VANVITTIGT KNORR KUP

MAX  10 PAKKER
PR. KUNDE GÆLDER 

KUN FREDAG
DEN 12. 
APRIL

Finish 
opvasketaps

499,-
SPAR 298,85

Ta´ 3 sække
FORÅRSPRIS

DANMARKS BILLIGSTE

MAX  5 PAKKER
PR. KUNDE

GÆLDER 
KUN FREDAG

DEN 12. 
APRIL

65,-
VILD PRIS!!

1 00 stk.

FORÅRSPRIS

SPAR 278,60 SPAR 298,85

ÅBNINGSTIDER:
ÅBENT ALLE  

UGENS DAGE 7-21

HUSK AT KVICKLY
BAGEREN ÅBNER
HVER DAG Kl. 6.00 

LUKKET PÅ HELLIGDAGE

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende 
leverancer, afgiftsændringer 

og udsolgte varer. 

KVICKLY NØRRESUNDBY 
Bouet, Nørresundby  
Lige ved tunnellen

BESTIL
& HENT

SLAGTERENS
KÆMPE KØDPAKKE

OVER 30 MIDDAGE

Normalpris 2.599,-

1.299,-

SPAR
46%

Kan bestilles på  
www.kvicklynorresundby.dk 
eller i Slagterafdelingen
SENEST SØNDAG D. 29. MARTS

Navn:

Adresse:

Tlf.

BESTIL  
& HENT

Afhentes torsdag den 2. april
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HVER DAG KL. 6.00
LUKKET PÅ HELLIGDAGE

KVICKLY NØRRESUNDBY
Bouet, Nørresundby
Lige ved tunnellen

NØRRESUNDBY

ÅBNINGSTIDER: 
ÅBENT ALLE  

UGENS DAGE 7-21

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER INDEN FOR

VAREHUSCHEF: JESPER THOMSEN

Geyser 
peak 
Californien,
USA.
6 x 75 cl.

Pedigree 
Adult
12 KG.

MAX  6 SÆKKE
PR. KUNDE

Geyser 

Knorr 
Lasagne eller 
Lasagnette
Naturally

199,-
SPAR 278,60

6 flasker
FORÅRSPRIS

FRIT VALG

GÆLDER 
KUN FREDAG

DEN 12. 
APRIL

GÆLDER 
KUN FREDAG

DEN 12. 
APRIL

FRIT VALGFRIT VALG

40,-
SPAR 99,75

Ta´ 5 pakker

FORÅRSPRIS
VANVITTIGT KNORR KUP

MAX  10 PAKKER
PR. KUNDE GÆLDER 

KUN FREDAG
DEN 12. 
APRIL

Finish 
opvasketaps

499,-
SPAR 298,85

Ta´ 3 sække
FORÅRSPRIS

DANMARKS BILLIGSTE

MAX  5 PAKKER
PR. KUNDE

GÆLDER 
KUN FREDAG

DEN 12. 
APRIL

65,-
VILD PRIS!!

1 00 stk.

FORÅRSPRIS

SPAR 278,60 SPAR 298,85

ÅBNINGSTIDER:
ÅBENT ALLE  

UGENS DAGE 7-21

HUSK AT KVICKLY
BAGEREN ÅBNER
HVER DAG Kl. 6.00 

LUKKET PÅ HELLIGDAGE

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende 
leverancer, afgiftsændringer 

og udsolgte varer. 

KVICKLY NØRRESUNDBY 
Bouet, Nørresundby  
Lige ved tunnellen

BESTIL & HENT
I KVICKLY NØRRESUNDBY  
WWW.KVICKLYNORRESUNDBY.DK

10 stk. håndmadder Pålægskagemand 
10-12 personer 
  

STEG SELV MENU 
TIL CA. 20 PERSONER.
Du får:
· Ca. 4-4,5 kg. mar. ølkam klar til ovn eller grill

· 6 kg. (3x2 kg.) flødekartofler inkl. alubakker

· 2 bakker blandet salat med dressing

· 2 kg. pastasalat

· 5 stk. hjemmelavede flütes fra eget bageri

· Smør

Stegevejledning medfølger 
  

KUN

450,-
KUN

150,-

VED KØB AF  
DETTE BEVIS

699,-
SPAR

543,-
KUVERT

PRIS

34,95

KUN

200,-

Jordbærtærte
med kransekagekant 
Nok til 10 personer 

FRA

150,-

Kagemand 



Helstegt pattegris i hygiejnisk og rustfri grill
- en smagsoplevelse i særklasse...

Vi forsteger grisen hjemmefra og griller færdig hos jer. Grillen er opsat og igang før gæsterne kommer.
Pattegrisen holdes varm under hele middagen.

2 slags kartofl er – vælg mellem:
Pestomarinerede kartofl er - Flødekartofl er - Smørstegte pariserkartofl er - Kold kartoff elsalat - Krydderkartofl er og Ovnstegte kartoff elbåde med skræl. 

Frisksnittet luksus salat og grønt, der varierer efter årstiden
Der serveres 4 spændende salater med hjemmelavet dressing, hjemmebagt specialbrød og kuvertsmør.
Min. 35 personer. Ved mindre selskaber - ring og hør nærmere.

- vi brænder for sagen...

Pestomarinerede kartofl er - Flødekartofl er - Smørstegte pariserkartofl er - Kold kartoff elsalat - Krydderkartofl er og Ovnstegte kartoff elbåde med skræl. 

Pr. person  169,- 
incl. udskæring.

 
Vi har før leveret 1517 kuverter. 

Min. 35 personer. Ved mindre selskaber - ring og hør nærmere.

Helstegt pattegris uden tilbehør

Pr. person incl. udskæring. 115,- 

SCHMIDTS SPECIALITET
for sagen...

Christian Schmidt
Elmevej 47 • 9700 Brønderslev

www.clpartyservice.dk
chr.schmidt@mail.dk

TELEFON 28 26 55 26
Kørsel: Brønderslev 50,-

Udenfor Brønderslev 5 kr. pr. km.

www.clpartyser vice.dk

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg
Man.-tor.  16.00 - 21.30
Fre.  15.00 - 21.30
Lør.-søn.  15.00 - 21.30

98 79 10 18
20 33 30 18

Revlingbakken 33A, Aalborg
Man.-tor.  16.00 - 21.30
Fre.  15.00 - 21.30
Lør.-søn.  15.00 - 21.30

BYENS BEDSTE PIZZAER
- Vi bruger altid de bedste råvarer – prøv selv!

58397

Skal du have nye

FLYERS eller BROCHURER
eller skal du have lavet

DIN EGEN AVIS

VI GÅR I DEN 
KREATIVE RETNING

- så ring til Bjørn på 98 28 29 40 - det betaler sig

bcreklame.dk

Effektiv markedsføring hver dag - året rundt !



Skal du have nye

FLYERS eller BROCHURER
eller skal du have lavet

DIN EGEN AVIS

VI GÅR I DEN 
KREATIVE RETNING

- så ring til Bjørn på 98 28 29 40 - det betaler sig

bcreklame.dk

Effektiv markedsføring hver dag - året rundt !



                      VELKOMMEN TIL 

GUG  PLANTESKOLE
i det sydlige Aalborg 

Alunrod ”Mahogony 
Monster”,- 170,-

 

SALTTOLERRENTE PLANTER TIL SOMMERHUSET

  Besøg os på Indkildevej 17, el. bestil på shop.gugplanteskole.dk 

Hyld
`Black Lace`

En kraftig, bred 
opret busk. 
Smukke fligede 
mørke blade. 
Blomstrer i juni 
med store rosa 
blomster.

 5 LTR. 
POTTE

Havtorn
`Leikora`
Havtorn er, 
med sin enorme 
mængde af C 
vitamin, et af 
tidens mest hotte 
bær. Fuldstændig 
hårdfør, tåler 
havgus og 
saltsprøjt. 

 5 LTR. 

Aronia
`Aron`

En mellemhøj busk 
med blankt 
mørkegrønt løv. 
Også kendt som 
superbær. Meget 
robust og dekorativ.

  5 LTR. 
  POTTE

Alunrod ”Mahogony Mon-
ster” 180,-

Alunrod ”Mahogony 
Monster”,- 165,

                                                                                                           
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                            

 ÅBENT ALLE DAGE I PÅSKE

VITAMINER OG NÆRING TIL HAVEN 

 
10 kg. organisk universal gødning 

 langtidsvirkende og godkendt til økologisk brug. 

10 kg. organisk plænegædning fra Osmo hjælper dig 
med at få en smuk plæne med dybgrøn farve.

Miljøvenligt og langsomtvirkende. 

Ta´2 stk. for 400,- 
(spar 100)

Rækker til 
330 m2

 
Planteskolen bugner af 

kvalitetsplanter og vi 

byder alle børn til at deltage i 

vores påskeægjagt. 

 

LAVENDEL 
1. STK 24,95,-
5. STK. 100,-   
15. STK. 250,-

Gælder til og med d. 13.4.2020



MOU 
GOKART

Fart, sjov og spænding for alle - Kom og prøv!
Grand Prix - Familiefest - Polterabend - Børnefødselsdag

Le Mans - Minutkørsel - Firmaturnering
STOR GRILLMENU (min. 10 pers.) pr. person 27 € 189 kr. 

Minut priser:
15 minutter..... 28 €   200 kr. 
30 minutter..... 48 €   350 kr.
60 minutter..... 84 €  600 kr.

Formel 1:
30 minutter..... 55 €   375 kr.

 15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter den store fi nale!

40 minutter..... 65 €   475 kr.
   15 min. opvarmning/tidstagning.
10 min. præfi nale, rest tid fi nale!

60 minutter..... 85 €   625 kr.
Til dem der ikke kan få nok race

 15 min. opvarmning/tidstagning.
Herefter 3 løb

Grand Prix:
1 time (max. 10 pers.) ....... 484 €  3.500 kr.
1 1/2 time (max. 15 pers.) .. 726 €  5.250 kr.
2 timer (max. 20 pers.) ...... 968 €  7.000 kr.
2 1/2 time (max. 25 pers.) . 1210 €  8.750 kr.
3 timer (max. 30 pers.) ................

Ekstra kart 580 kr. pr. time
Medaljer/pokaler/champagne fra 21€ 150 kr.

Le Mans:
105 € 750 kr. pr. kart pr. time
Min. 2 timer, 6 karts - max. 14 karts

For booking:
Gokart Jylland, Mou 

Hedevej 6, 9280 Storvorde
+45 21 25 28 49

mail@gokartjylland.dk
www.gokartjylland.dk

Se fotos fra dagen på 
Gokart Jylland Mou
- måske kan du fi nde dig selv?

Åbent alle dage kl. 9-21

 10.500 kr.1452 € 



Alt glas leveres som 
super lavenergi med ”varm kant”

Vi anvender kun kernetræ

Niki & Brian Sofussen
Lindholmsvej 132 A
9400 Nørresundby

20 63 82 22

Mere 
end 40 års 

erfaring taler 
for sig selv...

TILBUDDET 
gælder følgende:

Ny terrasse
Ny carport

Nyt redskabsskur 
Udskiftning af tagrender

Udskiftning til energi glas 
Vinduer og døre 

Tømrer, snedker og murerarbejde
Stormskader og Forsikringsskader

HUSK 
Håndværkerfradraget

MÆRKET!

Spar 20%Spar 
HUSK Håndværkerfradraget

PÅ ARBEJDSLØNNEN
ved bestilling inden den 1. maj 2020


