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Okto

EFTERÅRS-

AKTIV
JEKAShund og kat
Se mere på side 11

Anlæg & Planteskole A/S
Se mere på side 22

Rendezvous
Brønderslev - 98 88 78 80
Cafe´ - Restaurant
Steakhouse & Italienske pizzaer
www.caferendezvous.dk

ÅBENT ALLE DAGE FRA 10 – 17

Nordjyllands

DRØNBILLIG FLYTNING
AALBORG OG VIBORG

STØRSTE

Kontakt den
GLADE flyttemand

BUNDGAARD PÅ

indendørs RETROMARKED

20 14 02 66

- en oplevelse for hele familien...

GØR ET KUP
Ham med hatten…

Tøj, sko, møbler, interiør, gaveartikler,
helt nye varer og masser af retrofund
3500
KVM.

3I ÅR I VEJGAARD

Kom ind og se alle de nye brillestel

FLYTTELAGER HAVES

HUSK vi har egen øjenlæge i butikken!

Ring og hør
nærmere
Autoriseret Brille- og Kontaktlinsespecialist

FØLG OS PÅ

KRÆMMERLAND

Kræmmerland, Bransagervej 10, 9490 Pandrup, tlf. 22 49 12 80

VI FLYTTER TIL UFATTELIGE LAVE PRISER
– weekend og helligdage samme lave pris!

Hadsundvej 31 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 19 88

www.larsblochbriller.dk

Til samtlige husstande, kontorer og butikker - udgiver: BC REKLAME 40 19 30 40 - www.bcreklame.dk - vi tager forbehold for trykfejl

MALERFIRMA
MALERFIRMA
www.malermester-anders.dk

www.malermester-anders.dk

TIP – TOP MURERARBEJDE

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

DE
GLADE
MURERE

RING FORNDE
DE
UFORBIN UD
TILB

�����������
ANDERS NØRGAARD JENSEN
����������������������

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

Telefon
98 15
96 72 •Tlf.:Mobil
287274 96 72
Anders
Nørgaard
Jensen
98 15 96
Klimvej 3
Mobil: 28 74 96 72
9220 Aalborg Øst
E-mail: Klimvej3@stofanet.dk

Også
salg af
maling til
private

Mere end 25 års erfaring

Murermester
KT & Søn ApS
Vi klarer alt i murerarbejde – til aftalt tid
og aftalt pris – og altid med godt humør

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

Telefon 98 14 14 85 • Mobil 28 74 96 72

Ring og få et uforpligtende
tilbud på 29 11 85 49

Karsten & Michael Thomsen
Albækvej 3 – Voerså
9300 Sæby

29 11 85 49

www.murermesterktogson.dk

Vi puster varme ind på DIN KONTO!

Et varmt hus er også et tørt
ster varme ind på din konto!

r også et tørt hus, så
så give et bedre indeklima.”

erne, er der stor sandsynlighed for, at
trækkelig eller helt mangler.

dsynlighed for, at den eksisterende
men eller ødelagt, så den virker

Vi tilbyder

”Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at dit
• Hulmursisolering
hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler. Der er også en stor
• Loftisolering
sandsynlighed for, at den eksisterende isolering er sunket sammen
• Krybekælder
• Etageadskillelse
eller ødelagt, så den virker mindre effektivt.
• Isolering af
Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
ventilation
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner
• Rørisolering
• Facade
isolering
Vi tilbyder
• Thermo fotografering
“Et varmt hus er også et tørt hus, så Vi tilbyder

Vi puster varme ind på din
Vi konto!
puster

“Etdu
varmt
er ogsåhusets
et tørtisolering.
hus, så
kan
nemthus
forbedre
isolering
kan
også
give
et
bedre
indeklima.”
og prøv vores prisberegner!
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at
dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler.

hus, så isolering kan også
give et bedre indeklima!

varme ind på din konto!

Vi tilbyder
isolering kan også give et bedre indeklima.”
• Hulmursisolering

• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Etageadskillelse
Er dit hus fra før 1990’erne, er der stor sandsynlighed for, at
• Isolering af
ventilation dit hus’ isolering er utilstrækkelig eller helt mangler.
• Rørisolering
• Facade isolering
Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende
• Thermo fotografering

Vendsyssel Loft- &
Hulmursisolering ApS

• Loftisolering
• Hulmursisolering
• Loftisolering
• Krybekælder
• Krybekælder
• Etageadskillelse
Med en lavpris isolering kan du nemt forbedre husets isolering.
• Etageadskillelse
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!
• Isolering• Isolering
af ventilation
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker
af
•
Rørisolering
mindre effektivt.
ventilation
Ærøgade
40 • 9740 Jerslev
Vendsyssel
Loft-J &
Rørisolering
• Facade •isolering
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil
26 19
76 kan du nemt forbedre husets isolering.
Med28
en lavpris
isolering
• Facade isolering
Hulmursisolering
ApS
• Thermo• Thermo
fotografering
Besøg os på www.vlhi.dk og prøv vores prisberegner!
fotografering
E-mail: vlhi@vlhi.dk
Der er også en stor sandsynlighed for, at den eksisterende
isolering er sunket sammen eller ødelagt, så den virker
mindre effektivt.

Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76
E-mail: vlhi@vlhi.dk

Loft- &
Vendsyssel Loft- Vendsyssel
& Hulmursisolering
ApS

Hulmursisolering
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev
J • 28 26 19 76 • ApS
E-mail: vlhi@vlhi.dk
Ærøgade 40 • 9740 Jerslev J
Tlf. 98 98 10 03 • Mobil 28 26 19 76

Julefrokost
Serveres imellem 11.30-15.00
Min 10 personer, samt menuen
skal forudbestilles
Forret:
Sild med karrysalat
Æg og rejer med hjemmerørt mayo
Rødspættefilet med remoulade og citron
Lun leverpostej med bacon og svampe
Hertil rugbrød, lyst brød og smør
Hovedret:
Medister med grønlangkål
Ribbensteg med lun rødkål salat
Confiteret andelår med andesky
Hertil kartofler
Dessert:
Risalamande med kirsebærsauce
Ost med kompot

295,-

Julemenu
Snacks:
Sprød flæskesvær, andekroket
og kartoffel chips med
karamelliseret løgmayo
Vin: Cremant Vitteaut-Alberti
Forret:
Gravad laks med sennepsmayo,
sprøde rugbrødschips og urter
Vin: 2020 Pino & Toi, Maculan,
Veneto, Italien
Mellemret:
Terrine på svineskank med luftig mos,
syltede perleløg og urter
Vin: 2019 Pinot Noir, Freiherr Von
Göler, Baden, Tyskland

Hovedret:
Rosa stegt andebryst med
rødkålssalat og appelsin sauce
Vin: 2019 Gigondas
”Grand Montmirail”, Domaine Brusset,
Gigondas, Frankrig
Dessert:
Risengrøds panna cotta med kirsebær
sorbet og honningristede mandler
Vin: 5 års Pineau des Charentes Ruby,
Chateau de Beaulon, Cognac, Frankrig

Snacks-forret-hovedret-dessert

375,435,-

Snacks-forret-mellemrethovedret-dessert

495,-

Forret-hovedret-dessert

Vinmenu
3 retters vinmenu
4 retters vinmenu
5 retters vinmenu

Vestre Havnepromenade 2, 9000 Aalborg, 98 11 55 66, www.prinsesjuliana.dk

225,300,375,-

sult
FØRSTEHJÆLP TIL DEN SULTNE KLUBKASSE

Alletiders mulighed for at tjene penge til din klub.
Uanset om der 10, 50 eller 500 medlemmer kan alle være med.
Simpelt koncept, ingen risiko og Kære
minimal
administration.
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Hvad kunne din klub bruge ekstra penge på?
Det kan virke som et absurt spørgsmål, men vi har en ide til hvordan
jeres klub/forening/klasse kan tjene nogle ekstra penge. Covid 19 har
været hårdt for hele Danmark.
Manglende indtægter fra stævner, arrangementer og aktiviteter i
klubben/forening/klasse sætter spor.
Konceptet er helt nyt vi håber i har lyst til at være med.
Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest sælgende produkter. som kan blive en ekstra
indtægtsmulighed for jer.

HVORHvad
MANGE vi gøre for din klub/forening/klasse?
RETURNERING
Hvadkan
kunne din klub bruge
ekstra penge på?
VIL I SÆLGE?
AF RESTLAGER
Det
kan
spørgsmål,
kanvirke
virkesom
somet
etabsurt
absurtRETURNERING
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menvivihar
haren
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7 DAGE ekstra penge. Covid 19 har være
VIL I klub
SÆLGE?
AF RESTLAGER
igen kan få penge i kassen.
2020 var et
hårdtPLAN
år for foreningsl
7 UGER
14 DAGE hårdt for hele
Danmark.
LERE SÆLGER
SPIL
Danmark.
Manglende
indtægter
fra
stævner,
arrangementer
og akt
7 DAGE
R stævner,
IDAG
I TRE UGE
Manglende indtægter
fra
arrangementer
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aktiviteter i klub
7
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7
DAGE
spor
i regnskabet.
14 DAGE i klubben sætter
GER
E SÆL
SPILLER
ben/forening/klasse
sætter spor. FAKTURA TIL
IDAG
KLUBBEN
I TRE UGER
LEVERING
AF
7 DAGE
FAKTURA
TIL
Konceptet
er
helt
nyt
og
vi
håber
dutilog
din klub
har lyst til at
PAKKER
TIL KLUB er helt nyt vi håber i har lyst
Konceptet
at være
med.
KLUBBEN
LEVERING
AF leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores
med.
Vi
Vi leverer til dagligt rengøringsartikler og fandt et af vores mest sælg
PAKKER
TIL KLUB produkt som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for
sælgende

produkter. som kan blive en ekstra indtægtsmulighed for jer.

klub. Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at klub
medlemmer
en klub
tjener
påmedlemmer/kla
salget.
Vi
har lanceretsælger
Klub Klud
somklud
kort og
fortalt
gårpenge
ud på at
sælger en klub klud og tjener penge på salget.
Kluden er den professionelle fiberklude som kan bruges både priva
til erhverv.
Vi har
pakket kludene
med 10
i hver
Kluden
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professionelle
fiberklude
som
kan salgspakke.
bruges både privat
erhverv.
Vi
har pakket
kludene
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Alletiders mulighed for at tjene
penge til din klub.
Vi samarbejder
med
Uanset om der 10, 50 eller 500 medlemmer kan alle være med.
Kluden er den professionelle fiberklude som kan bruges både privat
og til erhverv. Vi har pakket
kludene med
10 i hver salgspakke.
Simpelt
koncept,
ingen risiko og minimal administration.
Vi har lanceret Klub Klud som kort fortalt går ud på at medlemmer/
klassen sælger en klub klud og tjener penge på salget.

STADSING

Hvem vil ikke gerne støtte et godt formål
Man kan vælge at sælge kludene til familie, venner, lave et opslag på
facebook, det er kun fantasien der sætter grænser.
Win Win for alle
Vi sparer på markedsføring - den del får i direkte ned i kassen.
Ingen risiko da vi kun afregner de klub klude som i sælger. Resten
tager vi retur.
I skal blot finde en kontaktperson i klubben/foreningen/klassen som
vilstå for fordelingen af pakkerne samt indsamling af penge. Ganske
simpelt.
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Alletiders mulighed for
PAKKat
E Mtjene penge til din
10 x FIB
ER
= kr.
Uanset om der 10, 50 eller K500
kan alle være med.
LU medlemmer
KLUB
1500 x 40,SALGSDE
PRI og minimal
PRO
Simpelt koncept, ingenKRrisiko
administration.
.100,- S KR FIT
. 40,PR P
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Ring og hør nærmere på

folder til klubber.indd 2

AKKE

folder til klubber.indd 2

98 86 10 20

Karetmagervej 2, 9330 Dronninglund

98 86 10 20 - www.klubklud.dk

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.

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

Kære Alle

SåHos
har Aalborg
familienBedemand
brug for enholder
erfaren
og respekteret
bedemand
vi vores
omkostninger
nede.
med over 22 års erfaring i branchen.
F.eks. har vi valgt ikke at have store dyre salgskontorer.
Så kontakt os gerne for en personlig samtale evt. i hjemmet.
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.

Ring og få et
uforbindende
tilbud

VED DØDSFALD
DØGNVAGT

BEDEMAND

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

AALBORG

7.850,7.850,-

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby
AALBORG
BEDEMAND

Tlf.
98 19 13 14
Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby
Et sidste
farvel 98 19 13 14
www.aalborgbedemand.dk
Tlf.
- kan gøres på mange måder.
Vi har valgt de flotteste blomster fra
vores samarbejdspartner

Et sidste farvel
- kan gøres på mange måder.

WWW.HOTWOK.DK

Vi har valgt de flotteste blomster fra
vores samarbejdspartner

www.aalborgbedemand.dk
www.aalborgbedemand.dk

Bisættelse

VED DØDSFALD

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

VEDMed DØDSFALD
venlig hilsen Jytte og Per Elsvold

7.850,-

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14

JT møbler

Med venlig hilsen Jytte og Per Elsvold

Bisættelse

www.jt-mobler.dk

· Kiste (hvid) dansk produceret
DØGNVAGT
· Polstring af kiste
· Tøj/sengelinned
· Ilægning i kiste i hjemmet
· Kistepynt, årstidens blomster
· 1 rustvognskørsel (max. 15 km + km-takst)
· Intet aften- og weekendtillæg
Fast pris fra
· Honorar, samtale i hjemmet

AALBORG

Et sidste farvel
- kan gøres på mange måder.

Vi har valgt de flotteste blomster fra
vores samarbejdspartner

Vi ombetrækker
alle slags møbler
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Ring idag på

20 52 89 99
Find os på facebook:
Skorstensfejermester Idon Brødbæk
Voergårdsvej 24
9330 Dronninglund

www.skorstenen.com

Idon Brødbæk

Kom ind med din BIL og få et GODT tilbud...

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

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

Telefon 98 17 05 96
Mobil 60 18 05 96

Mandag til fredag

8.00-16.00

Aalborg
Aalborg
Fodpleje
Fodpleje

Kære kunde
I Aalborg Fodpleje har jeg som kerneydelse at tilbyde mine kunder den bedste
fodbehandling på højt fagligt niveau – altid med kundens ønsker og behov for øje.

RIGTIGE MÆND
SMART TØJ MED FORMAT

Jeg behandler følgende:
Fjernelse af hård hud og hælrevner.

neglelakering både med alm. neglelak og
shellac ( CND) som er en neglelak der holder i 6-8 uger som lægges på neglene
med UV lys.

Ligtorne, fodvorter.
Nedgroede negle, neglesvamp,
fortykkede negle.
Klippe negle og rense op i neglefalsen.
Slibe negle strømpe venlige og giver vore
kunder følelsen af velvære ved at starte
behandlingen med et dejligt veltempereret fodbad og afslutte med en let fodmassage med en rigtig god fodcreme
som jeg sælger i klinikken.
Trænger du til at blive ekstra forkælet
til hverdag og fest, tilbyder jeg ligeledes

Læge exam. fodplejer

Er gerne vært for pigeaftener eller
kollegaer og polterabend.
Priser
Fodbehandling 400 kr.
Fodvorter fra

250 kr.

Alm. neglelak

100 kr.

CND shellac

295 kr.

Mette Drustrup

Forkæl dig selv med en fodbehandling
Tidsbestilling: 40 61 35 25
Aalborg
Fodpleje

www.aalborgfodpleje.dk
Aalborg Fodpleje
Holbergsgade 7 - 9000 Aalborg
www.aalborgfodpleje.dk

Holbergsgade 7 - 9000 Aalborg
Læge exam. fodplejer

1 XL - 10 XL

Mette Drustrup

Forkæl dig selv med en fodbehandling
Tidsbestilling: 40 61 35 25

www.aalborgfodpleje.dk
Holbergsgade 7 - 9000 Aalborg

GOD
RÅDGIVNING
GØR EN
FORSKEL
Hos BDO får du både dyb, faglig indsigt i dit nærområde og værdiskabende rådgivning i øjenhøjde.
Kontakt BDO i Aalborg på 96 34 73 00 eller
aalborg@bdo.dk for at høre mere.

Kom ind og se det

STORE
UDVALG

Torvet 1A - Nørresundby - 98 22 34 46
Klik ind på www.butik-rigtigemaend.dk eller mød os på Facebook

DIN
LOKALE
ELEKTRIKER

I dag er gammelt jern en vigtig råvare. Vi indsamler hver dag ﬂere tons
skrot fra både industri, landbrug og private kunder, som så sorteres
og klargøres til videre forarbejdning i forskellige kvaliteter

Vi har ydet god service og
kvalitet i 70 år og vi glæder os til
at servicere din el-installation.

Vi gør meget ud af at
overholde vores aftaler og løse
vores El-opgaver til den aftalte tid.

VI LAVER ALT I EL

NYE HVIDEVARER

Vi løser alle typer
El-opgaver store som små.
“Tilbygning, renovering eller nybyggeri”
Vi leverer & monterer hvidevarer.
Vi reparerer dine brugte hvidevarer.

Jern og metaller købes

TIL TIDEN

Skrotning af biler

ALTID
HØJESTE
DAGSPRIS

e

stærk
er og
Vibutik
Besøg
vores
og så
få kyndig
T
Y
B
vejledning
duEV
sikker
NYT “så erID
TIL
ARpåERat...få
i HV

E
FÅ MER
OGde
E HVIDEVARER
SPAREND
hvidevarer

200 NYE

Vi har mindst
der passer til
er.
dit behov“. hvidevarer på lag ning “så er du
Besøg vores butik og få kyndig vejled
Vi har mindst på at få de hvidevarer, der passer til dit behov“.
sikker
200 hvidevarer
Reparation af hvidevarer udføres
på lager.

ENERGIBE

Åbningstider:
Mandag-fredag 8-16
Lørdag efter aftale

nedrivning foretages.
Hurtig og professionel nedskæring og

af erfaren hvidevareoperatør.

T GJORT!
SMÅT ELLER STORT - SÅ FÅR VI DE

NSPAKKEN som indeholder:
Vi tilbyder INSTALLATIO

• Installation af nye hvidevarer.
• Fragt af hvidevarer til din adresse.
dine gamle hvidevarer.
• Funktionstest af HPFI relæ. • Fjerne

Vi køber også øl
og sodavandsdåser

VIVISERVICERER
SERVICER
DIN EL-INSTALLATION
EL-INSTALLATION
DIN
Ring
en pris
prispå
påel-arbejde
el-arbejde før
førdu
dustarter.
starter.
Ringtil
tilos
oshvis
hvis du
du ønsker en

Følg os på: Ulsted El
Vi er naturligvis medlem af TEKNIQ
som er elinstallatørens branche organisation.
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Belgisk chokolade

Bland Selv

95

100 g�am KUN

Belgisk håndlavet

Chokolade

189,500 g�am KUN

ISO
14001

Houvej 168 - Ulsted - 9370 Hals
Tlf ÅBNINGSTIDER:
98 25 41 21 MAN.
- www.ulstedel.dk
TIL FRE.: KL. 09.00 TIL 17.30
ADRESSE: HOUVEJ
168, ULSTED,
9370 HALS
EL-INSTALLATION
OG HVIDEVARE
SERVICE
TIL
TLF: 98 25 41 21 /-LANDBRUG
WEB: WWW.ULSTEDEL.DK
VIRKSOMHEDER
/ PRIVATE

Nibe Produktforretning
- den miljøsikre løsning
v/Erik Dahl • Aalborgvej 55 • 9240 Nibe

98 35 18 54 • www.skrotten.dk

Bland
Selv
Slik
100 g�am KUN

8

95

Over 100 slags

Vi har Danmarks billigste
blandet slikposer til både
PRIVATE, FORENINGER
og VIRKSOMHEDER
PRISER
85 gram
135 gram
180 gram
225 gram
270 gram

11,15,20,25,30,-

360 gram
450 gram
700 gram
950 gram

40,50,75,100,-

ALLE priser er inkl. pose, moms og afgifter.
Fri levering ved køb af minimum 400,-

Salg af løse poser
- kan indeholde op til 2.000 gram / 2 kilo
Pr. pose 1,40

1.25

1.000 poser og derover

Se mere på juleposer.dk
Belgisk håndlavet

Chokolade

99,-

250 g�am KUN

Slikhytten

- slik der smager
Dorfvej 100 - 9330 Dronninglund
Følg os på facebook

40 17 10 17
Vi modtager

Åbningstider
Torsdag
Fredag
Lørdag

15.00 - 21.00
13.00 - 21.00
13.00 - 18.00

Derudover - ring for aftale

Telefon 40 17 10 17

k
s
i
t
s
a
t
n
a
Få en f
g
i
l
e
g
g
y
og h
g
a
d
e
i
l
i
m
fa
Åbningstider:
Maj-august: kl. 10-17
September - april: kl. 10-16

Book en
rundvisning
Ca. 1½ time

kr. 110,- pr. person
Min. 10 pers.

Springeren-Maritimt Oplevelsescenter
www.springeren-maritimt.dk
Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg

pølser og hotdogs

Rød / ristet pølse
21,Frankfurter
31,Medister
31,Kryddersvend
31,Pølse i svøb
28,Frankfurter i svøb
38,Pølsebrød
7,Rød / Ristet hotdog
28,Hotdog i svøb lille / stor
34,- / 44,Fransk hotdog rød / ristet
30,Fransk hotdog med frankfurter
40,Kradser
12,-

Pita / Mix

Pita kebab
Pita kylling
Kebabmix lille / stor
Kyllingemix lille / stor
Pølsemix lille / stor
Salat på mix
Ekstra kylling/kebab/pølser

49,49,51,- / 61,51,- / 61,51,- / 61,15,20,-

nyhed

Lækker frisksmurt sandwich
49,Med groft brød, kylling, bacon, salat,
hjemmelavede syltede rødløg og chilieller hvidløgsmayonnaise

Burgere
Maxi
Cheese el. Bacon
Bacon cheese
Jumbo (2 x bøf)
Mexican (stærk)

Junior
40,45,50,56,47,-

Børne- / Hamburger
Kyllinge burger:
Enkelt eller dobbelt
Ribbensburger:
Lille eller stor

Alm. Husets Monster
49,59,69,54,64,74,59,69,79,65,75,85,56,66,76,29,49,- / 65,41,- / 52,-

Børnemenuer

Vælg mellem:
• Hamburger
• Fiskeﬁlet
- med pommes frites og
0,25 l. sodavand (excl. pant)

New York Street
Texas bbq
Den danske
Hot, hot, hot
Chili burger
Farm burger
Southern fried chicken burger

72,72,72,72,72,72,72,-

Som alm. menu med lille
pommes frites og 0,5 l. sodavand
+ 46,- (excl. pant)
Som stor menu med stor
pommes frites og 1,5 l. sodavand
+ 66,- (excl. pant)

Grill menuer

Husets hakkebøf med pommes frites,
salat og bearnaisesauce
82,Fiskeﬁlet 2 stk. m. pommes frites 71,Chicken nuggets 6 stk.
m. pommes frites
71,½ grill kylling m. agurkesalat
52,½ grill kylling m. pommes frites,
salat og agurkesalat
82,-

luksus burgere

luksus stjerneskud
• Groft brød
• Salat
kun KR.
• 2 rødspætteﬁleter
• Laks
• Læsø rejer
• Friske asparges
• Hjemmelavet dressing
• Æg, kaviar, dild og citron

99

Bøfsandwich med sovs:
Husets eller Monster

57,- / 71,-

Spejlæg på burgere

15,-

Ekstra ost / bacon

7,-

Alle burgere som alm. menu med lille pommes frites
og 0,50 l. sodavand + 46,- (excl. pant)
59,-

Alle burgere som stor menu med stor pommes frites
og 1,5 l. sodavand + 66,- (excl. pant)
Pommes Frites
Pommes Frites
Snackkurv
Snackkurv

lille
stor

32,44,-

6 stk.
10 stk.

43,68,-

Undgå ventetid - ring og bestil

98 13 09 25

Hadsundvej 96 • Vejgaard • 9000 Aalborg

Åben alle dage 11.00 - 21.00
Parkering lige ved døren

Blomster til et hvert Humør

Kig ind

Kig ind Kig ind

EGNENS STØRSTE
SPECIALFORRETNING
FOR DYR
Vi har et STORT udvalg af buketter.
Bestil gerne buketter i forvejen,
så det mindsker ventetiden.
Vi har et bredt udvalg af special øl, vin
og specialiteter til DIG eller til GAVER!
Skal du have sendt en blomsterhilsen
eller en gavehilsen til en du holder af,
klarer vi også det med et smil.

STORT
SORTIMENT I VOM
ARION, KINGSMORE,
CARNILOVE M.F.
Alt i tilbehør
til hund-katgnaver-fugl
og ﬁsk

Vores butik er nu 3 gange så stor.

Jammerbugt gavekort
kan bruges her

JEKAShund og kat
Brorsonsvej 3 - 9320 Hjallerup

61 70 47 42

- mød os på facebook
www.humoerblomster.dk

Levering i byen 25,Ved køb over 250 kr. er det GRATIS
Levering opland 50,Resten af Danmark 70,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag
Tirsdag – fredag
Lørdag

lukket
9.30 – 17.30
9.00 – 13.00

ÅBENT
ALLE DAGE
KL. 9-21

Jekas i
Brovst

Vestergade 30 - 9460 Brovst
3115 54 23 - 2220 9410
salg@jekas.dk - www.jekashundogkat.dk

REPARATION AF PC, MAC OG MOBIL?
Vi kommer hurtigere i mål end de fleste…

Mål

Aalborgs bedste
Aalborgs bedste
madpandekager findes her!
madpandekager findes her!

Pandekagehuset tilbyder både mad- og
Pandekagehuset tilbyder både mad- og
dessertpandekager
dessertpandekager

MEXIKANSK PANDEKAGE
MEXIKANSK
Pandekage
med krydretPANDEKAGE
oksefars, ost og salsa.
Pandekage
oksefars,
ost og salsa.
Serveret med
med krydret
chips, salsa
og guacamole.
Serveret
med
chips,
salsa
og
guacamole.
Serveret med salat med hjemmelavet pesto
Serveret med salat med hjemmelavet pesto

MEXIKANSK KYLLINGEPANDEKAGE

MEXIKANSK
KYLLINGEPANDEKAGE
Pandekage
med krydret
kyllingebryst, ost og salsa.
Pandekage
med
krydret
ost og salsa.
Serveret
med
chips,kyllingebryst,
salsa og guacamole.
Serveret
med
chips,
salsa
og
guacamole.
Serveret med salat med hjemmelavet pesto
Serveret med salat med hjemmelavet pesto

Oplev bl.a. disse desserter hos Pandekagehuset:
Oplev bl.a. disse desserter
hos Pandekagehuset:
KLASIKKEREN
KLASIKKEREN
Dessertpandekage
med sukker og syltetøj
Dessertpandekage
sukker
Voksen: med
52, barn
42 og syltetøj
Voksen: 52, barn 42

SPINAT OG LAKS

SPINAT OG
Pandekage med koldrøget
laks, LAKS
flødestuvet spinat, ost,
Pandekage med
koldrøget
flødestuvet
”smilende” æglaks,
og store
rejer spinat, ost,
”smilende”
æg
og
store
rejer
Serveret med salat med hjemmelavet pesto
Serveret med salat med hjemmelavet pesto
PULLED PORK

PULLED
Pandekage med saftig pulled
pork,PORK
salat, semi-dried tomater og
Pandekage
med
saftig
pulled
pork,
salat,
semi-dried
tomater og
rødløg. Serveret med hjemmelavet coleslaw
à la Pandekagehuset
rødløg. Serveret med hjemmelavet coleslaw à la Pandekagehuset

FAVORITTEN
DessertpandekageFAVORITTEN
med softice og chokoladesovs
Dessertpandekage
med75,
softice
Voksen:
barnog
65chokoladesovs
Voksen: 75, barn 65
JORDBÆRDRØM
Dessertpandekage med JORDBÆRDRØM
tre slags jordbær; is, sirup og frysetørret
Dessertpandekage med
tre slags
Voksen:
75,jordbær;
barn 65 is, sirup og frysetørret
Voksen: 75, barn 65
Kom og prøv Aalborgs bedste
Kom og
prøv Aalborgs
WAFFLE!bedste
BUBBLE
BUBBLE
Enten med softice eller kuglerWAFFLE!
– eller bare helt uden noget
Enten med softice eller kugler – eller bare helt uden noget

Tag bare hele familien med!
Tag bare
hele familien
med!
- Alle portioner
tilbydes
også i børnestørrelse
–
- Alle portioner
tilbydes
også
i
børnestørrelse
–
Vi har åbent 12-21 hver dag!
Vi har åbent 12-21 hver dag!

UGE 42: Spar 10% på hele regningen!
UGE 42: Spar 10% på hele regningen!

– Medbring blot annoncen –
– Medbring blot annoncen –

LIDT TIL DE VOKSNE:
LIDT
TILPANDEKAGEHUSET
DE VOKSNE:
SUZETTE
À LA
SUZETTE
À
LA
PANDEKAGEHUSET
Lækker variation af klassikeren med hjemmelavet orangesauce, brandy,
Lækker variation af
klassikeren
med
hjemmelavet
orangesauce, brandy,
Grand
Marnier,
softice
og nøddedrys
Grand Marnier, softice og nøddedrys
CRÊPE SKILDPADDE
CRÊPE
SKILDPADDE
Pandekage med Toms
Skildpadde-is
overhældt med Bailey’s
Pandekage med Toms Skildpadde-is overhældt med Bailey’s
CRÊPE ESPRESSO
CRÊPE
ESPRESSO
Pandekage med
softice,
espresso og Kahlúa
Pandekage med softice, espresso og Kahlúa
Alle fås til 92 kr. stykket
Alle fås til 92 kr. stykket
FANG OS OGSÅ PÅ:
FANG OS OGSÅ PÅ:

LIDT TIL BØRNENE:
LIDT
TIL BØRNENE:
BØRNETALLERKEN
BØRNETALLERKEN
Tallerken med små frikadeller, kyllingespyd,
Tallerkenogmed
små frikadeller,
kyllingespyd,med
gulerødder
agurker,
samt små pandekager
gulerødder og agurker,
samt
små
pandekager
med
sukker og syltetøj
sukker og syltetøj
BØRNEPANDEKAGER
Skal de småBØRNEPANDEKAGER
spise det samme som de store?
Skal
de
små
spise det
som
de store?
Alle vores pandekager
kansamme
også fås
i børnestørrelse
Alle vores pandekager kan også fås i børnestørrelse

Begge fås til 89 kr. stykket
Begge fås til 89 kr. stykket
IS TIL PRISER ALLE KAN FORSTÅ:
ISkugle
TIL PRISER ALLE KAN FORSTÅ:
1
1
2 kugle
kugler
2
3 kugler
kugler
3
4 kugler
kugler
4
5 kugler
kugler
5
kugler
Ekstra
kugler herfra:
Ekstra kugler herfra:

SOFTICE:
SOFTICE:
Lille, mellem, stor

Lille,
mellem,
storer med i prisen
Guf, drys
og sovs
Guf, drys og sovs er med i prisen

Tlf.: 98 13 22 25
Tlf.: 98 13 22 25

@PandekagehusetAalborg
@PandekagehusetAalborg

Bådehavnsvej 13 ⋅ 9000 Aalborg
Bådehavnsvej 13 ⋅ 9000 Aalborg

@PandekagehusetAalborg
@PandekagehusetAalborg

29 kr.
29
37 kr.
kr.
37
45 kr.
kr.
45
53 kr.
kr.
53
59 kr.
kr.
59
10 kr.
kr.
10 kr.

30/40/50 kr.
30/40/50 kr.

Pandekagehuset.dk
Pandekagehuset.dk

Dit livs fest

DÆKCENTER & AUTOVÆRKSTED

FAST PRIS PÅ
SELSKABSMIDDAG
Velkomstdrink, 3 retters menu og kaffe. Vin ad libitum.

Pr. pers. KUN FRA kr.
Fri overnatning for værtsparret.

395,-

Gæsterne har mulighed for overnatning. Dobbeltværelse pr. pers. 325,- Enkelt værelse 550,-

Mandag til lørdag
fra kl. 17.00

STORT
JULEBORD

135,-

249,-

STEGTE ÅL

Pr. couvert kr.

Lille portion kr.
Stor portion kr.

13/11-20/11-27/11
4/12-11/12
kl. 18.00 - 00.30
- levende musik
hele aftenen

198,-

Nytårsmenu
UD AF HUSET
Se mere på
www.dronninglundhotel.dk

Stort julebord

Kaffe/kage, levende musik,
overnatning i dobbeltværelse
og morgenbord

Pr. pers. kr.

VINTERDÆK

FRA KUN............................................................................................
Mød os på

299,-

Kig ind eller ring til Jan på 405 505 12

545,0 mtr.
KUN 15 ilka
fra B

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

Nibevej 24 - 9200 Aalborg SV

Åbningstider – Se mere på hjulemanden.dk - hvor du også kan booke en tid

Selvbetjenings-hundevask

Hundevask.dk
Priser fra

49,-

Åbningstider 6-24
Hjørringvej 185
9400 Nørresundby
www.hundevask.dk

Brug rabatkoden
BCREKLAME og få

20%

Book tid hos

TECTYL CENTER
PANDRUP

på dit næste køb i webshoppen

Dit lokale undervognscenter

Tlf. 9824 7510

Proaktiv
Proaktiv hudpleje
hudpleje er
er vigtig
vigtig
Skal du have din bils
inden
for
allergiforebyggelse.
Tectyl
undervognsbehandling
er:
inden
for allergiforebyggelse.
undervogn
smurt?
Tectyl
undervognsbehandling
er:
• Højgodt
kvalitet
= Imponerende
håndværk,
udført af erfarne sprøjteoperatører
• Høj Så
kvalitet
= Imponerende
håndværk,
udført af godt
erfarne
sprøjteoperatører
ring
ti
l
Kurt
• Ingen
overspringshandlinger
= Kontrolleret
af Teknologisk Institut
• Ingen overspringshandlinger
= Kontrolleret
af Teknologisk
Institut
Det
Det betyder
betyder helt
helt simpelt:
simpelt:
•
Mindre
støj
=
Markedets
bedste
behandling
til
støjdæmpning
pas
påtil din
din
hud og
og undgå
undgå allergi!
allergi!
Mindre støj = Markedets bedstepas
behandling
støjdæmpning
på
hud

Billeddokumentation
Din
for at bilen har været adskilt
• Billeddokumentation =•Din
absolutte sikkerhed =for
atabsolutte
bilen har sikkerhed
været adskilt
• Miljøbevidsthed
= Enestemed
leverandør
på markedet med
unikke vandbaserede produkter
• Miljøbevidsthed = Eneste
leverandør på markedet
unikke vandbaserede
produkter
•

• Sikkerhed
Garantiordning
der varer op til 30 år
• Sikkerhed = Garantiordning
der varer= op
til 30 år

Interesseret?
Interesseret?
Mange vælger
hudplejeprodukter, som
som er
er naturlige,
naturlige, organiske
organiske eller
eller veganske,
veganske,
Mange
vælger hudplejeprodukter,
For eller
yderligere
information,
eller hvis du vil være samarbejdspartner,
For yderligere information,
hvis du
vil være samarbejdspartner,
kontakt
på tlf.: 40 37
75 92
da
er,
kontakt Kim Birkjær
tlf.:
40 37Kim
75 Birkjær
92
dapåantagelsen
antagelsen
er, at
at denne
denne type
type produkter
produkter er
er sunde
sunde og
og

Nulallergi forhandler
forhandler udelukkende
udelukkende
Nulallergi
produkter
produkter certiﬁceret
certiﬁceret af
af AllergyCertiﬁed.
AllergyCertiﬁed.

hudvenlige.
hudvenlige.

Når det
det handler
handler om
om hudplejeprodukter
hudplejeprodukter og
og make-up,
make-up, er
er det
det desværre
desværre ikke
ikke altid
altid
Når

Dine fordele med
Tectyl: PANDRUP
UNDERVOGNSCENTER

tilfældet.
tilfældet. Langt
Langt størstedelen
størstedelen af
af allergifremkaldende
allergifremkaldende duftstoﬀer
duftstoﬀer og
og parfumer
parfumer er
er
nemlig naturlige.

Det
Det sikre
sikre og
og fornuftige
fornuftige valg,
valg, når
når du
du vil
vil undgå
undgå alle
alle
kendte
allergifremkaldende,
hormonforstyrrende
kendte allergifremkaldende, hormonforstyrrende
og
og kræftfremkaldende
kræftfremkaldende stoﬀer.
stoﬀer.

naturlige.
v/ Kurt Christensen. Bødkervej 8 · 9490 Pandrup
● Inderskærme og bundskjold nemlig
afmonteres

98 24 75 10 · Mobil 22 72 21 68

www.pandrupundervognscenter.dk
Hos Nulallergi.dk
Nulallergi.dk
har vi
vi nøje
nøje
udvalgt
alle
vores sprøjteskema
produkter. Hos
Hos os
os kan
kan du
du derfor
derfor
● Din bil bliver
behandlet
efter
speciﬁkt
Hos
har
udvalgt
alle
vores
produkter.
udelukkende
udelukkende købe
købe de
de produkter,
produkter, som
som har
har kunnet
kunnet opnå
opnå en
en certiﬁcering
certiﬁcering

● Grundig afvaskning/tørring hos
inden
behandling
AllergyCertiﬁed.
hos AllergyCertiﬁed.

● Eneste rustbeskyttelse i Danmark med 3 års behandlingsinterval
Når du
du vælger
vælger produkter
produkter med
med AllergyCertiﬁed-logoet
AllergyCertiﬁed-logoet kan
kan du
du være
være tryg
tryg ved,
ved,
Når

at
eneste
ii produktet
er
gennemgået,
og
der
● Op til 30 års
garanti
og gratis
kontrol
andet
at hver
hver
eneste ingrediens
ingrediens
produktet
er nøje
nøjehvert
gennemgået,
og at
atår
der samtidig
samtidig
af eksperter
eksperter på
på området
området er
er foretaget
foretaget enrisikovurdering.
enrisikovurdering.
af

● Mulighed for støjdæmpning af bilen for bedre komfort

Nulallergi.dk

og større ViVikøreglæde
sikrer dig
dig derfor
derfor altid
altid proaktiv
proaktiv hudpleje
hudpleje og
og mindsker
mindsker dermed
dermed risikoen
risikoen for
for
sikrer
allergi
allergi og
og fremtidige
fremtidige hudproblemer.
hudproblemer.

PANDRUP UNDERVOGNSCENTER
v/ Kurt Christensen. Bødkervej 8 · 9490 Pandrup

98 24 75 10 · Mobil 22 72 21 68

www.tectyldanmark.dk/pandrup
Nulallergi.dk
@nulallergi.dk
nulallergi.dk
Nulallergi.dk
@nulallergi.dk
nulallergi.dk

SUPER TILBUD

FRA ULSTED NETSLAGTER

Gælder onsdag, torsdag, fredag og lørdag
den 13.-14.-15. og 16. oktober

Åbent: Onsdag og torsdag 10-17
Fredag 10-16 og lørdag 9-13

25;
Juleskinke
50;
Luksus Rullepølse
65;
Medister
125;
Flæskefars
125;
Oksefars
225;
Julesylte

450 gram KUN

1500-1800 gram KUN

Fedtfattig pr. kilo KUN
5 KILO KUN

8-12% 5 KILO KUN
8-12% 5 KILO KUN

Vi holder lukket i uge 42
Vi ønsker
alle en glædelig
jul og et godt nytår.
På gensyn i 2022

Åbningstider op til jul: Mandag, tirsdag og onsdag
den 20., 21. og 22. december - alle dage 10 – 17

ULSTED NETSLAGTER
ved Claus Gärtner, Vestergade 77, Ulsted, 9370 Hals

21 97 72 31

BELÆGNING – ANLÆGSGARTNER
HAVESERVICE

Det er ikke bare mad – det er en oplevelse

LÆKKER
JULEBUFFET

E

N

'S

H AVE

SE

ALLE dage fra 1/11 til og med 23/12
Frokost fra 12-17 og aften fra 18-22
Bordbestilling nødvendig - 22 36 76 87
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Vi udfører ALLE opgaver indenfor
anlægsarbejde, herunder vedligeholdelse af

H

A

V

IM

R
N Å

M E
S

Marinerede sild med løg og kapers
Lun rødspættefilet
med remoulade og citron
Koldtrøget laks med sød sennepssirup
Rejer med æg og mayonnaise
Tarteletter med høns i asparges
Flæskesteg med rødkål
Stegt medister med sennep og rødbeder
Hvide og brunede kartofler
Brun sovs
Ris a la mande med lun kirsebærsauce

EN

S K AL

T

R

RING ALLEREDE I DAG PÅ 28 86 27 32
OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

KUN 399,pr. person.

TILKØB

3 TIMERS FRI BAR

AF 3 HANER ØL, VIN OG VAND

KUN 199,pr. person.

MORTEN’S HAVESERVICE, Agerstedvej 25, 9330 Dronninglund
Se mere på www.mdhaveservice.dk

www.gjølkro.dk · Fjordgade 18 · Gjøl

22 36 76 87

Alt udstyr til heste og ryttere
Vi har sadler
til store som
små heste
og kommer
gerne ud med
sadelbussen!

samt stald og fold

Vi er ALTID
klar til
en GOD
handel…

Allerupvej 56, 9330 Dronninglund
- blot 2 min. fra afkørsel 15, JYSKE ÅS

www.nordjyskislaenderudstyr.dk

20 92 15 66

Åbent dagligt fra 12-15 - lørdag 10-13

ÅBNINGSFEST
Naturvine

Onsdag, torsdag og fredag
den 3.,4. og 5. november fra kl. 11 - 18

VI GIVER 10% RABAT
i HELE november måned

Vin Magi er en anderledes vin butik med Focus på miljøet, det vil man også bemærke så snart man træder ind
i butikken, da vi har indrettet med genbrug og hyggelige effekter, så du samtidig med at du
får stillet lysten til god vin også får en god oplevelse med på vejen.

Vi samarbejder med Råvaremarkedet i Hjallerup, som er en social økonomisk virksomhed
Store flotte flødeboller med nøddebund – produceret i Vadum
Lækker Elmelund chokolade i flotte gaveæsker

Fra januar 2022 er der vinsmagning hver måned

Åbningstider
Onsdag, torsdag og fredag fra 11 - 18
Hjallerup Centret 14, 9320 Hjallerup

61 72 93 20

• Grenknusning og rodfræsning TIL SAVVÆRKER
a træstak
• Levering til varmeværker
mmereffekter
LAD OS KOMME FORBI OG SE,
• Levering af flis til stokerfyr.
æbælter Lad os komme forbi og se, hvad muligheder du har i din skov
HVAD MULIGHEDER DU HAR I DIN SKOV
• Høstning af pil
ring af grøfter i skov
af tømmer
ng af læbælter

GODE PRISER PÅ TØMMER TIL SAVVÆRKER

fræsning
ker
kerfyr.

Alstrupvej 32  ׀V. Hjermitslev  ׀9700 Brønderslev
Tlf. 2380 1480  ׀2220 4127  ׀kasper@skovbygaard.com
www.skovbygaard.com  ׀Facebook.com/skovbygaard

Har du brug forHarhjælp
du brugmed:
for hjælp med:

• Fældning og udtyndning af skov
• Udtyndning og fældning af læbælter
• Flisning i terræn og fra træstak• Fældning og• udtyndning
Klipning af læbælter
af skov
• Køb/salg af træ og tømmereﬀekter
• Grenknusning og rodfræsning
•
Flisning
i
terræn
og fra
træstak
• Plantning af skov og læbælter
• Levering
til varmeværker
• Oprensning og etablering af grøfter
i skov af træ
• Levering
af ﬂis til stokerfyr.
• Køb/salg
og tømmereffekter
Skovning
og udkørsel af tømmer
Høstning
af pil
mitslev  •׀9700
Brønderslev
• Plantning af •skov
og læbælter

27  ׀kasper@skovbygaard.com
 ׀Facebook.com/skovbygaard

• Oprensning og etablering af grøfter i skov
• Skovning og udkørsel af tømmer
• Udtyndning og fældning af læbælter
• Klipning af læbælter
• Grenknusning og rodfræsning
• Levering til varmeværker
• Levering af flis til stokerfyr.
• Høstning af pil

Alstrupvej 32 - V. Hjermitslev - 9700 Brønderslev - Tlf. 2380 1480 - 2220 4127
kasper@skovbygaard.com - www.skovbygaard.com - Facebook.com/skovbygaard

LITOGRAFIER OG
KUNSTPLAKATER
MED DANSKE OG
UDENLANDSKE
KUNSTNERE
FINDER DU PÅ
ARTWOLFSEN.DK

19
på
gulvet!
24
års
erfaring
på
gulvet!
19
års
erfaring
på
gulvet!
24
års
erfaring
pågulvet!
gulvet!
19
erfaring
24års
årserfaring
erfaring på
gulvet!
www.lbgulve.dk2
www.lbgulve.dk
www.lbgulve.dk2
www.lbgulve.dk2
www.lbgulve.dk
www.lbgulve.dk

artwolfsen.dk

Thai Kitchen by Tukta
Pr. ret

Stor portion

Specialmenu
KUN

KUN

89,-

100,-

Vi leverer også til

FIRMA FROKOST
Ring og hør nærmere

Maden er FRISK
tilberedt i bilen

VI HOLDER
ILEN
MEDbyB
bro, Brønderslev,

i Vadum, Aa
fra 16 - 20
Hjørring og Hou
...
af
eller efter tale

Ellehammersvej 154, 9430 Vadum

21 56 49 55

Selskaber
fra pr. person

150,-

Min. 30 pers. Ring og hør
nærmere på 21 56 49 55

Knud og Tukta.
Tukta er
indehaver
og kok

Værksted
Reservedele
Montage

MOBIL MONTAGE- &
SMEDEAFADELING
med egen kran og mobilt
reservedelslager

SALG AF RESERVEDELE,
DÆK, HYDRAULIK OG
FORBRUGSVARER
til landbrug og entreprenører

hsm-vaerksted.dk - hsm-reservedele.dk - hsm-montage.dk
RING FOR ET
UFORPLIGTENDE TILBUD

Navervej 1 - 9320 Hjallerup - åbningstider mandag til fredag 7-16

BYENS BEDSTE PIZZAER 10

Tag annoncen
med eller
et foto deraf o
g få

- Vi bruger altid de bedste råvarer – prøv selv!

Vi fejrer 6 års fødselsdag
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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

%
RA
BAT

på hele regnin

gen

Hold din

Julefrokost

Hver SØNDAG i december

STOR JULEBUFFET
fra 12.00-15.00

på Tylstrup Kro

KUN

249,-

Stor lækker Julebuffet og levende musik
fra 18.30 til 01.00

Fredag den 26. og lørdag den 27. november
Fredag den 3. december
Fredag den 10. og lørdag den 11. december

KUN

335,-

pr. person - bordbestilling nødvendig
Leveres også ud af huset - ring og hør nærmere...

Se dagens ret og arrangementer
på vores hjemmeside

www.tylstrupkro.dk
Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup

98 26 15 66

Følg os på facebook og instagram

ÅRETS BEDSTE PLANTETID
Havtorn 'Leikora' Hunplante. 5 L potte.
1 - 2 m høj, hårdfør busk som tåler havgus.

159

Fransk bjergfyr
5 liter potte

Multi redekasse. Med 4 stk hulpaneler.
Eg. 22,5x28,5x16cm

280 00

00

TILBUD
Velegnet til
vesterhavsklima
& sommerhuse

220

FØR 200 KR

Avnbøg, Carpinus betulus
Barrods, 60 - 100 cm , 3 års

t giv
Mængderaba

es på hækpla

nter

00

Besøg os i dag
Hos os vil du altid finde et stort sortiment af hækplanter, frugttræer,
bærbuske, sæsonens planter, stueplanter, tilbehør til haven samt
redskaber, muld og gødning.

Pris pr. stk v

e d kø b a f 1 0

20

stk.

00

Når du køber planter hos os, sikrer du dig,
at få kvalitetsplanter, der er blevet
passet og plejet af faglærte gartnere.
Besøg os i dag og få kvalificeret rådgivning fra
vores faguddannede gartnere. Vi vil have at dine
haveprojekter lykkes.

Surbær, Aronia mel.
Barrods, 50 - 80 cm, 3 års

www.shop.gugplanteskole.dk

Pris pr. stk v

e d kø b a f 1 0

17

Havens® Vildfuglefrø Gourmet
15 kg. I høj kvalitet til alle vildfugle.
199,95 kr

stk.

50

Fiskars Classic
eller lang
havespade
400 kr - 480 kr

Bøgehæk, Fagus sylvatica
Barrods, 100 - 120 cm, 3 års

Pris pr. stk v

e d kø b a f 1 0

stk.

24 00

Brug
komposteret
kogødning
40 L 69,95 kr

Gug Anlæg & Planteskole A/S, Indkildevej 17, 9210 Aalborg SØ, +45 98 14 08 58
Tilbuddene er gældende i oktober 2021 så længe lager haves.

Julen
2021
Står du og mangler en frisør?

Julen
2021
Julen
2021
Julen 2021

JULEBUFFET Ud af huset (min. 6 pers.)

· Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat, æg og tomat
· Stegte rødspættefileter med hjemmerørt remoulade
JULEBUFFET
Ud af kartofler,
huset (min.medister,
6 pers.)
· Grønkål
med brunede
hamburgerryg,
· JULEBUFFET
Marinerede sildUd
med
hjemmelavet
karrysalat, æg og tomat
af huset (min. 6 pers.)
dertil sennep og hjemmesyltede rødbeder
· ·Stegte
rødspættefileter
med hjemmerørt
remoulade
Marinerede
sild med hjemmelavet
karrysalat,
æg og tomat
· Ris a· JULEBUFFET
laStegte
mande
med
kirsebærsauce
Udhjemmelavet
af huset
(min.hjemmerørt
6 pers.)
med
brunede
kartofler,
medister,
hamburgerryg,
·Grønkål
rødspættefileter
med
remoulade
JULEBUFFET
Ud
af huset
(min. 6 pers.)
··dertil
Marinerede
med
hjemmelavet
karrysalat,
og tomat
Brød og
smør
Pr. æg
person
Grønkål
medsild
brunede
kartofler, medister,
hamburgerryg,
sennep
og
hjemmesyltede
rødbeder

Vores salon
befinder sig i
Tylstrup, 20 km
fra Aalborg.

Vi er også
udekørende

FRISØR
hvor vi har mulighed
for at komme til dig.
Find mere info på

Louise

Line

salonl.dk

138,-

138,138,138,138,-

· Marinerede
sild med hjemmelavet
karrysalat,
æg og tomat
Stegte
rødspættefileter
med hjemmerørt
remoulade
dertil
hjemmesyltede
rødbeder
· ·Ris
a lasennep
mandeogmed
hjemmelavet
kirsebærsauce
·· Stegte
rødspættefileter
med hjemmerørt
remoulade
TILKØB
TIL
JULEBUFFETEN
Grønkål
med
brunede
kartofler,
medister,
hamburgerryg,
· Ris aoglasmør
mande med hjemmelavet kirsebærsauce
Brød
Pr. person
· Grønkål
med
brunede
kartofler,
medister,
dertil
sennep
og
hjemmesyltede
rødbederhamburgerryg,
Røde sild
med
kapers
og løg
.........................................................................20
kr.
Brød
og
smør
Pr. person
dertil
sennep
og
hjemmesyltede
rødbeder
TILKØB
TIL
JULEBUFFETEN
·
Ris
a
la
mande
med
hjemmelavet
kirsebærsauce
Stegte sild med sennepscreme .................................................................... 20 kr.
TILKØB
TIL
JULEBUFFETEN
·Brød
Ris asild
la smør
mande
med hjemmelavet
kirsebærsauce
og
Pr. person
Røde
med
og løg .........................................................................20
kr. kr.
Koldrøget
laks
medkapers
hjemmelavet
æggestand
..........................................30
Røde
sild
med
kapers
og
løg
.........................................................................20
kr.
Brød
og
smør
Pr.
person
Stegte
sildTILmed
sennepscreme .................................................................... 20 kr.
TILKØB
JULEBUFFETEN
Rejer og
hjemmerørt
mayonnaise....................................................................
................................................................30
Stegte
sildlaks
med
sennepscreme
20 kr. kr. kr.
Koldrøget
med
hjemmelavet
æggestand ..........................................30
TILKØB
TIL
JULEBUFFETEN
Røde
sild
med
kapers
og
løg
.........................................................................20
LuksusRejer
kyllingesalat
medhjemmelavet
frisk ananas
...........................................................20
Koldrøget
laks med
æggestand
..........................................30 kr.
kr. kr. kr.
og
hjemmerørt
mayonnaise
................................................................30
Røde
sild
med
kapers
og løg .........................................................................20
kr.
Stegte
sild
med
sennepscreme
....................................................................
20 kr.
Rejer
og
hjemmerørt
mayonnaise
................................................................30
kr. kr. kr.
Leverpostej
med
bacon
og
svampe
............................................................25
Luksus
kyllingesalat
med
frisk ananas
...........................................................20
Stegte
sild laks
medmed
sennepscreme
....................................................................
20kr.
kr.
Koldrøget
hjemmelavet
æggestand
..........................................30
Luksusmed
kyllingesalat
med frisk
ananas
...........................................................20
kr. kr. kr.
Tarteletter
høns
i asparges
....................................................................20
Leverpostej
med
bacon
og svampe
............................................................25
Koldrøget
laks
med
hjemmelavet
æggestand
..........................................30
kr.
Rejer
og
hjemmerørt
mayonnaise
................................................................30
kr.
Leverpostej
medhøns
bacon
og svampe
............................................................25 kr. kr. kr.
Tarteletter
med
i asparges
....................................................................20
Frikadeller
med
hjemmelavet
............................................................15
Rejer
og
hjemmerørt
mayonnaise
................................................................30
kr.
Luksus
kyllingesalat
med
friskrødkål
ananas
...........................................................20 kr.
Tarteletter
med
høns
i
asparges
....................................................................20
kr.
Frikadeller
med
hjemmelavet
rødkål
............................................................15
Svinemørbrad
med
svampe
og
løg
..............................................................25
Luksus
kyllingesalat
med
frisk
ananas
...........................................................20
kr.kr. kr.
Leverpostej
med
bacon
og
svampe
............................................................25
kr.
Frikadeller med hjemmelavet rødkål ............................................................15 kr.
Svinemørbrad
med
svampe
og
løg
..............................................................25
Tarteletter
med
høns
i
asparges
....................................................................20
kr.
Leverpostej
med
bacon
og
svampe
............................................................25
kr.kr. kr.
Ribbensteg
med hjemmelavet
rødkål
.........................................................25
Svinemørbrad
med svampe og
løg..............................................................25
kr.
Ribbensteg
med
hjemmelavet
rødkål
.........................................................25
Frikadeller
med
hjemmelavet
rødkål
............................................................15
kr.
høns
i asparges
....................................................................20
kr.kr. kr.
RiletteTarteletter
af konfiteret
medrødkål
cornichons
.............................................35
Ribbensteg
medandelår
hjemmelavet
.........................................................25
kr.
Rilette
af
konfiteret
andelår
med
cornichons
.............................................35
Svinemørbrad
svampe med
og
løg
..............................................................25
medmed
hjemmelavet
rødkål
............................................................15
kr.kr.
Rilette
af konfiteret
andelår
cornichons
.............................................35 kr.
kr.
2 slags2Frikadeller
ost med
druer
......................................................................................30
kr.
slags
ost
med
druer
......................................................................................30
Ribbensteg
med
hjemmelavet
.........................................................25 kr.
Svinemørbrad
med
svampe
ogrødkål
løg..............................................................25
kr.kr.
2 slags ost med
druer
......................................................................................30
kr.
Rilette af konfiteret
andelår med
cornichons
.............................................35 kr.
Ribbensteg
med hjemmelavet
rødkål
.........................................................25
kr.
Ud af
(min.
6 pers.)
JULETAPAS
Udhuset
af......................................................................................30
huset
(min.
6cornichons
pers.)
2JULETAPAS
slags af
ostkonfiteret
med
druer
kr.
Rilette
andelår
med
.............................................35
kr.
Ud af huset (min. 6 pers.)
· Salat· 2·Salat
med
tigerrejer,
grønkål
og
papaya
med
tigerrejer,
grønkål
og
papaya
slags
ost
med
druer
......................................................................................30
kr.
Salat med tigerrejer,
grønkål
og papaya
Udpeberrodscreme
af huset
(min. 6 pers.) med
· JULETAPAS
Koldrøget
laks
med
peberrodscreme
med
kapers
· Koldrøget
laks
med
kapers
Koldrøget
laks
med grønkål
peberrodscreme
med kapers
··Luksus
Salat
med
tigerrejer,
og
Ud
afmed
huset
(min.
6papaya
pers.)
·JULETAPAS
kyllingesalat
med
frisk
ananas
· Luksus
kyllingesalat
med
frisk
ananas
·· Koldrøget
Luksus
kyllingesalat
frisk
ananas
laks
medandelår
peberrodscreme
med kapers
Salat
med
tigerrejer,
grønkålmed
og papaya
···Rilette
af
med
cornichons
Rilette
af konfiteret
konfiteret
andelår
cornichons
· Rilette
af konfiteret
andelår
med
cornichons
·
Luksus
kyllingesalat
med
frisk
ananas
Koldrøget
laks
med peberrodscreme
medog
kapers
···Andebryst
og
medtranebær
tranebær
og
valnødder
Andebryst
og rødkålssalat
rødkålssalat
med
· Andebryst
og
rødkålssalat
med
tranebær
ogvalnødder
valnødder
Rilette
af konfiteret
andelår
med
cornichons
·· ··Braiserede
Luksus
kyllingesalat
med
frisk
ananas
svinekæber
sauce med
medbagte
bagterødbeder
rødbeder
Braiserede og
svinekæber
ii sauce
· Andebryst
rødkålssalat
med
tranebær
ogrødbeder
valnødder
· Braiserede
svinekæber
i sauce
med
bagte
af
konfiteret
andelår
med
cornichons
···2Rilette
slags
ost
med
druer
2
slags
ost
med
druer
·
Braiserede
svinekæber
i
sauce
med
bagte
rødbeder
· 2 slags
ost medog
druer
Andebryst
rødkålssalat
med tranebær
og valnødder
···Risalamande
med
hjemmelavet
kirsebærsauce
Risalamande
hjemmelavet
kirsebærsauce
·
2
slags
ost
med
druer
·Brød
Braiserede
svinekæber
i sauce kirsebærsauce
med bagte
rødbeder
· Risalamande
med
hjemmelavet
Brød
og
person
og smør
smør
Pr.Pr.
person
· 2Risalamande
med
hjemmelavet kirsebærsauce
·
slags
ost
med
druer
Brød og
smør
Pr.person
person
og smør med hjemmelavet kirsebærsauce
Pr.
·Brød
Risalamande
Brød og smør
Pr. person

JULETAPAS

Kontakt os på

24 84 34 84
Luneborgvej 75
9382 Tylstrup

KlovnenHappy.dk tilbyder
underholdning til festlige lejligheder

Ballon-/ & Trylleklovn - Tryllekunstner
Julemand – Tryllenisse - Latterevent
Jongleringsevent – Trylleevent – Bugtalerevent

218,218,218,218,218,Nytårsmenu 2021
2021

Nytårsmenu
2021
Nytårsmenu
2021
Nytårsmenu 2021

FORRET: Koldrøget
Koldrøget laks med
FORRET:
med lime/estragon
lime/estragonmayonnaise,
mayonnaise,langtidsbagte
langtidsbagte
tomater,Koldrøget
urtesalat. laks
Brødmed
og
tomater,
urtesalat.
Brød
og smør
smør
FORRET:
lime/estragon mayonnaise, langtidsbagte
MELLEMRET:
Pil pil
pil
tigerrejer
med
FORRET:
Koldrøget
laks
medoglime/estragon
mayonnaise,
tomater,
urtesalat.
Brød
smør
MELLEMRET:
Pil
tigerrejer
medpersillefrit.
persillefrit.Brød
Brødog
ogsmør
smør langtidsbagte
FORRET:
Koldrøget
laks
med
lime/estragon
mayonnaise,
langtidsbagte
tomater,
urtesalat.
Brød
og
smør
MELLEMRET:
Pil pil
med persillefrit.
Brød og
smørrødvinssauce,
HOVEDRET: Bøf
Bøf
aftigerrejer
oksemørbrad,
Pommes Anna,
kraftig
HOVEDRET:
af
oksemørbrad,
tomater, urtesalat.
Brød og smør Pommes Anna, kraftig rødvinssauce,
stegtekejserhatte,
kejserhatte,
græskarpure,
bagt
og
sprød
panchetta
HOVEDRET:
af oksemørbrad,
Pommes
Anna,
kraftig
rødvinssauce,
MELLEMRET:
Pil pilBøf
tigerrejer
med
persillefrit.
Brød
og
smør
stegte
græskarpure,
bagtselleri
selleri
ogog
sprød
MELLEMRET:
Pil pil tigerrejer
med persillefrit.
Brød
smørpanchetta
DESSERT:
Panna
cotta,
hvid
chokoladebrud
med
puf,
stegte
kejserhatte,
græskarpure,
bagt
selleri
og
sprød
panchetta
DESSERT:
Panna
cotta, hvid chokoladebrud
medkraftig
puf, rødvinssauce,
HOVEDRET:
Bøf
af
Pommes
Anna,
HOVEDRET:
Bøfoksemørbrad,
afcotta,
oksemørbrad,
Pommes Anna,
lakridskys,
karamelcrunch
passionsfrugt
DESSERT:
Panna
hvidog
chokoladebrud
medkraftig
puf, rødvinssauce,
lakridskys,
karamelcrunch
og
passionsfrugt
stegtestegte
kejserhatte,
græskarpure,
bagt
og
sprødpanchetta
panchetta
kejserhatte,
græskarpure,
bagt selleri
selleriPr.og
sprød
lakridskys,
karamelcrunch
og passionsfrugt.
person
Pr.
person
DESSERT:
Panna
cotta,
hvid
chokoladebrud med
puf,
DESSERT:
cotta,
hvid
chokoladebrud
med
puf,
2BØRNEMENU
stk.Panna
hjemmebagte
kransekagetoppe.
Pr. person
BØRNEMENU
lakridskys,
karamelcrunch
og
passionsfrugt
lakridskys,
karamelcrunch
og passionsfrugt
FORRET:
”Snackurv” - grøntsagstave
med dip, snackpølser, pizzasnegle og ost
BØRNEMENU
FORRET:
”Snackurv” - grøntsagstave med dip,
snackpølser, pizzasnegle og ost
Pr. person
HOVEDRET:
2
stk.
slideres
pulled
pork
og dip,
hamburger,
stegte
kartofler og
Pr.snackpølser,
person
FORRET: ”Snackurv”
- grøntsagstave
med
pizzasnegle
HOVEDRET:
2
stk.
slideres
pulled
pork
og
hamburger,
stegte
kartoflerogogost
BØRNEMENU
kryddermayonnaise
HOVEDRET:
2
stk.
slideres
pulled
pork
og
hamburger,
stegte
kartofler
og
BØRNEMENU
kryddermayonnaise
FORRET:
- grøntsagstave
med
pizzasnegle og ost
DESSERT:”Snackurv”
Chokolademousse
med bær,
kysdip,
ogsnackpølser,
karamel
kryddermayonnaise.
DESSERT:
Chokolademousse
med bær,
ogperson
karamel
FORRET:
”Snackurv”
grøntsagstave
medkys
dip,
snackpølser,
pizzasnegle
HOVEDRET:
2 stk.-slideres
- pulled
stegte kartofler
og og ost
Pr. karamel.
DESSERT: Chokolademousse
medpork
bær,og
kyshamburger,
og
Pr.
personstegte kartofler og
HOVEDRET:
2 stk. slideres - pulled pork og hamburger,
kryddermayonnaise
Pr.
person
Nytårsmenuen er lavet
Sidste
mulighed for at bestille
DESSERT:
Chokolademousse
med bær, kys ogeller
karamel
kryddermayonnaise
Nytårsmenuen
er med:
lavet
Sidste
mulighed
for er
atden
bestille
i samarbejde
ændre
menuen
27/12
Nytårsmenuen er med:
lavet
Sidste
mulighed
for at bestille
eller
ændre menuen
er den 27/12
DESSERT:i samarbejde
Chokolademousse med bær, kys Pr.
ogperson
karamel
i samarbejde med:
Nytårsmenuen er lavet
i samarbejde med:

Nytårsmenuen er lavet
i samarbejde med:

348,348,348,348,348,1198,98,98,1
1198,98,-

eller ændre menuen er den 27/12

mulighed for at bestille
Pr.Sidste
person

eller ændre menuen er den 27/12

Sidste mulighed for at bestille
eller ændre menuen er den 27/12
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Boulevarden 21kld, 9000 Aalborg - Kontakt 20933860
www.klovnenhappy.dk - www.guitaristen.dk
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Spar 20%
HUSK Håndværkerfradraget

PÅ ARBEJDSLØNNEN

ved bestilling inden den 15. november 2021

TILBUDDET
gælder følgende:

Ny terrasse
Ny carport
Nyt redskabsskur
Udskiftning af tagrender
Udskiftning til energi glas
Vinduer og døre
Tømrer, snedker og flisearbejde
Stormskader og Forsikringsskader
HUSK
Håndværkerfradraget

Alt glas leveres som
super lavenergi med ”varm kant”

MÆRKET!
Niki & Brian Sofussen
Lindholmsvej 132 A
9400 Nørresundby

20 63 82 22

Mere
end 40 års
erfaring taler
for sig selv...

