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Frokost levering/ordning
 til jer der arbejder hjemmefra, 

små & store virksomheder
Vi leverer dagligt lige til din hjemmeadresse, kontoret/butikken,

eller til dig der arbejder alene eller hjemmefra.

- Perfekt frokost ordning/ levering til dem der arbejder hjemme, i butik og til små og store kontofælleskab.
- Corona venlig frokost ordning til større virksomheder, hvor hver enkelt person får sin egen bestilling
- Priser er inkl. levering på Islands Brygge uanset antal
- Vi leverer Mandag- Fredag mellem 11.30-12.30
- Fra 1 person til...........
- Egils Deli  laver også til vegetarer/allergikere/ veganere
- Faste frokost ordninger med levering på faste dage fra 3- 5 dage om ugen
- Frokost ordning kan også bestilles uge for uge
- Udfyld en af de 2 bestilling formularer om det er en fast frokost ording du ønkser eller til bestemte uger
- Egils Deli sørger for I modtager et  varieret udvalg af retter/ ingedienser uge for uge
- Bestilling sker meget let via mail eller via sms

Mandag

Sandwich

tirsdag
Varm ret m. 

salat & brød

torsdag
3 smørrebrød

fredag
Varm ret m. 

salat & brød

onsdag

Sandwich

Ugens retter

Priser

Om Egils Delis frokost ordning

3 dage om ugen: 200,- inkl levering/ 230,- inkl. drikkevare
4 dage om ugen:  250,- inkl. levering/ 290,- inkl, drikkevare
5 dage om ugen: 300,- inkl. levering/ 350,- inkl. drikkevare
- Fakturering: En gang om måneden og kan faktureres privat eller til arbejdsplads
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Bestil Fast frokost ordning
3-5 dage om ugen

Navn:                                                                                                                        Fakturering  virksomhed:
Leverings Adresse:                                                                                           Adresse:

Telefon nummer:                                                                                             Telefon:
Mail:                                                                                                                          Mail:
Andet: 
              

 Sæt X hvis den månedlige faktura skal sendes til virksomhed/ arbejdsplads

- Fast ugenstlig frokst levering / ordning fra 3-5 dage om ugen. 
- Levering til hjemmeadressen, butikken, kontoret, kontorfællesskabet. 
- Levering til enkelt personer samt små og store virksomheder.
- Levering til Islands Brygge mandag- fredag mellem 11.30-12.30.  

Mandag

SANDWICH
Tirsdag

VARM RET MED RIS, 
SALAT  OG BRØD

Onsdag

SANDWICH
Torsdag

3 stk SMØRREBRØD
Fredag

VARM RET MED RIS, 
SALAT  OG BRØD

Almindelig

U/ Kød

U/Fisk

U/ Ost

U/ Glutten

Andre allergier vi skal vide:

Sæt X nedenfor hvis du er allergiker, vegetar eller andet vi skal vide. 
Sæt X hvilke dage du ønsker levering. Star dato:
Man kan ikke vælge hvilke retter man ønsker, men Egils Deli vi sørge for der kommet et varieret udvalg af 
hjemmelavede retter

- Levering:  Dagligt mellem 11.30-12.30- hvis du har et ønske om levering på et bestemt tidspunkt, kan vi prøve at varetage 
dit ønske i vores køreplan kl.
- Bestilling: Udfyld formularen og send kopi til egilsdeli@brygge.dk eller billede til mobil 26232049. Hvis I er flere på 
samme arbejdsplads. Skriv antal her:                                                         Udfyld kun for hver enkelt medarbejder, hvis der er 
allergiere.
- Afmelding : Ved ændret arbejdsuge / ferie eller sygdom meldes på  sms 26232049 senest 2 dag før levering.

Antal dage Ugentlig pris- Sæt X Ugentlig pris inkl. sodavand- sæt X
3 dage inkl levering 200,- om ugen 230,- om ugen
4 dage inkl. levering 250,- om ugen 290,- om ugen
5 dage inkl. levering 300,- om ugen 350,- om ugen
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Bestil frokost levering 
uge for uge

Mandag

SANDWICH
Tirsdag

VARM RET MED RIS, 
SALAT  OG BRØD

Onsdag

SANDWICH
Torsdag

3 stk SMØRREBRØD
Fredag

VARM RET MED RIS, 
SALAT  OG BRØD

Almindelig

U/ Kød

U/ Fisk

U/ Ost

U/ Glutten

Andre allergier vi skal vide:
Hvilke uger:

Navn:                                                                                                                        Fakturering  virksomhed:
Leverings Adresse:                                                                                           Adresse:

Telefon nummer:                                                                                             Telefon:
Mail:                                                                                                                          Mail:
Andet: 
              

 Sæt X hvis den månedlige faktura skal sendes til virksomhed/ arbejdsplads

- Frokost levering uge for uge. Bestil her hvis du ved der er bestemte uger i ønsker frokost leveret.
- Levering til hjemmeadressen, butikken, kontoret, kontorfællesskabet. 
- Levering til enkelt personer samt små og store virksomheder.
- Levering til Islands Brygge mandag- fredag mellem 11.30-12.30.  

Sæt X nedenfor hvis du er allergiker, vegetar eller andet vi skal vide. 
Sæt X hvilke dage du ønsker levering.
Man kan ikke vælge hvilke retter man ønsker, men Egils Deli vi sørge for der kommet et varieret udvalg af 
hjemmelavede frokost anretninger

- Levering:  Dagligt mellem 11.30-12.30- hvis du har et ønske om levering på et bestemt tidspunkt, kan vi prøve at varetage 
dit ønske i vores køreplan kl.
- Bestilling: Udfyld formularen og send kopi til egilsdeli@brygge.dk eller billede til mobil 26232049. Hvis I er flere på 
samme arbejdsplads. Skriv antal her:                                                         Udfyld kun for hver enkelt medarbejder, hvis der er 
allergiere.
- Afmelding : Ved ændret arbejdsuge / ferie eller sygdom meldes på  sms 26232049 senest 2 dag før levering.

Antal dage Ugentlig pris- Sæt X Ugentlig pris inkl. sodavand- sæt X
3 dage inkl levering 200,- om ugen 230,- om ugen
4 dage inkl. levering 250,- om ugen 290,- om ugen
5 dage inkl. levering 300,- om ugen 350,- om ugen


