
 

Hvad kan du købe at spise til DM i Skills? 

Vi har to spiseområder på pladsen. 

Derudover kører Leos Kaffe tuc-tuc frit rundt på pladsen og har således ikke en fast plads. Leos Kaffe vil 

være på pladsen allerede fra mandag, når det store indryk starter. Leos Kaffe sælger div. kaffer, the, kakao 

og iskaffe samt lidt chokolade til priser fra 25-45 kr. 

Spiseområdet ved Kultur- og Bevægelsescenter Høng, omkring græsplænen ud for den 

røde sal har disse madboder 

Superbrugsen Høng 

• Pastasalat 35 kr 

• Baguettes/ håndværkersandwich 35 kr 

• Luksussandwich 49 kr 

• Vegetarsandwich 

• Salater flere varianter 45 kr 

• Salater og sandwich 

• Vand til butikspriser 

• Sodavand til butikspriser 

Café Liv 

• Mørbradgryde med ris 60 kr 

• Vand/sodavand 10 kr 

Mindegård 

• Mindegårdspølse 150 grams (Chilli, almindelig, ost) med brød samt tilbehør 40 kr 

• Rugbrødssandwich fra Reersø Kro 50 kr 

• Sodavand, plastikflaske 30 kr 

• Vand 15 kr 



 

Medborgerhuset 

Morgen: Trekornsbrød/franskbrød med smør samt valgfrit ost, stærk ost, smøreost, rullepølse, spegepølse, hamburgerryg. 

Pris 7 kr. 1 brik cacaomælk. Pris 5 kr. 

Sandwich resten af dagen. Pris pr. stk. 22 kr, og der kan vælges mellem følgende 

• Æg og rejer 

• Kylling, karrydressing og bacon 

• Kylling, karrydressing 

• Laks med røræg og asparges 

• Roastbeef med remoulade, løg og peberrod 

• Flæskesteg med rødkål og agurkesalat 

• Vegetarburger med avocado, tomat og pesto. 

Skipperkroen 

• Bagels med kylling, tunmousse eller grøntsagsbøf eller andet vegetarisk 35 kr 

• Pølsehorn (store) 15 kr 

• Frikadeller med kold kartoffelsalat 40 kr 

• Kildevand 10 kr 

• ½ l sodavand, 3 varianter 25 kr 

Regnbuen 

• Forskellige typer pandekager med fyld fra 20-50 kr 

• Churros med forskelligt tilbehør 

• Frugtjuicer og almindelige sodavand  

Spiseområdet i bunden af hesteskoteltet har disse madboder 

UngKalundborg 

• Sandwich og wraps 20 kr 

• Vand 10 kr 

 



Kokkefrøen - Retropølsevogn 

• Ristede pølse med brød 25 kr  

• Røde pølse med brød 25 kr 

• Hotdog 30 kr 

• Frankfurter med brød 40 kr 

• Chilli/cheddar Frankfurter med brød 40,- 

• Fransk hotdog 25 kr 

• Bøfsandwich 50 kr  

• Flæskestegsandwich 50 kr  

• Morgenmad: 

o 1 kop kaffe med Sukker/fløde 15 kr  

o 1 kop kaffe med Sukker/fløde og morgenboller med forskelligt pålæg 35 kr  

o Morgenboller med forskelligt pålæg 20 kr, 2 stk. for 35 kr 

Spar Høng 

• Spar Burger med ost og uden ost til 30 kr 

• Pastasalater 23 kr 

• Sandwich 28 kr 

• Kildevand 70 cl. 12 kr  

• Sodavand 50 cl. 17 kr 

• Kakaomælk 50 cl. 15 kr 

• Forskellige stykker frisk frugt 3 kr 

• slikposer, chips og kager 

Kjærstrup Chokolade 

• Is og flødeboller fra Bornholms Mejeri 

• Kolde drikke med softice til 55 kr 

• Bistrokaffe 30 kr, og kildevand 15 kr  

The Meal Deal 

• 1 kop kaffe m. sukker/fløde 15 kr 

• 1 kop kaffe & morgenbrød m. smør/ost/marmelade 35 kr 

• 1 kop kaffe & 1 stk. kage 25 kr 



• 2 frikadeller & kartoffelsalat 45 kr 

• Sandwich, chokolade/frugt & juicebrik 45 kr 

Derudover vil Rosenvængets Selskabslokaler i caféområdet ved Indgang 2 sælge 

• Lune Panini med Kyllinge/pesto 36 kr 

• Pastasalat 36 kr 

• Kaffe 15 kr 

• Kaffe med kage 25 kr 

• Kildevand 10 kr 

• Sodavand 25 kr 

• Bland selv-slik  


