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EV-shoppen

”en butik
med en særlig 
social profil”



Hovedret (Vælg mellem)

EKSEMPLER PÅ TO-GO MENUER
SE UGENS UDVALG OG BESTIL PÅ EVSHOPPEN.DK

Super Burger - 2 personer 150,-
250 gram burger af 100% oksekød
Ovnbagte kartofler, hjemmelavet burgerbolle og bearnaise mayo, chili 
gouda, bacon og tilbehør

To-go Variant – 2 voksne & 2 børn 235,- 
Vælg mellem
Kalveculotte, Svinekam med bacon eller kalkunbryst. Dertil ovnbagte 
kartofler, whiskey eller vildt sauce og valgfri salat

Teres Major - 2 personer 260
Forret Klassisk rejecocktail, hjemmebagt surdejsbrød
Hovedretten Premium irsk oksekød udskåret som ”teres major”
Tilbehør Nøddestegte kartofler, bagte rodfrugter og portvinsglace

Pariser bøf - 2 personer 130,-
250 gram bøf af 100% oksekød.
Peberrod, rødbeder, kapers og rå løg, rå æggeblomme hvis dette ønskes

 OBS:
Forudbestilling er ikke et krav

Følg med i ja tak tilbud, konkurrencer, ugens udvalg med mere



Hovedret (Vælg mellem)

Åbningstider EV-shoppen
Torsdag: 16-18
Fredag: 13-18
Lørdag: 11-13

BAGVÆRK OG
KONDITORI
I butikken finder du altid friskbagt brød som, langtidshævede
surdejsboller, flutes og landbrød, samt vores egen lækre rugbrød.
Du har også mulighed for at bestille festkager efter eget ønske.

SPECIALITETER
Vi tilbyder løbende et udvalg af hjemmelavede specialiteter, som 
eksempelvis: 
• Leverpostej 
• Fårespegepølser 
• Hjemmelavede supper 
• Frankfurtere på kød fra egne grise 
• Sousvide oksekød, kalve culotte, svinekam med mere

Se ugens
udvalg på

evshoppen.dk

TIL MADPAKKEN 
Vælg mellem
Skolerugbrød - 10 stk. 59,-
Fyldt med sunde kerner og med 70% mørk chokolade
Pizzasnegle - 10 stk. 59,-
Med fuldkorns mel, skinke og ost.
Pølsehorn - 10 stk. 59,-
Lavet på fuldkorns mel
Gulerodsbrud - 10 stk. 59,-
Fyldt med sunde solsikkekerner og gulerod
Chokoladebrud - 10 stk. 59,-
Med Callebaut 70% belgisk chokolade
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EV-shoppen en Socialøkonomisk Virksomhed
EV-shoppen er en del af Erhvervsskolen Vestjylland. Her kombinerer vi 
vores passion for mad med en vision om at skabe livsglæde, udvikling 
og nye muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vores 
elever og kursister er dagligt involveret i produktion og tilberedning af 
friskbagt brød, to-go menuer og specialiteter der sælges i butikken.
  
Vores dygtige medarbejder team består af både kokke, slagter og bager 
uddannede og vi brænder for, at give dig en rigtig god oplevelse, når 
du besøger os. 

EV-shoppen er dels rigtig god mad og dels en social investering, hvor vi 
giver mennesker øget livskvalitet gennem meningsfuld beskæftigelse.

Tlf. 21 39 11 50. 
Vi træffes på hverdage mellem 8.00 og 15.00.

EV-shoppen


