
VIND EN LÆKKER KALVEMØRBRAD  & 6 FLASKER AMARONE BINAZZO VÆRDI CA. 1.500,-ALLE TATOR VINKASSER ER  NUMMEREREDE OG VINDERTALLET UDTRÆKKES LØRDAG 19. MAJ  KL. 10. VINDEREN BLIVER  OFFENTLIGGJORT I BUTIKKEN  OG PÅ FACEBOOK.
Der er 100 kasser med nummer.

Uge 20. Tilbuddene gælder KUN i 
MENY Hobro fra lørdag 12.05.18 
til og med lørdag 19.05.18

MENY Hobrov/købmand Frede Thisted
Søndre Ringvej 12, 9500 Hobro, Tlf. 98 52 29 00
Åbningstider: Man-fre 8-20 Lør-søn 8-19

åbningsfest
Hobro’s “nye” fødevaremarked

KÆRE KUNDER
Vi har bygget om, så nu er tiden endelig 
kommet til den længe ventede begiven-
hed, nemlig at byde rigtig hjertelig 
velkommen i det nye MENY Hobro - en 
butik fyldt med masser af madglæde, 
inspiration og service i verdensklasse, 
alle ugens dage, året rundt.
Butikken er fyldt med fantastiske tilbud, 
konkurrencer, aktiviteter og smagninger. 
Kom og vær’ med til åbningsfesten 
lørdag den 12. maj kl. 8.00.
På vegne af alle MADarbejdere 
i det nye MENY Hobro

FREDE THISTED
KØBMAND

TATOR PRIMITIVO
75 cl. Italien
Literpris v/6 fl. 100,00
Denne enestående vin er uden 
sammenligning den bedste 
100% Primitivo-vin vi kan tilby-
de. Vinen er produceret af over-
modne druer, der er nænsomt 
håndplukket og efterfølgende 
er gæret delvis på egetræsfade 
og ståltanke. Dette har givet en 
fuldmoden og særdeles intens 
og kraftfuld rødvin, med aroma 
af moden frugt, kanel, mandler 
og tørrede figner. Prøv denne til 
gryderetter, vildt samt til aperi-
tif og gode oste.

6 FLASKER

450.-

DANSK  
SVINEKAM  

m/svær, u/ben

PR. 1/2 KG

1495
Kg pris 29,90

KARAT KAFFE  
ORIGINAL
400 g
Kg pris 47,38

PR. POSE

1895
Max. 8 poser pr. kunde 
herefter er prisen 
29,95 pr. pose

vi glæder os til at byde dig velkommen lørdag 12. maj kl. 8.00

DEN RØDE SNOR KLIPPES AF DE LOKALE HÅNDVÆRKERE.  

Få også en snak med de håndværkere der har stået for den store ombygning.



friskhakket 

fars
hver dag
Besøg vores nye slagterafdeling, 
hvor vi glæder os til at forkæle dig 
med en masse godt kød. Kom forbi 
om fredagen, hvor vi skærer bøffer 
til weekenden. Uanset hvilken dag 
er der med garanti noget for enhver 
smag. Vi hakker selv vores fars, så 
du får friskhakket hver dag. 

mør okseculottesteg

Ferske Danske  
svinemørbrad

PR. 1/2 KG

 3995
Kg pris 79,90

3 STK. 
MIN. 1,6 KG

100.-
Kg pris 62,50

HEL KASSE 
HOBRO GRILLPØLSE
4,8 kg 
Kg pris 57,29

WIENERSCHNITZLER 
SKÅRET AF DANSK 
KALV
2 stk. ca. 350 g
Kg pris v/2 stk. 128,57

Storkøb
HEL KASSE TULIP 
SPARERIBS  
MARINEREDE
8x400 g
Kg pris 500,00

Vi byder også på andre lækre tilbud
2 STK.

45.-
PR. KASSE

200.-

Søren
slagte i 
meny hobro

KUN 

275.-

Støt HIK



Delikatessen 
tilbyder

STJERNESKUD
2 stegte fisk, 1 dampet fisk,  
røget laks, 1/4 æg, rejer  
og lækkert pynt
Normalpris 85,00

KUN

60.-

Weekendtilbud - kun følgende dage
Lørdag 12. maj - Fredag 18. maj - lørdag 19. maj

SPAR 25.-

Husk
vi laver mad
ud af huset
Stort udvalg af måltidsløsninger, lavet 
af gode råvarer, til frokost eller den 
hurtige middagsmad. Nu også mad 
ud af huset, så kom og hent en folder.

CROISSANT
Vælg mellem hønsesalat  
eller rejesalat

PR. STK. 

20.-

Nok til 2 pers.

Marie & 
pigerne 
delikatessen i 
meny hobro

TAPAS
Indholdet kan variere

PR. STK. 

95.-
FLÜTES
Lyst eller groft brød med 
pålæg fra delikatessen

PR. STK. 

25.-

1/4 PÅLÆGSMAND
Lækkert brød fra MyBakery
m/pålæg fra delikatessen

PR. STK. 

75.-



MAMMEN OST
Ca. 2 kg
Med eller uden kommen
Kg pris 44,98

KUN

8995

KÆRGÅRDEN 
ORGINAL
200 g
Kg pris 44,75

KUN

895

BRIE MAUBERT 
ELLER DANABLUE
Kg pris 80,00

PR. 100 G

8.-

UNDER 1/2 PRIS

LAKS 

din lokale fiske-
handler hver dag
———————————

4 STK. 
750-800 G 

100.-
Max. kg pris 133,33

SPAR 40.-

Line
madarbejder i 
meny hobro

Oste
Ved vores ostedisk finder du ikke bare 
et stort udvalg, du finder også en kæm-
pe ekspertise i form af vores madarbe-
jdere, der ved alt, der er værd at vide 
om fx. klassiske franske rødkitsoste og 
nyskabende smagsnuancer fra danske 
mikromejerier.

———————— ————————

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

HKI SPECIAL  
OSTEMARKED
150-200 g
Kg pris 133,33

KUN

20.-

Max. 4 pakker pr. kunde

PR. STK.
140 G 

15.-
Kg pris 107,14

FLÅET RØDSPÆTTE



byens bedste udvalg
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———NUGAN ESTATE
LA BRUTTA 2013
75 cl. Australien
Literpris v/1 fl. 93 ,27
Bouqueten er intens med 
præg af både mørke og røde 
bær, tobak, lakrids, ceder-
træ og delikate krydderier. 
Smagen har fylde og rygrad. 
God til rødt kød, kalv, lam og 
svinekød med kraftigt tilbehør.

OLIVIER  
COTES DU 
RHONE
75 cl. Frankrig
Literpris v/1 fl. 79,93
75% Grenache minimum 
70 år gamle, Mourvèdre 
og Syrah giver en dyb rød 
farve og en superb næse 
af hindbærlikør, solbær 
og garrigue. Fyldig og 
cremet i munden og de 
15% er i fuld balance med 
syre og fine tanniner. 
Stor og lang eftersmag af 
friske bær sluttende med 
lakrids og sort peber. 

SANTA RITA 120 CABER-
NET SAUVIGNON, CHAR-
DONNAY ELLER ROSÉ
75 cl. Chile
Cabernet Sauvignon: Frisk og frugtagtig nok 
til at tage med på skovturen eller til grillmad, 
men den har også krop og dybde til finere ret-
ter samt krydret mad.

Chardonnay: Duft og smag leder tankerne 
hen på tropiske frugter som ananas, banan og 
mango. Særdeles velegnet til fisk, salater, pas-
taretter samt fjerkræ.

Rosé: Dette fremkalder en skøn, elegant og 
frugtduftende vin med en delikat bouquet 
samt en frisk og fornem smag. 

CREMANT 
BOURGOGNE 
ROSÉ
75 cl. Frankrig
Literpris v/1 fl. 106,60
Chardonnay, Pinot Noir og 
en anelse Gamay fra egne 
syd-sydvestvendte marker 
omkring Lugny. 2. gæringen 
foregår selvfølgelig på flaske 
og ligger 12 måneder og har 
udviklet små, fine og ved-
varende bobler. Ren og frisk 
i næsen og en fin balance 
mellem syre, frugt og besk-
eden sødme. Ideel til tapas, 
brunch, salater og aperitif/
velkomst.

PNK FLVR 
VENETO ROSÉ
75 cl. Italien
Literpris v/6 fl. 66,60
Bouqueten er indbydende 
med præg af røde bær 
og lyse frugter.Smagen 
er halvtør og byder på 
forførende nuancer af røde 
bærfrugter, der friskes 
op af et delikat strejf cit-
rus. God til lyse forretter, 
salater, kylling og helt lyse 
kødretter. Også
skøn alene.

REALZIN 
ZINFANDEL
75 cl. Italien
Literpris v/6 fl. 61,11
RealZin Zinfandel er en 
flot vin med intens rubin-
rød farve. Koncentreret 
frugtduft med toner af 
blommer, kirsebær og 
modne druer. Fyldig, men 
rund og næsten fløjlsblød 
smag af modne frugter 
samt en lang og behagelig 
eftersmag.Vinen er veleg-
net til lam, svinekød, vildt 
og oksekødsretter samt 
de fleste oste.

TABISO SHIRAZ 
ELLER CHARDONNAY
3 ltr. Sydafrika
Literpris v/1 boks 33,32

BINAZZO 
AMARONE
75 cl. Italien
Literpris v/1 fl. 130,67
Binazzo er en klassisk  
Amarone med stor kraft  
og saft. Eftersmagen er  
lang og ekstrem elegant. 
Dekanter meget gerne 
denne vin 1-2 timer før 
servering. Nyd den sam-
men med de kraftige 
kødretter eller til  
kraftigere oste.

DOMAINE 
ROMAN
ROSÉ
75 cl. Frankrig
Literpris v/2 fl. 67,86
Vinen har en pragtfuld aro-
ma af blomster og moden 
frugt. Smagen er intens og 
ekstraktrig, og med en fan-
tastisk eksplosion af saftige 
vilde frugter og bær, samt en 
rund og langvarig eftersmag. 
En rigtig mad vin - perfekt til 
”alt” lige fra grillet eller stegt 
fisk, fjerkræ og svinekød samt 
til pastaretter eller en frisk 
sommer salat.

COLLOSORBO 
ROSSO TOS-
CANA 2016
75 cl. Frankrig
Literpris v/3 fl. 66,67
Bouqueten er diskret 
krydret og med med ind-
bydende bærnuancer.
Smagen er forholdsvis 
kraftig og med god fyl-
de. Modne frugtnuancer 
finder sammen med bløde 
tanniner og et blidt strejf 
toasted eg. God til de mel-
lemkraftige og kraftigere 
kødretter.

SPAR 30.-

SPAR 20.-

SPAR 30.-

1/2 PRIS

1 FLASKE

7995

1 FLASKE

6995

PR. BOKS

9995

SPAR 2195

SPAR 3490

1 FLASKE

98.-2 FLASKER

95.-

CREMANT DE
BOURGOGNE 
LUGNY
75 cl. Frankrig
Literpris v/1 fl. 106,60
For én gangs skyld er der 
en Cremant, der kan noget 
af det samme som vinene 
fra Champagne. Stålsat. 
præcis og med stor kon-
centration. Syren er høj, 
men balanceres på fineste 
vis af rigdommen i vinen.

SPAR 20.-

1 FLASKE

7995

6 FLASKER

250.-
SPAR 10970

Literpris v/6 fl. 55,56

SPAR 14470

6 FLASKER

275.-1/2 PRIS

1 FLASKE

4995
UNDER 1/2 PRIS

3 FLASKER

150.-

1 FLASKE

5995



SPAR 20%
LØRDAG 12. OG SØNDAG 13. MAJ

ALT ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT

ANANAS
Udenlandsk

PR. STK.

15.-

VANDMELON
Udenlandsk

PR. STK.

25.-
10 STK. ROSER
50 cm

PR. BUNDT

1495

Sprødt,
sødt og
Saftigt

Mia
Madarbejder i 
meny hobro

JORDBÆR
400 g. Udenlandsk
Kg pris 40,00

PR. STK.

10.-



RED BULL
25 cl
Literpris 32,00

PR. DÅSE

8.-

BKI INSTANT KAFFE
200 g
Kg pris 149,75 
Normalpris 49,95

PR. STK.

2995

PRINGLES CHIPS
165 g. Flere varianter
Kg pris 54,24

PR. STK.

895

VERDI
75 cl. Flere varianter
Literpris v/1 fl. 29,33

1 FLASKE

22.-

7 åbningstilbud
- du ikke må gå glip af

—————————

—————————————

—
—

—

—
—

—

—
—

—

HANCOCK BEER
70 cl. 
Literpris v/1 fl. 28,50

PR. FLASKE

1995

HANCOCK 
SPORTSCOLA
6x33 cl.
Literpris v/6 fl. 17,68

6 FLASKER

35.- SPAR 20.-

+ pant

+ pant

+ pant

Kom & smag lørdag 12. maj kl. 10-16

PR. STK.

30.-

DR. OETKER  
MY SWEET DELI
550-650 g. Flere varianter
Max. kg pris v/1 pk. 54,55

vi sørger for
ugens bedste

tilbud

Susanne 
Madarbejder i 
meny hobro

SPAR 795 SPAR 495

—————————————

UNDER 1/2 PRIS
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Uge 20. Tilbuddene gælder KUN i 
MENY Hobro fra lørdag 12.05.18 
til og med lørdag 19.05.18

MENY Hobrov/købmand Frede Thisted
Søndre Ringvej 12, 9500 Hobro, Tlf. 98 52 29 00
Åbningstider: Man-fre 8-20 Lør-søn 8-19

Kom og smag på 
grimbergen øl 
lørdag 12. maj kl. 10-16

Kom og smag på dr. oetker pizza  
lørdag 12. maj kl. 10-16

GRIMBERGEN
75 cl.
Literpris v/1 fl. 26,67

PR. FLASKE

20.-

HEL KASSE
DIGNITE SYRAH
75 cl. Frankrig
Literpris v/6 fl. 66,67
Begrænsede mængder og 
fantastiske vine som denne 
fremragende fadlagrede Syrah. 
Smagen er rig og kraftfuld med 
masser af blåbær, blommer 
og solbær og cedertræ fra 
egetræslagringen. Perfekt til 
grillmad, simremad eller vildt

6 FLASKER

300.-
DR. OETKER  
TRADIZIONALE PIZZA
345-405 g. Flere varianter
Max. kg pris v/1 stk. 43,48

PR. STK.

15.-
VEJ SELV SLIK
Kg pris 59,50

PR. 100 G

595

24 STK. TUBORG CLASSIC,  
24 STK. CARLSBERG PILSNER  
ELLER 20 STK. CARLSBERG 1883
33 cl.
Literpris v/24 ds. 11,36
Literpris v/20 ds. 13,63

PR. RAMME

8995

24 DÅSER SODAVAND
33 cl. Coca Cola, Fanta, Carlsberg Sport
Literpris v/24 ds. 8,83

PR. RAMME

6995
+ pant

+ pant

Max. 3 rammer pr. kunde Max. 3 rammer pr. kunde

Under  
½ pris

Helle
madarbejder  
i meny hobro


