
MIDDAGSPØLSER
Silkeborg Slagteren lægger vægt på gode råvarer og 
hjemmelavede produkter, hvor alt er lavet fra bunden. 
Det vil sige at alt pålæg, bortset fra udenlandske specia-
liteter, er produceret med respekt for gode råvarer og 
gamle traditioner - i et moderne produktionsapparat.

Også alle krydderiblandinger blander vi selv. Kun på den 
måde får vores varer netop den smag, vi ønsker de skal 
have. Det betyder, at man altid er sikker på kvaliteten.

Vi gør  
det nemt  
at vælge  
rigtigt...
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Produkt Beskrivelse Bestilling Varenummer Enhed Vægt pr. stk. Vægt pr. kasse

Grillpølse 
mild smag, finhakket

fersk

vacuum/gas

dybfrost

dybfrost

3905  

4007

4139

4105

kg 70 gr 5 kg (71 stk)

2,5 kg (36 stk)

1 kg (15 stk)

5 kg (71 stk)

Grillpølse m/ost 
mild smag, finhakket

vacuum/gas 4015 kg 70 gr 2,4 kg (36 stk)

Grillpølse m/bacon 
mild smag, finhakket

dybfrost 4017 kg 70 gr 5 kg (71 stk)

Kyllingegrillpølse vacuum/gas

dybfrost

dybfrost

4016

4141

4115

kg 70 gr 2,5 kg (36 stk)

1 kg (15 stk)

5 kg (71 stk)

Wienerpølser fersk

vacuum/gas

dybfrost

dybfrost

3909 

4011

4137 

4109

kg 60 gr 5 kg (82 stk)

2,5 kg (41 stk)

1 kg (16 stk)

5 kg (82 stk)
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Produkt Beskrivelse Bestilling Varenummer Enhed Vægt pr. stk. Vægt pr. kasse

Kalve wienerpølse 
mild smag 
finhakket

vacuum/gas

dybfrost

dybfrost

4012

4142

4110

kg 60 gr 2,5 kg (41 stk)

1 kg (16 stk)

5 kg (82 stk)

Frankfurter 
krydret smag 
finhakket 
mild hvidløgssmag

fersk

vacuum/gas

dybfrost

dybfrost

3910 

4014

4140

4113

kg 125 gr 5 kg (40 stk)

5 kg (40 stk)

1 kg (8 stk)

5 kg (40 stk)

Frankfurter krydder dybfrost 4120 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Frankfurter m/peppadew dybfrost 4121 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Frankfurter m/ost dybfrost 4147 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Frankfurter m/chilli dybfrost 4148 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Frankfurter m/chili og ost dybfrost 4149 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Oksefrankfurter dybfrost 4133 kg 125 gr 5 kg (40 stk)
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Produkt Beskrivelse Bestilling Varenummer Enhed Vægt pr. stk. Vægt pr. kasse

Hvidløgsfrankfurter dybfrost 4134 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Frankfurter Banditten fersk

dybfrost

3911 

4143 
 

kg 200 gr 5 kg (25 stk)

5 kg (25 stk) 

Grillmedister 
mild smag 
lidt grovhakket 
smag af krydderurter 
ikke røget - kun kogt

vacuum/gas 

dybfrost

4001 

4101 

kg 70 gr 2,5 kg (36 stk) 

5 kg (71 stk)

Karrypølse 
mild smag 
lidt grovhakket 
smag af krydderurter 
ikke røget - kun kogt

vacuum/gas 

dybfrost

4003 

4103

kg 70 gr 2,5 kg (36 stk) 

5 kg (71 stk)

Ringridderpølse m/urter dybfrost 4146 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Bockwurst dybfrost 4145 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Cocktail pølser 
mild smag 
finhakket

dybfrost

dybfrost

4135 

4111

kg 10 gr 1 kg (100 stk)

5 kg (500 stk)

Gourmet Morgen Brunch  
pølser SVIN

dybfrost

dybfrost

4136

4112

kg 25 gr 1 kg (40 stk)

5 kg (200 stk)
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Produkt Beskrivelse Bestilling Varenummer Enhed Vægt pr. stk. Vægt pr. kasse

Gourmet Morgen Brunch 
pølser CHORIZO

dybfrost 4128 kg 25 gr 5 kg pr kasse 
(ca 5 kg (200 

stk) stk)

Gourmet Morgen Brunch 
pølser m/bacon og timian

dybfrost 4116 kg 25 gr 5 kg (200 stk)

Gourmet Morgen Brunch 
pølser OKSE

dybfrost 4119 kg 25 gr 5 kg (200 stk)

Corisa 
mild smag 
lidt grovhakket 
smag af krydderurter 
ikke røget - kun kogt

dybfrost 4013 kg 70 gr 5 kg (71 stk)

Holsteiner 
mild smag 
grovhakket 
kun røget - ikke kogt

dybfrost 4004 kg 70 gr 5 kg (71 stk)

Bondekonens stegepølse 
mild smag 
grovhakket 
kun røget - ikke kogt

dybfrost 4006 kg 70 gr 5 kg (71 stk)

Merguez pølse dybfrost 4017 kg 70 gr 5 kg (71 stk)

Middelalder Griller 
m/ tomat og basilikum 

dybfrost 4126 kg 35 gr 5 kg (140 stk)
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Produkt Beskrivelse Bestilling Varenummer Enhed Vægt pr. stk. Vægt pr. kasse

Viking Griller 
m/ bacon og timian 

dybfrost 4127 kg 35 gr 5 kg (140 stk)

Den Lille Frække Griller 
m/ jalapenos

dybfrost 4129 kg 35 gr 5 kg (140 stk)

Hot-dog pølse 
mild smag 
finhakket

fersk

vacuum/gas

dybfrost

dybfrost

3907  

4009

4138

4107

kg 65 gr 5 kg (76 stk)

2,5 kg (38 stk)

1 kg (16 stk)

5 kg (76 stk)

Nytårspølse 
krydret smag 
finhakket 
smag af karry og hvidløg

dybfrost 4108 kg 100 gr 5 kg (50 stk)

Stor Rød Knækker dybfrost 4144 kg 125 gr 5 kg (40 stk)

Pølsevogn’s Griller 
mild smag, finhakket

dybfrost 4164 kg 60 gr 5 kg (82 stk)

Pølsevogn’s Griller 
mild smag, finhakket

fersk

dybfrost

3950 

4160

kg 70 gr 5 kg (71 stk)

5 kg (71 stk)

Pølsevogn’s Griller 
mild smag, finhakket

dybfrost 4165 kg 80 gr 5 kg (62 stk)
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Produkt Beskrivelse Bestilling Varenummer Enhed Vægt pr. stk. Vægt pr. kasse

Pølsevogn’s Griller m/ost 
mild smag  
finhakket 
smag af ost

dybfrost 4163 kg 70 gr 5 kg (71 stk)

Pølsevogn’s Frankfurter 
krydret smag 
finhakket 
smag af hvidløg

fersk 

dybfrost

3960

4161

kg 125 gr 5 kg (40 stk)

5 kg (40 stk)

Pølsevogn’s Frankfurter 
krydret smag 
finhakket 
smag af hvidløg

fersk 

dybfrost

3961 

4162

kg 200 gr 5 kg (25 stk)

5 kg (25 stk)

Medister (pølsevogn) fersk 

dybfrost

4002 

4102 

kg 150 gr 2,5 kg (17 stk)

5 kg (33 stk)

Chorizo Christorritas 
stegepølse

dybfrost 4130 kg 20 gr 1,5 kg  
pr pose 
(75 stk)

Dadler i baconsvøb dybfrost 4132 kg 15 gr 1,5 kg  
pr pose 

(ca 100 stk)


