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OK Plus Sunds Syd
Ilskovvej 4
7451 Sunds

Vi gør det nemt
Åbningstider | Man-fre 6.30-21.00 | Lør-søn 7.00-21.00

Husk vi har også Lotto

8 rundstykker og 
1 dagmartærte

40,-
KUN FREDAG-LØRDAG-SØNDAG

Sunds Grillen
Thorupvej 2 . 7451 Sunds . Tel. 97 14 41 61 . www.sundsgrillen.dk

Go’ mad behøver ikke at koste en formue

Pris:
Mandag-torsdag 50,-    Fredag 69,-  Ekstra stor +15,-

        Go’ mad - Go’ smag

Marts
tor.1/3  Dansk bøf m. bløde løg, hvide kartofl er, bøfsovs og hjemmesyltede rødbeder. 
fre. 2/3  Jægerschnit. m. bacon, perleløg & champignon. Ristede kart. og champignonsauce. 
man. 5/3  Stegt fl æsk m. persillesovs, hvide kartofl er, æble/løgcompot & hj. syltede rødbeder. 
tirs. 6/3  Dansk kylling m. hvide kartofl er, skysauce og hjemmesyltede agurker.  
ons. 7/3  Flæskesteg m. hvide kartofl er og skysauce samt hjemmegjort rødkål.  
tor. 8/3  Lasagne m. lille bland selv salat og friskbagt durumbrød.    
fre. 9/3  Rullesteg m hvide kartofl er, ristede grønsager, skysauce samt surt og sødt.  
man. 12/3  Stegt fl æsk m. persillesovs, hvide kartofl er, æble/løgcompot & hj. syltede rødbeder. 
tir. 13/3  Benløse fugle m hvide kartofl er, brun sovs og bagte rodfrugter.   
ons. 14/3  Flæskesteg m. hvide kartofl er og skysauce samt hjemmegjort rødkål.  
tor. 15/3  Spaghetti m. Bolognaise sauce.      
fre. 16/3  Timianstegt culottesteg m/ krydder kartofl er, rødvinsauce samt lille bland selv salat. 
man. 19/3  Stegt fl æsk m. persillesovs, hvide kartofl er, æble/løgcompot & hj. syltede rødbeder. 
tir. 20/3  Osmansk jægergryde m/ svine mørbrad, bacon og svampe. Hertil grov mos.  
ons. 21/3  Flæskesteg m. hvide kartofl er og skysauce samt hjemmegjort rødkål.  
tor. 22/3  Dansk bøf m. bløde løg, hvide kartofl er, bøfsovs og hjemmesyltede rødbeder. 
fre. 23/3  Kamkotelet dijon m. råstegte kart., grilltomat m. bacon, dijon sauce samt surt og sødt. 
man. 26/3  Stegt fl æsk m. persillesovs, hvide kartofl er, æble/løgcompot & hj. syltede rødbeder. 
tir. 27/3  Kylling i karry m. dampede ris og mango chutney.    
ons. 28/3  Flæskesteg m. hvide kartofl er og skysauce samt hjemmegjort rødkål.  
tor. 29/3  Bacon bøf m kartoffelbåde, bearnaise sauce og franske ærter.   
fre. 30/3  Barbecue ben m. pom. harlekin, barbecue sauce, lille bland selv salat og durumbrød. 
           

info kan hentes i grillen el. på www.sundsgrillen.dk   

Fra kl. 17.00-19.00

Festmad
og lignende op til 

120 personer
- kontakt os for 

nærmere info og 
aftale

www.haunstrup-isolering.dk

Værdifuld isolering af 
privatbolig og virksomhed
Kvalitetsisolering med Isover, Rockwool og papiruld til 
konkurrencedygtige priser. Husk at der kan søges tilskud 
til energiforbedringer for både private og virksomheder.

RING OG HØR MERE PÅ 7025 0077

Din tømrer
Sunds

v /Jesper Nielsen

Tlf.: 97 14 19 86
Bil.: 23 34 35 38

ApS

NAVERVEJ 21 · 7451 SUNDS
TELEFON 97 14 15 00

- En go’ idé
Dit lokale 

XL-byggemarked
med det store 

udvalg!
Se mere på arnoldd.dk

Gennem mange år har 
Sunds Borgerforening uddelt 
årets initiativ pris til en borger 
som har ydet en stor frivillig 
indsats gennem mange år. 

- I år tilfaldt prisen Willy "Ba-
ger" Nielsen, som gennem 
mere end 20 år har arbejdet 
som bestyrelsesmedlem, træ-
ner og deltaget i forskellige 
udvalg i Sunds Idrætsforening. 
Willy organiserer i dag for-
eningens frivillige, der hjælper 
ved arrangementer i blandt 
andet MCH arena og Boxen, 
fortæller formand Palle Mad-
sbjerg.På generalforsamlingen 
blev der taget afsked med 
Vera Poulsen og Bodil Møl-
ler, der har været medlemmer 
af bestyrelsen i mange år og 
som ikke ønskede genvalg. 
De nye det blev valgt ind var 
Henrik Sørensen, og Jacob 
Holmsgaard.Efter formandens 
beretning, som kom bredt 
omkring foreningens aktivite-
ter i det forgangene år, blev 
et meget aktuelt problem ta-
get op. Det var sikring mod 
tyveri set i lyset af de mange 
tyverier der har været i områ-
det de seneste måneder. 

- Finn Moesgaard fra politiet 
fortalte meget levende om 

hvad tyvene kigger efter in-
den de kommer på besøg, og 
de forholdsregler man kan ta-
ge for at undgå tyveri. Sunds 

El sluttede herefter af med at 
vise de muligheder der var for 
simple og mere avancerede 
elektroniske sikringssystemer. 

Folk havde stor spørgelyst og 
var meget interesserede i mu-
lighederne, siger Palle Mads-
bjerg.

Willy Bager tog prisen
Sunds Borgerforening har holdt generalforsamling, hvor Willy "Bager" Nielsen fik årets 
ivitiativpris

Willy "Bager" Nielsen(til venstre) overrakt årets initiativpris af borgerforeningens formand Palle Madsbjerg


