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Åbent Man-tirs-ons 8-30 - 16.00 · Torsdag 8.30 - 17.30 
Fredag 8.30 - 16.00

VARDE
ENGROSLAGER

Gellerupvej 15-17 • 6800 Varde • Tlf. 75 22 09 90

www.vardeengroslavpris.dk

Hos os er alle velkommen
såvel privat som erhverv....

Vi glæder os til at se dig.

BRUGSKUNST
- vi har et stort udvalg af lækker brugskunst og fylder hele 

tiden op, så det også er årstidsbestemt.

BORDDÆKING
Hos os inder ud altid inspiration til borddækning

- uanset om det er fødselsdag, bryllup, konirmation, 
barnedåb m.v. 

Vi har altid �ere borde dækket - blot til inspiration.

Vi har et  stort udvalg i:

• Service  • Engangservice  • Forbrugsvarer
• Rengøringsartikler  • Køkkengrej  • Toilet- og aftøringspapir

og meget mere - kig ind og se det store udvalg

1. Marineret Hot wings

2. Kyllingelår med citronpeber

3. Kyllingebryst svøbt i bacon

4. Hjemmelavet frikadeller 3 stk.

5. Græske frikadeller med feta

6. Glaseret skinke

7. Rødvinsmarineret skinke

8. Sennepsmarineret nakkeilet

9. Græsk farsbrød med feta

10. Barbecuemarineret svinekam

11. Svinekam fyldt m/krydderfars

12. Marineret vikingekølle

13. Indbagt svinemørbrad

(Skal varmes af kunden)

14. Urte farseret kalkunbryst

15. Citron marineret kalkunbryst

16. Lammekølle m/ timian-hvidløg

17. Helstegt okseilet

18. Marineret Barbecue Ben

19. Ølmarineret svinekæber (+1800)

20. Italiensk kalvesteg i sauce (+1800)

21. Mørbradbøf a la creme (+1800)

22. Helstegt oksemørbrad (+1800)

Vælg tilbehør

1. Flødekarto�er

2. Flødekarto�er m/ BQ-sauce og bacon

3. Italienske �ødekarto�er m/ pesto

4. 1. stk bagekartoffel m/ kryddersmør

5. Græske kartoffelbåde

6. Små ovnbagte karto�er m/ urter

7. Bagt kartoffelmos m/ porre og bacon

8. Indiske ris m/ ananas og kokos

9. Kartoffelsalat m/ purløg

10. Kartoffelsalat m/ sennep og radiser

11. Salatbar- Majs, ærte, gulerod, tomat,

agurk og salatmix

12. Bulgursalat m/ grillet peber og bacon

13. Hvidkålssalat med æbler og porre

14. Coleslaw med intsnittet hvidkål

og gulerødder

15. Spidskålssalat m/ digekrone ost og chili

16. Blandet græsk salat m/ feta og oliven

17. Pastasalat m/ grillet peberfrugt og porre

18. Forårssalat m/ melon og tørret tranebær

19. Broccolisalat m/ bacon og rødløg

20. Savojkåls salat m/ pære og salt mandler

21. Tomatsalat m/ feta og oliven

22. Rødkålssalat m/ appelsin og pære

23. Græsk tzatziki m/ agurk

24. Æble-Tzatziki

25. Rødbede-Tzatziki

26. Marineret hvidløg og brødcroutons

27. Ananastern, peanuts og rosiner

28. Cream fraice / Thousand island dressing

29. Whisky- og Bearnaise sauce

125,-
pr. kuvert

”vælg 3 lækre stege og minimum 5 slags tilbehør.
tilføl som du gra�ker �nder bedst ”

Bestilling ved min. 15 kuverterLuksusstegebuffet

8 5 2 9

6 2 4 8

1 5 7 8

4 8 3

4 1

6 7 1

7 2 6 3

7 9 5 2

5 6 3 7

SUDOKU

De tomme
felter

udfyldes,
så de vand-

rette og 
lodrette

rækker og
hver kasse
indeholder

tallene
fra 1-9.

 VARDE 

Lørdag den 13. august
kl. 10 åbner udstil-
lingen Abrahams Børn
på Torvet i Varde. Det
kæmpe kobber-kunst-

værk sætter fokus på kul-
turforståelse, og værket
viser 600 af de lyseste og
mørkeste citater fra biblen,
toraen og koranen og skal
være med til at fremme en
konstruktiv og inkluderen-
de kulturdebat, der kan
bygge bro mellem de tre
religioner. De udvalgte
citater fra de tre skrifter er
med til at vise, at der er
stor forskel på, hvordan et
samfund kan indrettes – alt
efter hvor bogstaveligt,
teksterne bliver opfattet og
hvilke dele i skrifterne, der
bliver lagt vægt på. 

Det er kunstneren Jens
Galschiøt, der er manden
bag værket, og ifølge ham
kan både toraen, koranen
og bibelen på en og samme
tid være udgangspunkt for
et smukt, menneskekærligt
samfund, men også for det
modsatte, et voldsomt
fascistisk samfund. 

– Det er en stor sag at
behandle religionsspørgs-
mål i kunsten, som Gal-
schiøt gør med denne ud-
stilling. Særligt, fordi tro
er et spørgsmål, vi alle
sammen har tænkt over i

forvejen, siger Lisbet Ro-
sendahl, formand for ud-
valget for kultur og fritid i
Varde Kommune. 

Som et led i udstillingen
er der blevet arrangeret en
række aktiviteter, som skal
bakke op om formålet med
udstillingen. Der vil blandt
andet være teaterforestil-
ling, fællesspisninger,
rundvisning og oplæg ved
hovedværket på torvet,
debatarrangementer og

meget mere. Ud over ho-
vedværket, som bliver sat
op torvet, er ni mini-ud-

gaver af værket blevet sat
op en række andre steder i
kommunen.

Kæmpe kobber-kunstværk
skal stå på Torvet i Varde
FUNDAMENTALISM: Det er navnet på det 14-tons tunge hovedværk i den spektakulære kunst-
udstilling Abrahams Børn, som åbner på Varde Torv.

Af Tina Berthels 

vik_uavarde@jfmedier.dk 

Hovedværket, som bliver udstillet på Vardes torv, er 3,40 meter højt og 9 meter bredt og vejer cirka 14 tons. Foto: Varde

Kommune 

FAKTA

Se mini-udgaverne 
Mini-udgaverne af skulpturen kan opleves på Varde Biblio-
tek, Kulturhuset i Ølgod, Kulturhuset i Nørre Nebel, Sports-
park Blaavandshuk i Oksbøl, Hodde-Tistrup Hallen i Tistrup,
Campus i Varde, Sct. Jacobi skole, Brorsonskolen, Borger-
center Varde. 


