
Ud af huset



195,-

Tapas No. 2
Tigerrejer med mangosalsa, røget tun 
med tangsalat, wraps med røget laks, 
serano-skinke, chorizo, 2 slags oste, 
mini snackpølse, marineret kyllinge-
spyd, bruschetta med fennikelpølse, 
oliven, semi-dried tomater og pepper-
sweet. Brød, pesto og tapanade.

Sæson-tapas
I denne lækre anretning af tapas-
retter tager vi udgangspunkt i den 
pågældende årstid og leger med 
sæsonens udbud af fisk, grønt, ost 
og charcuteri.

Se mere på vores hjemmeside www. 
altgodt.dk eller kig forbi os i butikken. 

195,-

Tapas ud af huset Tapas ud af huset

Tapas No. 1 Tapas No. 3
Tigerrejer med mangosalsa, røget 
tun med tangsalat, wraps med røget 
laks, serano-skinke, chorizo, 2 slags
oste, mini snackpølse, salami rullet 
med feta, marineret kyllingespyd, 
bruschetta med fennikelpølse, rå-
marineret bresaola med parmesan, 
oliven, semi-dried tomater, pepper-
sweet med frisk ost, abrikosser med 
mild gedeost og grillet artiskokker. 
Brød, pesto og tapanade.

Tigerrejer med mangosalsa, wraps 
med røget laks, serano-skinke, 
chorizo, 2 slags oste, mini snackpøl-
se, marineret kyllingespyd, oliven, 
semi-dried tomater og peppersweet. 
Brød, pesto og tapanade.

165,-

135,-Bestilling 1 dag før.
(Minimum 2 personer.)

Bestilling 1 dag før.
(Minimum 2 personer.)

Bestilling 1 dag før.
(Minimum 2 personer.)

Bestilling 2 dag før.
(Minimum 2 personer.)



Stående tapas til reception Tapas tilvalg
En gang imellem har man lyst til lidt ekstra.........................

Picnic Kurv

Sprøde amusette med peberfrugt-
creme og røget laks 
Tigerrejer med mangosalsa
Tomat muffins med krydderi-delle
Grillede marinerede kyllingespyd
Peppersweet med friskost
Mini snack pølser
Oste 2 slags
Oliven

.......
Tilvalg

Wraps med Bresaola 15,-

Små stegte kartoffelspyd med aioli 15,-

Bruschetta med serano, tomatsalsa og pesto 15,-

Der er muligheder for ekstra supplement af sødt  20 ,- pr person

Hos Alt Godt laver vi lækre picnickur-
ve. Vi sammensætter en kurv fyldt med 
en masse lækre delikatesser og ost, 
charcuteri, pate, tigerrejer, wraps, antipa-
sto, nødder, frugt, brød og kage. Vælg en 
picnickurv hos Alt Godt,
hvis du værdsætter kvalitet. Vi sammen-
sætter, klargør og anretter alt, så du blot 
skal nyde den lækre kombination
af delikatesser.

159,-

Ristede saltede mandler 15,-

Blandede snack-pølser 3 slags (Chorizo, Parmesan og Provence) 15,-

Mini krydderideller 18,-

Råstegte små kartofler med aioli 20,-

Mini pizza med Parma-skinke 20,-

Lakserilette med sprød rugbrød 25,-

Små marinerede Kyllingespyd 18,-

Sprøde rodfrugter med aioli 20,-

Laksetatar med sprøde urter og chips 25,-

Tomat-muffins med Jamón Ibérico (sortfodsskinke) 35,-

Grønne Asparges med krydderiolie, pinjekerner og parmesan 25,-

Anti-Pastro (Oliven, peppersweet, semi-dried tomater og grillet artiskok) 25,-

Aioli og chilimayonnaise 20,-

Toast med grillet grønt og lomo 20,-

Tigerrejer med mangosalsa 25,-

Tortilla (Spansk omelet med kartoffel) 25,-

Bruschetta med gratineret gedeost og hindbær 29,-

Vitello Tuna (Tynde skiver kalvefilet med tunsauce) 29,-

Kold gazpacho suppe 20,-

Rå-marineret Bresaola med Parmesan, salat og pinjekerner 29,-

Grillet rugbrød med foie-gras og chutney 45,-

Oste 2 slags med kompot 22,-

Macarons 3 stk. 30,-

Chokolade-brownie med syltet frugt efter årstiden 35,-

Bestilling 1 dag før. Minimum 4 personer.
Tilvalg kan kun bestilles ved køb af Tapas No. 1 - 2 - 3 & Sæson Tapas.

Bestilling min. 2 dage før.

99,-

.

Bestilling 1 dag før.
(Minimum 2 personer.)
Incl. Vin 209,-



De kære små
Forskellige børnevenlige hapsere så 
som mini pizza, wraps med skinke, 
kyllingespyd, krydderideller, frugt og 
grønt.

89,-

Oste/Pølsebord
Hos Alt Godt har vi Oste/pølsebord
med spændende oste, charcuteri,
antipasto, nødder, brød og druer.
Denne anretning er perfekt til en
frokost eller en hyggestund blandt
venner.

3 Slags Ost

3 Slags Pølser

6 Slags tilbehør

Brød

159,-

....

Bestilling min. 1 dag før.
(Minimum 2 personer.)

Bestilling 1 dag før.
(Minimum 2 personer.)

Alt Godt 



Alt Godt

Bag om Alt Godt 
Bag Alt Godt står Maria Post Jakobsen 
som har arbejdet indenfor mad, 
delikatesser & specialiteter siden 1996. 
Hun er udannet kok & har bevæget sig 
både i ind & udland. 

Maria  har opbygget en hyggelig cafe-
restaurant-butik & livsstil i Næstved 
bymidte, hvor vi har  en meget stor 
passion for mad & udsøgte råvarer.

Vi arbejder kun med udvalgte 
samarbejdspartner. Vi kan tilbyde et 
stort udvalg af to go samt special oste, 
charcuteri, tapas, kaffe, te, olier, 
chokolade, gavekurve, mad ud af huset 
& meget mere, så kom endelig forbi & 
lad dig inspirere, vi står altid klar med 
gode råd og vejledning.

I vores cafe-restaurant tilbyder vi et 
bredt udvalg af salater, sandwich, 
brunch, tapas, a la carte, burger, sødt, 
kaffe, te, øl & vin.

Om sommeren kan du også nyde god 
mad & drikke på vores 100 m2 store 
udendørsområde ude på torvet

Axeltorv 11  

4700 Næstved   

info@altgodt.dk 

+45 5577 6688

www.altgodt.dk 

Mød os på:




