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Vores butik tilbyder flere løsninger To Go

Alt Godt - Cafe

Tapas box
to go
Salat med semi-dried tomater,
tigerrejer med mango-salsa, røget 
tun med tangsalat, marinerede kyl-
lingespyd, peppersweet med frisk-
ost, tapanade, olivenolie, serano, 
chorizo, wraps, oliven, pesto, ost, 
brød og sødt.

for 2 personer

179,-

Oste/Pølsebox to go for 2 personer

199,-

Alt Godt er en hyggelig specialbutik 
i Næstved bymidte. Vi har en meget 
stor passion for mad og udsøgte 
råvarer. Vi arbejder kun med de 
bedste samarbejdspartnere i ind- 
og udland. Vores koncept er blevet 
udarbejdet igennem rigtig mange år. 
I butikken finder du et stort udvalg af  
special oste, charcuteri, tapas, kaffe, 
te, olier, chokolade, gavekurve, mad 
ud af huset og meget mere, så kom 
endelig forbi og lad dig inspirere – 
vi står altid klar med gode råd og 
vejledning.

Alt Godt - Butik

Et sted hvor folk kan mødes og 
bare læne sig tilbage og hygge sig, 
samtidig med at de kan nyde en 
verden af unikke små retter, dejlig 
vin og alle de indtryk der følger 
med- vi vil gøre vores for at skabe 
anderledes og sublime oplevelser 
for jer som gæst.

Oste/pølsebox to Go fra Alt Godt 
er en rigtig lækker anretning med 

forskellige oste, charcuteri, nødder
og oliven. Det er en god måde at

få smagt, noget af alt det lækre
vi har i butikken. Kom ned og

se vores Oste/pølsebox to Go
i butikken, eller ring og bestil.

Så er den klar, når du kommer.

Bestilling 1 dag før.



Spansk Serano-skinke

Italiensk Mortadella

Spansk Chorizo

Italiensk Hvidløgspølse

Dansk Kylling med spinat

Italiensk Chili-pølse

Italiensk Krydderi-skinke

Tomat/mozzarella

Gorgonzola

Brie

Sandwich

Røget Tun

Røget Laks

Italiensk Bresaola med ost

Vegetar med grillede artiskokker, 
tomat og oliven

Sandwich Lux

Består af enkle, men smagfulde an-
retninger, der er en fryd for smagslø-
gene. Vores Tapas tilberedes dagligt, 
hvilket hjælper os med at du får den 
bedste oplevelse. Derved sikrer vi, at 
en frokost tapas to go fra Alt Godt  vil 
være et godt alternativ til en
spændende frokost. 

Frokost tapas
to go for 1 person

..........

....

Salat for 1 person

45,-

49,-

Mix salat med røget laks, sprø-
de æbler, semi-dried tomater og 
avocado.

Mix salat med pære, serano-skin-
ke, saltede nødder og mozzarella.

Mix salat med spicy-kylling, man-
go, agurk, rødløg og croutrons. 

59,-Incl. brød 65,-

79,-Incl. brød 85,-

Alle vores sandwich indeholder 
salat, ost, tomat og pesto

Ønskes mørkt brød, anden variant 
ost, semi-dried tomater, grillede 
artiskokker, oliven , bacon, avocado 
mm. + 5,- pr. stk.

Ønskes mørkt brød, anden variant 
ost, semi-dried tomater, grillede 
artiskokker, oliven , bacon, avocado 
mm. + 5,- pr. stk.



Telefon: 5577 6688

Vi anbefaler at bestilles min 24 timer før afhentning. 
Ved bestilling sammen dag kan vi ikke garantere at 

kunne nå det i travle perioder.



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:




