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  Lad os bare være ærlige. Vi har altid haft en stor forkær-
lighed til ketchup. Så da vi i sommeren 2018 i vores spisested ”Samsø 
Madsnedkeri” fandt opskriften på den helt perfekte pommes frites lavet 
af Samsø Kartofler... Jamen så skulle ”Samsø Fritten”, da også have en 
trofast følgesvend. Og vi smagte til, og til og til og BOM så var den der; 
vores håndlavede gourmet [Kætchup]. 
 Den har selvfølgelig en fyldig tomatsmag, men har syre og sød-
me fra karamelliserede løg og æbler fra Samsø. Og for at give den en 
”varm tone”, så har vi krydret den let med spidskommen. Emminent til 
fritter, men pifter i det hele taget bare måltidet op. Og til dem, der godt 
kan lide lidt ekstra spice; har vi selvfølgelig også en variant med chili. 

[Kætchup]
Æ R L I G H E D
K Æ R L I G H E D
[ K Æ T C H U P ]



[Kætchup] (Ketchup)

I 212 ml. glas med skruelåg
Nettovægt: 200 gram

Samsø Madsnedkeris [Kætchup] 
er baseret på smagsgivere fra 
lokale råvarer. Syrligheden fra 
samske æbler og sødmen fra ka-
ramelliseret løg udgør sammen 
med tomat og et strejf af spids-
kommen en skøn helhed i vores 
[Kætchup].

Engrospris: 
(ex. moms): 19,50 kr

Vejl. udsalspris: 
(inkl. moms): 39 kr.

Chili [Kætchup] (Ketchup)

I 212 ml. glas med skruelåg
Nettovægt: 200 gram

Samsø Madsnedkeris [Kætchup] 
er baseret på smagsgivere fra 
lokale råvarer. Syrligheden fra 
samske æbler og sødmen fra ka-
ramelliseret løg udgør sammen 
med tomat, et strejf af spidskom-
men og et hint af chili en skøn og 
let spicy smagsoplevelse.

Engrospris: 
(ex. moms): 19,50 kr

Vejl. udsalspris: 
(inkl. moms): 39 kr.



BBQ-SOVS
med Samsø løg, røg og rom



BBQ-SOVS

I 212 ml. glas med skruelåg
Nettovægt: 180 gram

BBQ-Sovs fra Samsø Madsnedke-
ri er lavet på en base af røg, løg 
og rom. 

Anvendes som marinade til kød 
eller som et lille ekstra pift til din 
steak. 

Engrospris:
(ex. moms): 24,50 kr

Vejl. udsalspris:
(inkl. moms): 49 kr.



Rustik 
Gastrik Puré



Rustik Gastrik Puré

I 80 ml. glas med skruelåg
Nettovægt : 80 gram 

Intens smagsgiver som giver det 
lille ekstra pift til supper (f.eks. 
Soup Onion), gryderetter, saucer 
og bagværk i det salte køkken.

Også aldeles velegnet til ost.

Engrospris:
(ex. moms): 24,50 kr

Vejl. udsalspris:
(inkl. moms): 49 kr.



Samsø
Salsa Rouge



Samsø Salsa Rouge

I 212 ml. glas med skruelåg
Nettovægt : 176 gram 

Grillede peberfrugter og bagt 
aubergine giver Samsø Madsned-
keris Salsa Rouge en skøn fedme, 
cremethed og pikant smag.

Anvendes som dip til enhver 
lejlighed. 

Engrospris:
(ex. moms): 29,50 kr.

Vejl. udsalspris:
(inkl. moms): 59 kr.



Chia 
Chutney 
med rødbeder fra Samsø



Chia Chutney med rødbede

I 212 ml. glas med skruelåg
Nettovægt : 145 gram 

Rig på Omega-3 fedtsyrer

Denne Superfood fra Samsø Mad-
snedkeri med chiafrø og rødbe-
de er cremet og rund i smagen. 
Chutneyen har en let sødme og 
er god til ostebordet eller på godt 
brød.

Engrospris:
(ex. moms): 29,50 kr.

Vejl. udsalspris:
(inkl. moms): 59 kr.
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Historien
 Samsø Madsnedkeri åbnede dørene op i 2017 
og blev med sin høje kvalitet og hyggelige atmo-
sfære hurtigt et populært spisested for alle aldre. I 
2019 fik Samsø Madsnedkeri mulighed for at udvi-
de både restaurantvirksomhed samt produktlinje 
ved at flytte ind på Tinggården i Tranebjerg, som 
dermed skabte en ideel ramme for virksomhedens 
nye, kreative legeplads.

Produkterne
 Samsø er en ø der bugner af fantastiske råva-
rer. Med sine mange solskinstimer og milde klima 
har øen fremragende betingelser for at dyrke frugt 
og grønt. Og netop frugten af disse omstændighe-
der er, hvad Samsø Madsnedkeri gerne vil forædle 
med sin serie af håndlavede gourmet-produkter. 
Hos Samsø Madsnedkeri anser vi det for en abso-
lut fornøjelse at have restauration og fødevarepro-
duktion på Samsø, som vi i daglig tale kalder hele 
Danmarks køkkenhave. For os er den høje kvali-
tet på råvarerne både inspirerende og forpligtende 
når det kommer til forarbejdning og udvikling af 
vores produkter. 
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