Thor

95,- kr.

THOR: Thor var den mest populære af alle guderne.
Hanvar både krigs- og frugtbarhedsgud.Han lavede lyn
og torden,når han kørte over skyerne i sin vogn trukket af
geder.svingende med sin hammer,Mjølner. Thior stod for
fysisk styrke, og med sit våben Mjølner, kunne hekæmpe de ionde ånder,som levede i Udgård. Thor blev dyrket
af de fleste- han var folkets gud.Thor var forståelig og til
at stole på i modsætning til sin far Odin, der kunne være
fuldstngig uforudsigelig. Derfor var Thors rolle også at
opretholde lov og orden.

En THOR burger består af:
Økologisk bolle med 300 gr hakkebøf af
nordjysk naturkød, Egen mayo-dressing,
Ketchup, Tomat, syltet rødløg, drue agurk
salat, bacon, og mild ost.

Billeder er fri fantasi og tektens er hentet fra internettet fra museum og andre arkiver.

Valhalla Burgers:
Loke:
85,- kr.

Loke: Loke er oprindelig ud af Jætteslægt, men bor i
Asgård og respekteres af guderne, fordi han har blandet
blod med Odin. Loke er af karakter lumsk og upålidelig.
Han har mange gange snydt både jætter og guder og
spillet dem ud mod hinanden. Loke kan være rigtig
intrigant, men alligevel beholder guderne ham. Han er
nemlig snu og god til et lyve- evner selv guderne har
brug for. For eksempel fik Loke overtalt de ligeså snu
dværge til at smage mange magiske ting til guderne.
ikke mindst Thors hammer Mjølner.

En Loke burger består af:
Økologisk bolle 200 gr. Hakkebøf af nordjysk naturkød Sød Chili dressing,
Knust chili, Jalapinos, Rå løg, Pickles, og Salat.

Frej:
55,- kr.

Frej: Frej knyttes til Frugtbarhed og god høst, han
får alt til at spire og gro, på markerne. En af Frejs
attributter er hans magiske gris Gyldenbørste.
Grisen skinner som guld, og på den kan Frej ride
over land og vand,hurtigere ned på nogen hest.
Måske var det grise, som bønderne ofrede til Frej.

En Frej burger, består af:
Økologisk bolle. ca. 200 gr. Flæskesteg af Dansk
Landsgris, Rødkål, Drueagurk, lidt salat og salatdressing.

Freja:
85,- kr.

Freja: Frejs tvillingesøster var Freja. Hun
er den smukkeste af de kvindelige guder,
og hun hersker i sin gård Folkvang i Asgård.
Hun er gudinde for både elskov og frugtbarhed.

En Freja burger, består af: ( vegetarisk )
Økologisk bolle. ca. 200 gr. Grønsagsbøf, KetchupThousand Island dressing, Tomater, Rå agurk,
Rå løg og Salat.
Billeder er fri fantasi og tekstens er hentet fra internettet fra museum og andre arkiver.

