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Byens købmand klar til MENY
Rundt omkring i det danske 
land gør mange dygtige køb-
mænd sig klar til at overgå til 
MENY konceptet, der i Norge 
er blevet en kæmpe succes. 
Købmand Jeppe Nordmand 
i Langenæs ved Aarhus har 
netop afsluttet en gennemgrib-
ende renovering og udvidelse 
af SuperBest butikken til den 
nette sum af ca. 23 mio kr. 
Renoveringen og udvidelsen 
af butikken blev påbegyndt i 
juni og det hele var på plads 
den. 3. december sidste år. 
SuperBest skiltene eksisterer 
ikke mere og udenpå den nye 
flotte butik kan man se navne-
skiftet til Byens købmand. Og 
Jeppe Nordmand er købmand 
med stort K. Som søn af den 
legendariske købmand Preben 
Nordmand fik Jeppe købmands- 
ånden ind med modermæl-
ken. Inden Jeppe og hustruen 
Anette overtog butikken i 
Langenæs var han butikschef i 
en række af faderens SuperBest 

butikker. Siden 2007 har Jeppe 
og hustruen drevet butikken i 
Langenæs med stor dygtighed. 
Anette er således den ene af 
de to sommelier købmænd i 
den særdeles velassorterede 
vinafdeling.
Overalt fremtræder den nye 
butik som en stor kundeople-
velse, hvor intet er overladt til 
tilfældighederne. 
- Vi har tænkt hele butikken 
igennem fra A til Z og med de 
dygtige arkitekter fra KFI og 
Shop Invent er det lykkes os at 
få en butik op at stå, der overalt 
udstråler service, mad & drikke 
oplevelser og ikke mindst 
madglæde. Vi kan tilbyde 
en betjent fiskeafdeling, en 
delikatesseafdeling med seks 
ansatte og en slagterafdeling 
med seks slagtere, der alle har 
åbent fra kl. 8 til kl. 20. 
- Envidere har vi ansat en pøl-
semager, der har til opgave at 
producere de bedste røgvarer og 
i øjeblikket har vi ændret flere 

processer, så vi kan komme 
op på at producere omkring 
600 kilo om dagen, siger Jeppe 
Nordmand og fortsætter: 
- Og vores vinafdeling er vi 
også meget stolte af. Her er der 
to uddannede vinsommelier, 
hvoraf den ene er min hustru 
Anette. Her kan kunderne få 
den bedste vejledning, når der 
skal købes vin. 
- Da vi hørte om den norske 
MENY kæde og hvad den står 
for var vi ikke i tvivl om, at 
det var der vi hørte til, siger 
Jeppe Nordmand. Madglæde 
og madoplevelser er i front hos 
MENY og derfor passer vi fint 
ind i det koncept.  Det er også 
derfor, at vi overalt i butikken 
har valgt at give fødevarer og 
madoplevelser første prioritet, 
siger købmanden. 
- Men det eneste vi ikke kan se er 
en brød- og bagerafdeling. Hvad 
er årsagen til det?
- Det skal jeg sige dig. Vores 
nabo er Langenæs Bageri, der 

er et af DK’s største og bedste 
bagerier. Bageriet har over 50 
ansatte og man kan købe det 
bedste og mest smagfulde brød 
og kager der. 
- Hvorfor skulle jeg gå ind i en 
konkurrence med dem? 
- Vi supplerer hinanden på 
bedste vis - vores kunder, 
der er meget kvalitetsbeviste, 
handler begge steder og det er 
min klare overbevisning, at 
Langenæs Bageri også trækker 
mange kunder ind i vores butik 
ligesom vores kunder hand-
ler i bageriet. Manglen på et 
bageri hos os kan måske blive 
en knast i forhold til MENY 
konceptet, men så må vi tage 
det op tilden tid, slutter Jeppe 
Nordmand. 
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ERGONOMISK PLANLAGT 
- og designet udstyr ti l detailsalg

Den nye OPTIMAL kassedisk er endnu 
nemmere at ti lpasse ti l behovene i din buti k.

Kassediske og 
service-point-udstyr

Kundepassagesystemer ti l alle buti kstyper. Den autom-
ati serede Centro-adgang kombinerer fl eksibel adgang 
og sikkerhed. Systemet optager minimal gulvplads og 
hjælper ti l med at forhindre buti kstyveri.

Indgangs- og 
kundepassagesystemer
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Vi ønsker ti llykke 
med den ny 

Byens Købmand 
i Langenæs

Købmand Jeppe nordmand i langenæs ved aarhus har fået bygget om og nyindrettet sit super-
marked til et to-cifret mio. beløb og det er blevet til et super flot madmekka




