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DIN LOKALA MATGROSSIST

Lokala  
erbjudanden
FÖR DIN REGION

Temainlaga:

NYÅRSMENY

Oxfilé
art.nr. 49519

Färsk, 1,8-2,3 kg Brasilien
lev.art.nr. 6364

24995
/KG

Globe Select

Oxfilé
art.nr. 53205

Fryst, ca 2 kg, Brasilien
lev.art.nr. 6382

19995
/KG

Globe Select



Avsluta året med en härlig supé.

Priserna gäller endast under kampanjperioden. 
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.  
Alla priser är exkl. moms och pant. 

Nu för tiden väljer allt fler att lämna stöket i 
köket på nyår för att fira tillsammans med familj 
och vänner ute på restaurang. Det utgör såklart 
en möjlighet för er, och ett perfekt tillfälle att 
erbjuda en riktigt festlig nyårssupé som passar 
er inriktning. Ta fram några färdiga menyförslag 
och dryckespaket så blir det lättare för gästerna 
att välja just er. I månadens TEMA får ni massor 
av tips på både mat och dryck. Där finns också 
några goda råd från en restaurangägare med 
mer än 20-års erfarenhet av nyår på restaurang. 

Vi vill också passa på att tacka för i år. 2018 
har varit fyllt av många trevliga möten och 
goda samarbeten med både nya och gamla 
kunder. Vi hoppas kunna bidra till att göra 
nästa år minst lika bra, om inte bättre. En 
favorit att nämna redan nu är Sjömässan 2019. 
Denna gång har vi extra många inspirerande 
föreläsare och lärorika workshops. Vi kan som 
vanligt också se fram emot skön underhåll-
ning och en hel massa god mat och dryck.

God jul och Gott nytt år!

INNEHÅLL

Kött & chark ................................................................3-7

Fågel ............................................................................. 8-9

Fisk & skaldjur ....................................................... 10-11

Frukt, grönt & vegetariskt................................. 11-22

Nyårsmeny ............................................................. 13-20

Kolonial ...................................................................23-24

Ost, ägg & mejeri .................................................25-26

Bröd & bakverk .....................................................26-27

Glass & desserter ................................................28-30

Dryck ........................................................................ 29-31

Non-food ........................................................................31

TEMA

Välkommen till din  
lokala matgrossist!
Svensk Cater är en av landets ledande grossister för 
uteätarmarknaden. Från Luleå i norr till Malmö  
i söder har vi 18 lokala lager, alla med ett noga utvalt 
sortiment för att passa den lokala marknadens behov. 
Ett starkt lokalt engagemang är vårt signum. 
 Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter från 
internationellt kända varumärken i kombination med 
produkter från lokala producenter. På svenskcater.se 
hittar du aktuella erbjudanden, vår web-
butik och vilka lokala producenter 
ditt lokala lager samarbetar 
med. Hör gärna av dig om du 
har frågor eller önskemål.

www.svenskcater.se

Dags att  
fira nyår
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Kamben  Sous-Vide 
art.nr. 41395
Färsk, ca 1,5 kg,  
Tyskland
lev.art.nr. 41395 

7495
/KG

Kamben Sous-Vide 
art.nr. 42564
Färsk, 1,5 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 42564 

7495
/KG

Kalvbringa Sous-Vide 
art.nr. 42563
Färsk, 2 kg, 
Danmark
lev.art.nr. 42563 

8995
/KG

Fläsksida 
art.nr. 21983
Färsk, varmrökt, 
ca 1,7-2 kg
lev.art.nr. 21983 

6495
/KG

Sofilé u sträng 
art.nr. 2282
Fryst, ca 700 g,  
Tyskland
lev.art.nr. 7914 

6495
/KG

™

Lammytterfilé 
art.nr. 2112
Fryst, ca 500 g, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1254 

30995
/KG

 Lamm frenched racks 
art.nr. 3001
Fryst, ca 600 g, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1249 

29995
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49-52Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

Rapsgris Gris

Nöt

 KARRÉ  
Svensk Rapsgris®
 Ca 2,2 kg x 3. Ca 6,6 kg/krt.
Art nr: 407401

 BENFRI KOTLETT 
Svensk Rapsgris® 
Ca 3,3 kg x 5. Ca 16,5 kg/krt.
Art nr: 407421

  FLANKSTEK
Ca 3 kg x 2. Ca 6 kg/krt.
Art nr: 524835

  HÖGREV
Ca 4,5 kg x 2. Ca 9 kg/krt.
Art nr: 421230

FLANKSTEK

GRISKIND
Ca 2,5 kg x 2. Ca 5 kg/krt. 
Art nr: 302903

Gris
11995

KR/KG

  FRANSYSKA
Ca 4,8 kg x 2. Ca 9,6 kg/krt.
Art nr: 423663

 
KÖP SVENSKT KÖTT FÖR
ÖPPNA LANDSKAP, UNIK
DJUROMSORG OCH 
SVERIGES FRAMTID. 

”DIN MIDDAG.
  MIN FRAMTID.”

Nöt 7995
KR/KG

11795
KR/KG

9995
KR/KG

Rapsgris

KARRÉ  
Svensk Rapsgris®

6995
KR/KG

7995
KR/KG
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Fish’n Chips, tempurainbakad filé 
140-160g, MSC, 5 kg/krt 

Artnr. 180559

Soltorkade tomater 700g
4x700 g/krt 
Artnr. 40881

Mango, tärnad
3x1,5 kg/krt

Artnr. 1934

6495
/kg 7495

/kg

www.atriafoodservice.se

Prosciutto crudo Montorsi 
6x500 g/krt
Artnr. 30161

Avokado, tärnad
5x1 kg/krt
Artnr. 1933

6795
/kg

SNABBT, ENKELT OCH GOTT!

10495
/kg 22995

/kg

Högrevskärna med sky, sous vide
2x ca 2,8 kg/krt

Artnr. 7925

13495
/kg

Köttfond mörk, 1 liter
6x1 l/krt 

Artnr. 7964

8995
/st

Atria_Grosshandlarn 12_210x297.indd   1 2018-11-05   08:54:43
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Fläskfilé Sous-vide 
art.nr. 43569
Färsk, 1 kg, Tyskland
lev.art.nr. 43569 

9995
/KG

Fläskfilé u huvud 
art.nr. 8142
Färsk, putsad, EU
lev.art.nr. 8072 

11495
/KG

Viltfärs 
art.nr. 6090
Fryst, hjort, 
flingad, 5 kg/krt
lev.art.nr. 327760  
x-pris 624.75/KRT

12495
/KG

Ytterlår av nöt 
art.nr. 2727
Fryst, strimlad, 3x1x1 cm,  
2x2,5 kg/krt, Polen
lev.art.nr. 3205  
x-pris 399.75/KRT

7995
/KG

Grytbitar av högrev 
art.nr. 2701
Fryst, 2x2x2 cm, 
2x2,5 kg/krt, Polen
lev.art.nr. 3204  
x-pris 349.75/KRT

6995
/KG

 Hjortytterfilé 
art.nr. 91058
Fryst, ca 2,5 kg, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 7209 

35995
/KG

Globe Select

Entrecôte 
art.nr. 49525
Färsk, ca 2,3 kg,  
Brasilien
lev.art.nr. 6369 

14995
/KG

Globe Select

 Ryggbiff m kappa 
art.nr. 49515
Färsk, ca 5 kg, 
Brasilien,
lev.art.nr. 6361 

12995
/KG

Globe Select

Kalvfilé u sträng 
art.nr. 32907
Färsk, ca 12 kg/krt
lev.art.nr. 3554 

32995
/KG

Globe Select
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T R E N D R A P P O R T

Rökt skinka 
art.nr. 73114
Färsk, hel, 2,7 kg, EU
lev.art.nr. 70717050 

5995
/KG

Rökt skinka 
art.nr. 73113
Färsk, skivad, 
1 kg/pkt, EU
lev.art.nr. 70717052 

5995
/PKT

Salami 
art.nr. 73118
Färsk, skivad, 
500 g/pkt, EU
lev.art.nr. 70717060 

2995
/PKT

Hushållsmedwurst 
art.nr. 73117
Färsk, skivad, 
500 g/pkt, EU
lev.art.nr. 70717057 

2995
/PKT

 Serranoskinka 
art.nr. 61775
Färsk, skivad, 500 g/pkt,  
Spanien
lev.art.nr. 80004673 

7495
/PKT

Chorizo Iberico 
art.nr. 71940
8x1,5 kg/krt, Spanien
lev.art.nr. 8082 

17995
/KG

GRÖNT
Trenden att omge sig av växter breder ut sig till 
kakfaten. Speciellt gäller det kaktusar och suckulenter. 
Småkakor får formen av kaktusar och glaseras gröna. 
Gröna makroner monteras på höjden med tandpetare. 
Cupcakes spritsas med frosting i olika gröna nyanser, fina 
tyllar används för att skapa naturlig likhet. Små rabatter tar form 
av smulad chokladkaka som får representera jord, smulade kex blir 
sand och ovanpå en växt av sockerpasta, marsipan eller spritsad 
kräm. Allt dekoreras med penseldrag och små, färgstarka blommor 
som hör till växtens karaktär.

på kakfatet 
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 
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God kyckling börjar alltid 
med en god uppväxt!

www.guldfageln.se/foodservice

KYCKLINGKLUBBA, MÖRAD,
MED DEL AV RYGGBEN
Fryst, rå 5 x 2 kg/krt.
Bnr: 10222
Pris/krt: 199,50 kr

19,95
kr/kg

WOK-KYCKLING
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Bnr: 2675
Pris/krt: 599,70 kr

99,95
kr/kg

KYCKLINGFÄRS
Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Bnr: 1313
Pris/tråg: 107,91 kr
Pris/krt: 215,82 kr

59,95
kr/kg

MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ MED SKINN, 
DUBBEL
Färsk, rå 2 x ca 2,5 kg/krt.
Bnr: 2116

114,95
kr/kg

KYCKLINGKLUBBA/DRUMSTICKS
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1700
Pris/krt: 149,70 kr

24,95
kr/kg

KYCKLINGLÅRFILÉ UTAN SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1253
Pris/krt: 419,70 kr

69,95
kr/kg

Varför Svensk Kyckling 
från Guldfågeln?

Vi är stolta över att kunna försäkra våra kunder 
att vår kyckling är garanterat svensk. Det betyder 
att kycklingarna är kläckta, uppfödda, slaktade 
och förädlade i Sverige.

Antibiotikafritt foder

God djuromsorg

Inga hormoner

Salmonellafri

Klimatsmart

Miljön

KEBAB KYCKLING
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Bnr: 2615
Pris/krt: 599,70 kr

99,95
kr/kg

Guldfågeln_SvenskCaterP12_180x254mm.indd   1 2018-10-30   11:17:13
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Kycklingbröstfilé 
art.nr. 5469
Fryst, rå, 140 g,  
1,2% salt, 2 kg/pås,  
Brasilien
lev.art.nr. 320019  
x-pris 109.90/PÅS

5495
/KG

 Grillad kycklingfilé 
art.nr. 5980
Fryst, utan skinn, 
110-130 g, 2,5 kg/pås,  
Thailand
lev.art.nr. 320037  
x-pris 174.88/PÅS

6995
/KG

Grillade kycklingspett 
art.nr. 6414
Fryst, 50 g, 2 kg/pås
lev.art.nr. 320041  
x-pris 159.90/PÅS

7995
/KG

VÄLKOMMEN TILL

2 • 0 • 1 • 9

Snart dags 
att kasta loss!
Följ oss på facebook redan nu
@svenskcatersjomässa

ÖVER 100  UTSTÄLLAREPÅ MÄSSDÄCK
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

KAPKUMMELFILÉ, MSC
Art nr: 23073
Skinn- & benfri, Shatterpackad
60-120 g/st
2x5 kg/krt, 899:50 /krt
Lev. art. nr: 104 8995

/kg

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC
Art nr: 24122
Benfri
140-160 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 3325 6495

/kg

GOMA WAKAME, sjögrässallad
Art nr: 5827
Fryst sjögrässallad
1 kg/påse
Lev. art. nr: 21050 8995

/kg

SEJFILÉ, MSC
Art nr: 87314
Benfri, styckfryst
125-250 g/st
5 kg/krt, 274:75 /krt
Lev. art. nr: 310 5495

/kg

Prisvärd

SEJRYGG, MSC
Art nr: 88604
Benfri, styckfryst
100-160 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 320 6495

/kg

HUMMER, MSC
Art nr: 85503
Hel (popsicle)
300 g/st
10x300 g/krt
Lev. art. nr: 1174 7995

/st

NYÅRSHUMMER

SKALDJURSFOND, MSC
Art nr: 80959
Djupfryst, vakuumpåse 1000 g/påse
Lev. art. nr: 5441 7995

/kg

MSC-märkt

SILLFLUNDRA LÄTTPANERAD, MSC
Art nr: 47098
Styckfryst, Ej förstekt
60-90 g/st
5 kg/krt, 374:75 /krt
Lev. art. nr: 6309 7495

/kg

Ej förstekt

GRÖNA MUSSLOR I SKAL
Art nr: 26190
Lätt förkokta
strl medium
1 kg/frp
Lev. art. nr: 9204 9995

/kg

KUMMELFILÉ MED SKINN
Art nr: 20168
Benfri, styckfryst
120-180 g/st
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 7189 6295

/kg

NORSK LAXFILÉ MED SKINN
Art nr: 51121
Med skinn, C-trim
1,5-2,5 kg/st

Lev. art. nr: 9128 18495
/kg

TORSKRYGG MED SKINN, MSC
Art nr: 35740
Benfri, styckfryst
160-180 g/st
5 kg/krt, 699:75 /krt
Lev. art. nr: 2129 13995

/kg

Skinnet gör skillnad



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49-52 Fisk & Skaldjur

 Räkor m skal 
art.nr. 26082
Frysta, 
70/90, 5 kg/krt
lev.art.nr. 101050  
x-pris 424.75/KRT

8495
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Panerad rödspätta 
art.nr. 24026
Fryst, hel,  
140-160 g, 5 kg/krt
lev.art.nr. 870750  
x-pris 374.75/KRT

7495
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Wokmix 
art.nr. 42870
Fryst Broccoli, 
blomkål, morot, röd 
paprika, minimajs, 
Big Cut 2x2,5 kg/krt
lev.art.nr. MBW5EG 

9495
/KRT

Frukt & grönt
 Rödkål 

art.nr. 43806
Färsk, strimlad, 
8x1 kg/krt
lev.art.nr. 2115  
x-pris 196.00/KRT

2450
/KG

Röd spetskål 
art.nr. 90665
Färsk, strimlad, 
1 kg/pås, EU
lev.art.nr. 5165 

13495
/PÅS
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49-52Frukt & grönt

Quorn 
Helgs

pecia
l

Veggie korv
SvC art. nr.: 18132
ca 70 x 42 g 

89,95 kr/kg

Grönkål 
SvC art. nr.: 42031
4 kg (2 x 2 kg)

29,95 kr/kg

Quorn Helgspecial
SvC art. nr.: 68929
400 g x 8 st

59,98 kr/st

Pease vegansk färs 
SvC art. nr.: 85648
2 x 1,5 kg
109,95 kr/kg

Rödbetsbiff 
SvC art. nr.: 16559
4 kg (58 x 70 g)

34,97 kr/kg

Quorn Nuggets
SvC art. nr.: 90150
5 kg (5 x 1 kg) 

109,45 kr/kg

Pe

ase
bul 

ar med rödbets law

DU HITTAR RECEPT OCH PRODUKTER PÅ FINDUSFOODSERVICES.SE

Pajskal stort
SvC art. nr.: 58366
15 x 280 g

18,50 kr/st

Grönk
åls

pa
j

Protein for the planet ®

Quorn Nug ets

Rödbetsbiffar

Vegie korv



Quorn 
Helgs

pecia
l

Veggie korv
SvC art. nr.: 18132
ca 70 x 42 g 

89,95 kr/kg

Grönkål 
SvC art. nr.: 42031
4 kg (2 x 2 kg)

29,95 kr/kg

Quorn Helgspecial
SvC art. nr.: 68929
400 g x 8 st

59,98 kr/st

Pease vegansk färs 
SvC art. nr.: 85648
2 x 1,5 kg
109,95 kr/kg

Rödbetsbiff 
SvC art. nr.: 16559
4 kg (58 x 70 g)

34,97 kr/kg

Quorn Nuggets
SvC art. nr.: 90150
5 kg (5 x 1 kg) 

109,45 kr/kg

Pe

ase
bul 

ar med rödbets law

DU HITTAR RECEPT OCH PRODUKTER PÅ FINDUSFOODSERVICES.SE

Pajskal stort
SvC art. nr.: 58366
15 x 280 g

18,50 kr/st

Grönk
åls

pa
j

Protein for the planet ®

Quorn Nug ets

Rödbetsbiffar

Vegie korv

nyårsfirande

Massor 
av tips och 

recept!

PÅ  R E S TA U R A N G

Festligt 



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

  Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52FESTLIGT N YÅRSFIR ANDE

14

Populärt att
FIRA NYÅR 
PÅ RESTAURANG
I Jämtländska Åre, precis mellan skidbackar och 
Åresjön, ligger Villa Tottebo, ett hus från förra 
sekelskiftet där bröderna Per -Åke och Thomas 
Christiansson idag driver restaurang. Hos dem 
är det många gäster som väljer att fira in det 
nya året med lite extra festlig mat och dryck.

Historien bakom restaurangen börjar med huset, en 
jaktvilla som egentligen skulle rivas och eldas upp men 
räddades av Per-Åke. Han och hans dåvarande kompan-
joner fick tips om en bit mark som var till salu och flyttade 
helt enkelt Villa Tottebo till platsen där huset idag står. 
Anledningen var att Per-Åke tyckte det behövdes en 
fristående restaurang som komplement till alla hotellres-
tauranger. Det var 24 år sedan så hans insikt var helt rätt. 

GÄSTER FRÅN GRANNLANDET 
Från starten och tills idag har Åre genomgått en stor 
utveckling, folkmängden och inflyttningen har ökat, likaså 
strömmen av turister. Många kommer från Mälardalen och 
Göteborg och en stor del kommer från Norge. – Vi ligger 
bara 16 mil från Trondheim, Norges tredje folkrikaste stad, 
så vi har mycket norska gäster. Många av dem har stugor 
här så de besöker oss ofta på helgerna, berättar Thomas 
Christiansson, delägare och sommelier på Villa Tottebo. 

FESTLIGT MED LOKALA RÅVAROR 
Köket på Villa Tottebo ägnar sig åt modern matlagning 
med lokala råvaror, jämtländska smaker som förhöjs och 
förfinas. – Vi vill gärna lyfta de fina råvaror som kommer 
från våra trakter, säger Thomas. Speciellt gäller det på 
nyår, en högtid där många vill unna sig en festligare 
meny med hög kvalitet rakt igenom. – Vår restaurang 
har alltid serverat nyårssupé och varje nyår är det ca 
150 personer som väljer att fira här, fortsätter han. 

Thomas menar att det är viktigt att sätta ihop en meny 
med tillhörande dryckespaket som både känns festligt, 
prisvärt och hållbart. – Gästerna blir allt mer medvetna 
och ställer allt högre krav på det som serveras, säger han. 
Det ska kännas att man engagerat sig men också hittat 
rimliga alternativ. På årets nyårsmeny finns bland annat 
lokala råvaror från Jämtland och Norrland, som älgytter-
filé, löjrom och olika ostar. – Våra dryckespaket är alltid 
bara förslag, vi tycker att det är viktigt att gästerna ska 
kunna välja fritt vad de vill dricka till maten, säger han.

joner fick tips om en bit mark som var till salu och flyttade 

Välj festliga och exklusiva råvaror. Det ska vara 
skillnad på menyn från en vanlig helg.

Planera rätterna och serveringen noga. Gör avvägningar 
så att köket kan och hinner servera alla rätter med lika 
hög kvalitet.

Komponera ett bra dryckespaket. Det måste inte vara 
olika drycker till varje rätt, det går utmärkt att dricka 
samma vin till flera.

Ta fram ett erbjudande för tolvslaget. Förbered glas 
och kyld champagne eller annat bubbel för skålandet.

Snåla inte på personalen. Det är värt att ta in extra 
personal för att slippa stress och kunna ge god service till 
alla under kvällen.

Ta betalt i förväg. Det innebär lite extra arbete men säkrar 
upp både intäkter och antal gäster. Dessutom slipper man 
hantera så många betalningar under kvällen.

FÖRRÄTTER

Västerbottenssnitt på smördeg toppad med löjrom, 
crème fraiche, rödlök och dill.

Hummerbisque smaksatt med saffran, chili och cognac.

VARMRÄTTER

Rimmad torskrygg, örtsupremesås, rostad butternutpuré 
och ångad broccoli.

Helstekt älgytterfilé, rotfruktsterrin, puré på rödbeta 
och trattkantarellsås.

DESSERTER

Ostar från Sundsbackens gårdsmejeri i Mattmar, 
husets marmelad och knäcke från Huså.

Chokladterrin, hallonsorbet och maräng.

Årets nyårsmeny 

PÅ VILLA TOTTEBO

THOMAS NYÅRSTIPS TILL KRÖGARE
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Välj festliga och exklusiva råvaror. Det ska vara 
skillnad på menyn från en vanlig helg.

Planera rätterna och serveringen noga. Gör avvägningar 
så att köket kan och hinner servera alla rätter med lika 
hög kvalitet.

Komponera ett bra dryckespaket. Det måste inte vara 
olika drycker till varje rätt, det går utmärkt att dricka 
samma vin till flera.

Ta fram ett erbjudande för tolvslaget. Förbered glas 
och kyld champagne eller annat bubbel för skålandet.

Snåla inte på personalen. Det är värt att ta in extra 
personal för att slippa stress och kunna ge god service till 
alla under kvällen.

Ta betalt i förväg. Det innebär lite extra arbete men säkrar 
upp både intäkter och antal gäster. Dessutom slipper man 
hantera så många betalningar under kvällen.

FÖRRÄTTER

Västerbottenssnitt på smördeg toppad med löjrom, 
crème fraiche, rödlök och dill.

Hummerbisque smaksatt med saffran, chili och cognac.

VARMRÄTTER

Rimmad torskrygg, örtsupremesås, rostad butternutpuré 
och ångad broccoli.

Helstekt älgytterfilé, rotfruktsterrin, puré på rödbeta 
och trattkantarellsås.

DESSERTER

Ostar från Sundsbackens gårdsmejeri i Mattmar, 
husets marmelad och knäcke från Huså.

Chokladterrin, hallonsorbet och maräng.

Årets nyårsmeny 

PÅ VILLA TOTTEBO

THOMAS NYÅRSTIPS TILL KRÖGARE
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En vacker charkbricka är ett bra och avslappnat 
sätt att inleda kvällen, smakerna kan varieras 
stort och det är lätt att både äta och servera.  

Blanda vilt, nöt, gris och lamm, rökta skivor med 
lufttorkade, salami och kryddiga korvar. Eftersom 
gästerna delar fat kommer de direkt nära varandra, 
vilket ger en bra grund för att skapa god stämning.

KOMPLETTERA GÄRNA MED
• Ostbricka med både hårda och mjuka ostar, som  
pecorino, manchego, brie och gorgonzola. Välj ostar 
som ger en god variation när det gäller styrka, karaktär  
och konsistens. Ge en naturell färskost en egen smak-
sättning av färska örter och kryddor, fungerar lika 
bra med mjölk- som soja- och havrebaserade ostar.

• Italiensk antipasti med specialiteter som soltorkade  
tomater, oliver med och utan fyllning, grillade och 
inlagda grönsaker, olika typer av tapenader.

• Servera med mjukt nybakat bröd, örtkryddat knäcke-
bröd och olika typer av kex. Färska fikon, tunt skivad 
fänkål, klyftor av päron, sharonfrukt och vindruvor.

Tips på andra  
festliga förrätter!
KOKT KRONÄRTSKOCKA med  
champagnesmör som dip.  
För veg, välj mjölkfritt smör.

SMÖRGÅSBAKELSE fylld med  
majonnäsbaserad skaldjursröra,  
färdig eller egengjord. Toppa  
med färska räkor, kaviar och dill.  
För veg, gör en skagenröra på tofu,  
välj tångkaviar och vegansk majonnäs.

Bra bubblor i glasen!
I vår tidning Drickbart hittar du många  
bra alternativ på champagne, mousser- 
ande vin och alkoholfria alternativ. Du 
kan också fråga din Svensk Cater-kontakt 
om specifika tips på festliga drycker. 

FÖRRÄTTER

Trivsamt med 
DELADE BRICKOR 

Chorizo Iberico art.nr. 88760 18995/kg 
ca 10 kg/krt, lev.art.nr. 1046

Skinka Iberico art.nr. 71944 69995/kg
36/38 mån, 2 x 4,5 kg/krt, Spanien lev.art.nr. 6705

Salchichon Iberico art.nr. 83844 17995/kg
ca 11 kg/krt, Spanien, lev.art.nr. 6699
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Servera med
• Grillad sparris, potatiskaka 
och mustig kantarellsås.

• Palsternackspuré med smak 
av tryffel och rödvinssås.

• Svartkål och örtsmör med 
riven parmesan.

HUVUDRÄTTER

Klassisk 
NYÅRSFAVORIT

Tips på andra huvudrätter! 
GRATINERAD HUMMER med Västerbottensost och gräddig 
konjakssås. Servera med citronklyftor och en fräsch 
liten sallad. För veg, gör krispiga filodegspajer med 
marinerat sojakött och dressingar i flera färger.

FYLLD, GRATINERAD PORTABELLOSVAMP serverad 
på krispig råraka med tryffelmajonnäs. För veg, 
välj vegansk smältbar ost och majonnäs.

Den fina oxfilén är en populär råvara på nyårsmenyn, ett säkert 
val som alltid är exklusivt, gott och festligt. Stek den i tjocka skivor, 
grilla den hel eller baka in den i smördeg. Låt köttets egna smak, 
färg och karaktär få vara framträdande på tallriken.

OXFILÉ
art.nr.  53205 

 Fryst, ca 2 kg, Brasilien 
lev.art.nr.  6382 

19995/KG

Globe Select

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Den röda rotfrukten har blivit alltmer populär både rå som kokt, 
i mat som dryck. Nu är det dags att prova den i en krämig glass. 

Om ni inte har någon glassmaskin går det lika bra att frysa smeten 
i en form när den svalnat. Vill ni ta en genväg till yoghurtsåsen, 

köp färdig vaniljyoghurt!

Ingredienser 8 port
3 dl Arla® mjölk
Standardmjölk
3 dl Arla® vispgrädde
2 krm vaniljpulver
6 äggulor
1 dl rårörsocker
1 dl rödbetsjuice
Hallonsås
2 dl hallon
1 msk flytande honung
Vaniljyoghurt
2 dl Arla Köket® matyoghurt
matyoghurt 8%
1 tsk flytande honung
1 krm vaniljpulver

GLASS PÅ RÖDBETA

Tips på annat gott 
ATT AVSLUTA MED

CHAMPAGNEGRANITÉ med färska 
blåbär och silverkulor. Toppa 

gärna med spritsade dekorationer 
av mörk choklad.

CHOKLADFONDANT dekorerad 
med guldpulver. Servera med 

vaniljgrädde och färska hallon. 
För veg, välj ett recept utan ägg 

och använd mjölkfritt smör, 
mandelmjölk och sojagrädde.

Gör så här
Koka upp mjölk, grädde och vaniljpul-
ver i en kastrull. Vispa upp äggulor och 
socker. Häll den varma grädden och 
mjölken över äggblandningen under 
vispning. Häll tillbaka i kastrullen och 
låt sjuda under kraftig vispning tills 
smeten börjar tjockna, ca 84°. Sila ner 
smeten i en bunke och låt svalna. Häll 
i rödbetsjuicen. Täck bunken och låt 
kallna i kyl. Kör glassen i glassmaskin.

Mixa eller mosa hallonen tillsammans 
med honung. Rör ihop matyoghurt, 
honung och vaniljpulver. Servera glassen 
med hallonsås och vaniljyoghurt.

EFTERRÄTTER
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Skapa festkänsla med

vackra upplägg
Att vi “äter med ögonen” är ett känt faktum, så fort vi ser god mat 
börjar kroppen förbereda sig på att äta. Ju mer attraktiv maten ser ut, 
desto godare upplever vi att den är. Genom ett vackert upplägg kan 
gästens upplevelse förhöjas ett extra snäpp. Ett bra sätt att toppa den 
lyxiga känslan under nyårskvällen.

Några tips innan du sätter igång
• Håll det enkelt. Välj klassiska råvaror som du känner dig trygg 
med och brukar använda, utveckla istället presentationen av dem.

• Välj rätt tallrik. Eftersom tallriken är din målarduk bör den vara 
ganska neutral och inte ta uppmärksamhet från maten.

• Preppa. Se till att rättens alla delar är förberedda och klara innan 
upplägget påbörjas. Planera hur upplägget ska se ut så att det blir 
enkelt att reproducera.

Låt upplägget ta form
• Presentera maten i olika former 
som cirklar, klot, ellipser, trekanter 
och kvadrater. Som bitar, strimlor och 
tunna skivor, lite utöver det vanliga.

• Arbeta med nivåer och bygg upp 
vissa delar på höjden. Den högsta 
delen placera längst bort från gästen 
så att inget döljs vid serveringen.

• Garnera med tillbehör som 
kompletterar måltiden med både 
smak och färg. Toppa gärna med 
vackra blad av mikrogrönt och 
ätbara blommor.

Måla med sås
Såser och puréer kompletterar rätten 
med både smak, färg och konsistens. 
Dessutom kan de användas för att 
skapa ren konst på tallriken. Fyll dem 
på dressingflaskor med mindre pip så 
blir de lätta att arbeta med.

Smeta ut - Lägg en ganska generös 
klick av en tjockare sås eller puré på 
tallriken. Doppa skeden i mitten på 
klicken och smeta sedan ut klicken i 
ett snabbt och stadigt drag. Gör en till 
två större eller flera mindre utsmetade 
inslag innan du börjar lägga upp 
maten ovanpå.

Prickar - Använd en dressingflaska 
för att trycka ut såsen i runda, fina 
prickar på tallriken. Variera i färg och 
storlek och skapa gärna mönster. Ger 
ett arbetat och ofta organiskt intryck.

Stänk - Lägg en generös klick sås 
eller puré på tallriken, gärna lite 
utanför mitten. Slå sedan botten på en 
sked hårt och bestämt mitt i klicken. 
Resultatet blir ett kreativt stänk över 
tallriken i ett mönster som alltid är 
helt unikt.

Hitta inspiration på nätet
Vill du ha inspiration och tips på fina upplägg? Gå till Instagram eller Pinterest och 
sök efter “plating” så kommer du att hitta massor av fina bilder. Vill du se rörliga 
bilder och instruktioner söker du på YouTube. Prova också att söka efter råvaran du 
vill använda, till exempel “plating beef” så får du mer specifika resultat.
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 Soltorkade tomater 

art.nr. 67206
Färsk, 700 g
lev.art.nr. 40881 

7495
/ST

Haricots Verts 
art.nr. 43933
Fryst, 2,5 kg/påse
lev.art.nr. BH3610 

3995
/PÅS

Sugar Snap Peas 
art.nr. 43402
Fryst, 2,5 kg/påse
lev.art.nr. PSS610 

6995
/PÅS

21

Tips, recept och matlagningsfilmer på www.avikonorden.se

POMMES SUPER CRUNCH
Extra krispig, förfriterad djupfryst 
pommes frites 9,5 mm
Aviko, art nr 87220
pommes frites 9,5 mm
Aviko, art nr 87220 17,95

kr/kg

Just nu:

Extra gott nytt år!
Festligt, enkelt och gott till både kött och vegetariskt

Till specialpris!

POTATISBAKELSE OST/GRÄDDE
Djupfryst gratinerad potatisbakelse 
med ost, grädde och vitlök.
Aviko, art nr 49225

Djupfryst gratinerad potatisbakelse 

POMMES SUPER CRUNCH

med ost, grädde och vitlök.
Aviko, art nr 49225
med ost, grädde och vitlök.

49,95
kr/kg

Just nu:
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Vi är matälskare!

(196.00 kr/krt)

(134.95 kr/krt)

21271901

Endivesallad
x5kg, NL

14153401

Brysselkål
Säck, 5kg, NL

20266001

Svartrot
5x1kg, NL/BE

14157006

Salladskål
Filmad, 10kg, PL

27364570

Grapefrukt, röd
45st, ES

35447541

Äpple,  
Red Delicious 
70/75 lags, 13kg, IT

11123206

EKO Blekselleri
Styckmärkta, 10 st, ES

27357212 

EKO Apelsin, 
Navelinas
Strl 4-6, 10kg, ES

2115

Rödkål
Strimlad, 8kg, SE
 
5165

Spetskål, röd 
Strimlad, 2x1kg, EU

11.95/kg

43.95/kg

5.95/st

24.95/kg

27.50/kg

18.95/st

35.95/kg

67.50/kg

24.50/kg

10.95/kg

FESTLIGT TIPS! 

Använd endiveblad till vinterns 
alla festliga plockmiddagar. De små, 
krispiga salladsbladen är en perfekt 

ersättare för brödet i en klassisk Toast 
Skagen, men funkar minst lika bra att 

doppa i en smakrik hummus eller 
ädeloströra. 

Rödkål

Spetskål
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Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö, 040-53 70 00. www.nordicsugar.com

Strösocker 10 kg 
Art. nr. 41250 
99,50 kr 

Strösocker EKO 10 kg 
Art. nr. 51867 
199,50 kr 

Farinsocker 2 kg 
Art. nr. 45205 
55,90 kr

Ljus Sirap 2,8 kg 
Art. nr. 46430 
55,86 kr
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Art.nr  Produkter Pris
67251846	 Knorr	Professional	Demi	Glace,	1	l	 77,95	kr/st
67256023	 Knorr	Professional	Demi	Glace,	5	l	 387,95	kr/st
67251858	 Knorr	Professional	Viltfond,	1	l	 119,95	kr/st
67251848	 Knorr	Professional	Kalvfond,	1	l	 84,95	kr/st
67251855	 Knorr	Professional	Oxfond,	1	l	 84,95	kr/st
67251853	 Knorr	Professional	Kycklingfond,	1	l 84,95	kr/st
67251850	 Knorr	Professional	Skaldjursfond,	1	l	 119,95	kr/st
17469502	 Knorr	Visp	31	%,	Låglaktos,	8	x	1	l	 199,95	kr/krt
12476801	 Knorr	Visp	30	%,	Laktosfri,	8	x	1	l	 239,95	kr/krt
11897002	 Knorr	Mat	15	%,	Laktosfri,	8	x	1	l	 199,95	kr/krt
10415902	 Knorr	Fraiche	24	%,	8	x	1	l	 279,95	kr/krt
13608801	 HELLMANN’S	Majonnäs	Real	79	%,	10	kg	 409,95	kr/st
20012804	 Carte	dÓr	Vanilla	12	%,	8	x	1	l	 279,95	kr/krt
8118517	 Milda	Professional	Matlagningsmargarin	80	%,	4	x	2,5	kg	 244,95	kr/krt
25982401	 Milda	Professional	Matfett	75	%,	Mjölkfritt,	4	x	2,5	kg	 294,95	kr/krt

Gäller	v	46-52.

Ta din julbuffé 
till nya höjder!

Läs mer på 
ufs.com
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PRÉSIDENT TARTIMALIN FÄRSKOST
En krämig och god färskost med brett använd-
ningsområde. Använd som bas i kalla röror, till 
glasyrer och cheesecakes. 1 kg.  
Ursprung: Frankrike 
Art.nr: 88682 59,95 kr/kg

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se

ALLERUM GREVÉ
Allerum Grevé är vällagrad i 12 månader. Den har 
en rund och fyllig smak med tydlig nötkaraktär. 
Fetthalt 28 %. Ca 950 g. Ursprung: Sverige
 Art.nr: 38575
 119,95 kr/kg

ALLERUM HERRGÅRD
En hårdost som är vällagrad i 12 månader. En lite 
större och fylligare smak på en klassisk svensk ost. 
Fetthalt 28%. 1050 g. Ursprung: Sverige
Art.nr: 38501 
 119,95 kr/kg

CHEDDAR ORKNEY
En krämig ost med fyllig karaktär som kommer  
till sin rätt på både ostbrickor och smörgåsar.  
Passar även utmärkt i matlagning. 2,5 kg.  
Ursprung: Storbritannien
Art.nr: 54506 109,95 kr/kg

GALBANI GORGONZOLA INTENSO
Galbani Gorgonzola Intenso har en halvfast  
konsistens och en rik blåmögelsmak. En spännande 
ost på ostbrickan. 1,5 kg. Ursprung: Italien 
Art.nr: 32968 
 89,95 kr/kg

Mozzarella 
art.nr. 32396
125 g, Tyskland
lev.art.nr. 100986 

895
/ST

Cheddarost 
art.nr. 79191
Helost, 32%,  
ca 4,5 kg, Ösarp Gård
lev.art.nr. 701613 

12995
/KG

 Chevre 
art.nr. 76581
1 kg, Frankrike
lev.art.nr. 11202901 

9995
/KG

Mozzarella 
art.nr. 75993
Skivad, 500 g/pkt
lev.art.nr. 71091 

4495
/PKT

Mozzarella 
art.nr. 32380
Riven, 1 kg/pås
lev.art.nr. 72010 

5995
/PÅS
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 Edamer 
art.nr. 32029
Skivad, 1 kg/pkt, 
Nederländerna
lev.art.nr. 72118 

5995
/PKT

Edamerfilé 
art.nr. 32023
23%, 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 77009 

4495
/KG

Grana Padano 
art.nr. 32117
Ca 1 kg, Italien
lev.art.nr. 1516 

10995
/KG

 Ädelost Glögg 
art.nr. 78762
36%, ca 1,5 kg
lev.art.nr. 557243 

13995
/KG

Whiskycheddar 
art.nr. 78748
Lagrad 6 mån, 
32%, ca 2,7 kg
lev.art.nr. 77259 

12995
/KG

Gräddfil 
art.nr. 63897
12%,  2 l/hink
lev.art.nr. 5839 

4495
/HINK

Vispgrädde 
art.nr. 62330
40%, 1 l/st
lev.art.nr. 7276 

3995
/ST

Smetana 
art.nr. 3963
42%, 1,8 kg/hink
lev.art.nr. 85066 

9495
/HINK

 Baguette 
art.nr. 58725
Fryst, 24x400 g/krt
lev.art.nr. 7122  
x-pris 180.00/KRT

750
/ST

Chokladfondant 
art.nr. 67262
Fryst, 27x90 g/krt
lev.art.nr. 74517  
x-pris 391.50/KRT

1450
/ST

Bröd & bakverk

26



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Klassiska vinterljus och  
värmande smaker
När vintern börjar få ett grepp över landet längtar vi efter  värmande 
fikapauser med vänner och familj. I vårt utbud finns allt du behöver 
för att dina gäster ska trivas och komma tillbaka. Bulla gärna upp 
med våra goda pepparkaksmuffins!

KANELKNUT (80 g)
24 st per kartong
Art nr 200233

KÄRLEKSMUMS (80 g)
60 st per kartong
Art nr 7868

KNÄCKCOOKIE (60 g)
80 st per kartong
Art nr 70238

Tips, recept och idéer hittar du på  
lantmannen-unibake.se

CHIA CIABATTA (100 g)
45 st per kartong
Art nr 61660

KORVBRÖD (50 g)
112 st per kartong
Art nr 3107

MOROTSKAKA (80 g)
60 st per kartong
Art nr 7867

PEPPARKAKS- 
MUFFINS (100 g)
24 st per kartong
Tina och servera
Art nr 11904

GLAZED BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580

ITALIAN BURGER  
BUNS (70 g)
40 st per kartong
Art nr 201020

2,01/st

5,73/st

8,04/st

6,05/st

3,64/st

3,79/st

5,16/st

6,05/st7,40/st

UNI_SvenskCater_Grosshandlarn_Nr12_210x297_Mtrldag_1031.indd   1 2018-10-26   08:21
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MÖRDEG MINITARTE
Frasiga tarteskal, lämplig att fyllas för 
dessert. Levereras ofyllda. 8,5 cm i diam.

ART 34504
135 st/krt. Pris/krt: 607:50

Pris/st   450

ÄPPLEMOUSSEKUPOL  
Grön äpplemousse med en kärna av äpple- 
kompott, glaserad med halloncoulis. Frysvara.

ART 34353
12x85 g. Pris/krt: 359:40

Pris/st   2995

FUDGE PECAN CAKE
En mörk chokladfudgetårta med pecannötter 
och kolasås. Färdigskuren i 14 bitar. Frysvara.

ART 34109
14x98 g. Pris/krt: 354:95

Pris/bit   2535

KANELSTÅNG
EKOLOGISK
Äkta kanel, Sri Lanka kanel, 
har en mogen och balanserad 
söt karaktär. Den hela kanel-
stången bevarar sin fina arom 
betydligt bättre än mald kanel 
varför lite merarbete är väl 
investerad tid.

ART 20131
200 g förp. Pris/st   9495

OLIVOLJA EL CORTIJO
En mycket prisvärd blandolja med 
tydlig och balanserad olivoljeton. 
Den består av solrosolja och mellan 
35-55% extra virgin olivolja. Utmärkt 
till stekning.

ART 10102
5 liter dunk. Pris 224:75

Pris/lit   4495

CHAMPAGNE ARDENNE
VITVINSVINÄGER
En rund och mjuk vinäger på 
vin från Champagne-Ardenne.
Lagrad på ekfat i minst ett år. 

ART 11501
500 ml flaska

Pris/st   5495

FÈVES
MANJARI 64%
Valrhonas flaggskepp, mörk choklad 
med tydlig syrlighet och inslag av röda
frukter och nötter. Karaktäristiska 
smaker för denna variation av 
kakaobönor från Madagaskar.

ART 52124
3 kg påse. Pris 749:85

Pris/kg   24995

BLANDADE BÄR
Röda och svarta vinbär, hallon, 
blåbär och björnbär. En perfekt 
blandning av styckfrysta bär som 
kan användas till tarten så väl 
som till frukostbuffén. Frysvara.

ART 33203
1 kg påse.

Pris/st  11995
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229 
95299 

95

10101  
Vanilj 5 l
Gräddglass 
med äkta 
vaniljstång 

10402  
Walnut 5 l
Vår finaste gräddglass  
med valnötter och  
kanadensisk lönnsirap

229 
95299 

95

10102  
Jordgubb 5 l
Gräddglass  
med  
jordgubbssylt

10406 
Pistacia 5 l
Vår finaste gräddglass  
med rostade pistasch- 
mandlar 

229 
95

10103  
Choklad 5 l
Chokladgrädd- 
glass med  
kakaosås 

259 
95

10507 
KaktusCitrus  
sorbet 5 l
Sorbet med kaktus-  
och citrusfrukt 

Ett gott avslut 
på året!

FIRA MED COCA-COLA
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Pris/krt

Art.nr.

Coca Cola 
Zero

Coca Cola 
Classic

Coca Cola 
Light

Fanta 
Orange

Fanta 
Lemon

Sprite Bonaqua
Citron Lime

Bonaqua
Naturell

199,95 kr

2128

199,95 kr

3028

199,95 kr

3128

199,95 kr

4528

94,95 kr

1428

94,95 kr

1228

199,95 kr

2828

199,95 kr

2028
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49-52Dryck

Art.nr  Produkt Antal/kolli

57771 Pepsi Regular 33cl burk 24 st
57770 Pepsi Max 33cl burk 24 st
85680  Pepsi Max Lime 33cl burk  24 st
74455  Pepsi Max Ginger 33cl burk  24 st

Art.nr  Produkt Antal/kolli

57769 7Up 33cl burk 24 st
38505 Mountain Dew 33cl burk 24 st
57772  Zingo Orange 33cl burk 24 st
19103  Zingo Tropical 33cl burk  24 st

79,20
kr/flak(exkl. pant)

Franska
 handgjorda desserter

av finaste choklad

34352 CHOKLADSFÄR 65 g 34350 CHOKLADMOUSSE
MED PRALINÉ 80 g

34341 CHOKLADMOUSSE
KUPOL 85 g

 Vitt vin 
art.nr. 51311
Natureo Muscat,  
75 cl/fl, alkoholfritt
lev.art.nr. 191201 

4495
/FL

 Rött vin 
art.nr. 10388
Natureo Shiraz,  
75 cl/fl, alkoholfritt
lev.art.nr. 194001 

4995
/FL
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Art nr: 19415
Carlsberg  

Export 
 5%, 33cl EG

12,90
kr/flaska 
24 st/kolli

Art nr: 66217
Carlsberg  

Alcohol Free 
 0,5%, 33cl EG

9,50
kr/flaska 
24 st/kolliArt nr: 19110

Carlsberg  
Hof Organic 

 4,2%, 33cl EG

11,50
kr/flaska 
24 st/kolli

Duka upp till en sprakande nyårsmiddag! 
Tork LinStyle® servetter har ett exklusivt 
utseende och en härlig linnekänsla som får 
ditt nyårsbord att glänsa!

Tork LinStyle® 39x39 cm, 50 servetter/förp.
Vit 478711, Grå 478728, Antracit 478882, Svart 478726
Pris vita: 44,95:-/förp. Färgade: 54,95:-/förp.

Tork, ett Essity-varumärke

Gott
Nytt År!

Nyhet! 
Tork Bordsduk med textilkänsla, Svart 
Stark lättavtorkad duk med textilkänsla. 
50 m x 120 cm. Art. nr. 474580

/förp
4495

/rulle
23995

Från
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Airone Bianco 
art.nr. 59140
Vitt vin, 75 cl/fl,  
Italien
lev.art.nr. 920193 

3995
/FL

Airone Rosso 
art.nr. 59141
Rött vin, 75 cl/fl,  
Italien
lev.art.nr. 920194 

3995
/FL

Airone Rose 
art.nr. 74675
Rosévin, 75 cl/fl,  
Italien
lev.art.nr. 920197 

3995
/FL



För mer inspiration, recept och information kontakta Santa Maria Foodservice, www.santamariafoodservice.se

Pulled Oats är ett helt naturligt, växtbaserat protein som faktiskt råkar innehålla mer  
protein än kyckling. En unik blandning av havre och baljväxter med en mör och fibrig konsistens  

och en mild smak så att du kan sätta din egen touch på rätten. 

Pulled Oats innehåller mindre än 5 gram fett och eftersom vi bara använder havren  
som växer i vårt eget nordiska klimat gör vi miljön en stor tjänst samtidigt.  

 
Så. Är du redo för det perfekta proteinet?

100% CLEAN LABEL

HELT NATURLIG  
RÅVARA,  
NEUTRAL SMAK

GÅR ATT VARIERA  
BÅDE VARM OCH  
KALL I ALLA RÄTTER

MÖT DET  
PERFEKTA 
PROTEINET.
NORDISK  
HAVRE!
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