
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

VECKA 10-12  
4 MARS – 24 MARS 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Lokala  
erbjudanden
FÖR DIN REGION

Temainlaga:

FRUKOST/BRUNCH
Våffelmix
art.nr. 72730

Fras, 150 port, 4 kg
lev.art.nr. 13029 

X-PRIS 166.00/KRT

4150
/KG



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

Månadens  
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

Niclas Åhman 
Lager och miljöombud, Skellefteå
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Huvudsysslan är att plocka varor och färdigställa våra 
kunders beställningar innan bilarna ska lastas. Jag 
arbetar också med livsmedelssäkerhet och miljöfrågor. 
Varje dag kontrollerar jag temperatur på kylar, frysar 
och råvaror så att allt fungerar på ett säkert sätt. Jag tar 
fram och sätter upp miljömål, informerar personalen om 
dessa och följer upp. Vi bevakar till exempel bilarnas 
bränsle förbrukning och kan minska den genom att 
sätta den bil som drar minst på den längsta turen.  
Detta arbete dokumenteras också.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag tycker om att det alltid är full fart och stor variation,  
dagarna går fort. Började på Svensk Cater 1992, då 
som chaufför. 2007 blev en tjänst ledig på lagret och 
där har jag varit sedan dess. Vi har en mycket bra 
arbetsplats här.

Nämn något du gör på fritiden? 
Jag har fru och sex döttrar så min fritid ägnas mycket åt 
hus och hem. Blir det tid över kanske jag kör lite skoter 
eller enduro.

Favoritmat: Allt som går att grilla - kött, fisk och  
grönsaker. Grillsäsongen tar aldrig slut.



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Kött & chark
 Schnitzel kalv  

170-180 g 
art.nr. 21960
Färsk, vac, 
Nederländerna
lev.art.nr. 21960 

16495
/KG

 Schnitzel kalv  
140-160 g 
art.nr. 21961
Färsk, vac, 
Nederländerna
lev.art.nr. 21961 

16495
/KG

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

8995
/KG

 Renskav Gourmet 
art.nr. 6329
Fryst, av bog
lev.art.nr. 321902  
x-pris 1229.75/KRT

24795
/KG

Grytbitar Kalv 
art.nr. 40856
Fryst, Holland, 
ca 2 kg
lev.art.nr. 3574 

8495
/KG

Lammytterfilé 
art.nr. 2112
Ca 500 g, ca 6 kg
lev.art.nr. 1254 

26995
/KG

Kotlett 1660 
art.nr. 20388
Benfri, EU
lev.art.nr. 8295 

4295
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

VÄLJ SVENSKT 
KVALITETSKÖTT

BLANDFÄRS  
70/30, 13%  
2,5 kg x 4 st, 10 kg/krt.
Art nr: 426292

NÖTFÄRS 10%  
2,5 kg x 4 st, 10 kg/krt.
Art nr: 425790

7495 
KR/KG

8495 
KR/KG

RAPSKARRÉ 
ca 2,2 kg x 3 st,  
ca 6,6 kg/krt.
Art nr: 407401

6995 
KR/KG

FLÄSKSIDA AV  
SVENSK RAPSGRIS®  
Ca 4 kg x 2 st, ca 8 kg/krt.
Art nr: 407451

6495 
KR/KG

RÖKT BACONSIDA  
RAPSGRIS®  
Ca 2 kg x 3 st, ca 6 kg/krt.
Art nr: 676595

11995 
KR/KG

FLÄSKSIDA
Långbakad fläsksida i  
stavar och dubbelpanerad  
i panko. Till det tempura 
friterade morötter och en 

asiatisk sojasesam 
korianderdipp. 
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Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Kött & chark

www.atriafoodservice.se

SNABBT, ENKELT OCH GOTT!

Oxbringa, rimmad, skivad 3,5mm, 
utan sky, sous vide, 5x ca 1,5 kg/krt 

Artnr. 7190

13995

Bondbönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1961

Restaurangbacon, skivat, 
lättstekt, 2x 1,5 kg/krt

Artnr. 368014

Kamben, sous vide, Signature
6x ca 0,8 kg/krt

Artnr. 7919

8995

Sidfläsk, rimmat, lättstekt
2x1,5 kg/krt

Artnr. 368030

Kotlettrad basic med sky, sous vide
2x ca 4,8 kg/krt 

Artnr. 7917

6995
/kg

12650
/kg

Gröna linser
5x1 kg/krt
Artnr. 1974

Bönmix
5x1 kg/krt
Artnr. 1978

4750
/kg

4500
/kg

4150
/kg

/kg

/kg

9450
/kg

Atria_Grosshandlarn 3_210x297_3.indd   1 2019-02-12   13:20:14



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Kött & chark
Hamburgerfärs 200 g 
art.nr. 86503
Färsk, Högrev, 
2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 86503 

9995
/KG

Hamburgerfärs 100 g 
art.nr. 86504
Färsk, Högrev, 
2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 86504 

9995
/KG

Kalvfärs 
art.nr. 52783
Fryst, 15%, 2x2 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 3285  
x-pris 303.80/KRT

7595
/KG

 Chorizo 
art.nr. 69814
Färsk, ca 85 g
lev.art.nr. 6703 

6795
/KG

Hushållsmedwurst 
art.nr. 73117
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 70717057 

2950
/PKT

Isterband 
art.nr. 4031
Färsk, 165 g, 1 kg
lev.art.nr. 301224 

5150/KG

Grillkorv 
art.nr. 4137
Fryst, 9x15x70 g
lev.art.nr. 4442  
x-pris 368.00/KRT

3895
/KG

ATIENZA

Blandfärs 70/30 
art.nr. 68584
Färsk, Vac, EU
lev.art.nr. 68584 

5695
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Fågel

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

Karaktärs full frukt 
Det har blivit dags för drakfrukten att visa sin fulla prakt. 
Pitahaya som den egentligen heter är en kaktusfrukt. Den 
röd rosa frukten har stora fjäll på skalet, därav smeknamnet. 
Det finns också en gul variant med knöligt skal. Fruktköttet 
är mycket saftigt och kan vara allt från vitt till starkt rosa. 
Det har många små svarta kärnor som ger ett dekorativt 
prickigt utseende till skivor, kuber, kulor och utstansade 
former. Smaken är mild, söt och aromatisk. I pulverform kan 
drakfrukten ge smoothie bowls och nicecream en starkt 
rosa färg.

 Kycklinginnerfilé 
art.nr. 4036
Fryst, 6x2 kg
lev.art.nr. 320015  
x-pris 105.95/PÅS

5495
/KG

Grillad Strimlad 
Kyckling 
art.nr. 5977
Fryst, 1 mm, 2,5 kg,  
Thailand
lev.art.nr. 320031  
x-pris 174.88/PÅS

6995
/KG

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

7995
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Fågel

Kyckling för alla tillfällen!
-Fest, vardag och som snacks-

www.guldfageln.se/foodservice

MAJSKYCKLINGKLUBBA UTAN 
RYGGBEN 
Fryst, rå 1 x 10 kg/krt.
Bnr: 1013
Pris/krt: 349,50 kr

34,95
kr/kg

MAJSKYCKLINGLÅRFILÉ 
UTAN SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1306
Pris/krt: 479,70 kr

79,95
kr/kg

KYCKLINGBURGARE CRISPY
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 7250
Pris/krt: 593,70 kr

98,95
kr/kg

KYCKLINGKÖTTBULLAR
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Bnr: 9510
Pris/tråg: 299,70 kr

49,95
kr/kg

BUFFALO WINGS, BBQ
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 2593
Pris/krt: 359,70 kr

59,95
kr/kg

Nyhet!

NYHET!
Kycklingburgare Crispy
Serveringsförslag: Ett gott 
hamburgerbröd med 
sallad, tomat, cheddar-
ost, stekt kalkonbacon, 
klassisk hamburger-
dressing samt 
jalapenos.

Guldfågeln_SvenskCaterP3_2019_180x254mm.indd   1 2019-02-11   14:46:13
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Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Fisk & Skaldjur

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

RIMMAD TORSKRYGG, MSC
Art nr: 84296
Benfri, styckfryst
120-160 g/st
5 kg/krt, 722:50 /krt
Lev. art. nr: 2125 14450

/kg

Lättsaltad

FÖRSTEKT SEJFILÉ
Art nr: 24122
Benfri, förstekt
140-160 g/st
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 3325 6995

/kg

SEJFILÉ, MSC
Art nr: 23186
Benfri, styckfryst
125-250 g/st
5 kg/krt, 299:75 /krt
Lev. art. nr: 3110 5995

/kg

Alltid prisvärd

HOKIFILÉ från Nya Zeeland, MSC
Art nr: 4104
Sjöfryst, benfri, shatterpack
225-340 g/st
6,81 kg/krt, 687:81 /krt
Lev. art. nr: 7174 10100

/kg

Sjöfryst

KOLJAFILÉ, MSC
Art nr: 87307
Benfri, styckfryst
125-250 g/st
5 kg/krt, 557:50 /krt
Lev. art. nr: 710 11150

/kg



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Fisk & Skaldjur

Vi har samlat hela branschens 
inspirations material på ett och 
samma ställe, Catershare™  

Gå in och frossa bland läckra recept  
eller dyk ner bland våra 52.000 
artiklar och hitta rätt varor för att 
förverkliga dina visioner. 

Allt börjar på  
SVENSKCATER.SE

artiklar

52.000
webbshop med

FISK OCH SKALDJUR  
AV HÖGSTA KVALITET

FISK OCH SKALDJUR AV 
HÖGSTA KVALITET

JO FOOD AB
Vi är ett en fullsortimentsgrossist av fisk, skaldjur och seafood, ett 
familjeföretag med 30 år i branschen. Med kontor och stort fryslager i 
Fiskehamnen, Göteborg, finns JO Food mitt i händelsernas centrum när det 
gäller import och export av fisk och skaldjur.

KVALITET & HÅLLBARHET
Våra produkter präglas av kvalitet, mångfald och hållbarhet i 
hela värdekedjan viket gjort JO Food till en erkänd leverantör av 
premiumprodukter.

FÖRNYELSE & UTVECKLING
Vårt frysta och kylda sortiment är i ständig förnyelse och utvecklas 
kontinuerligt med nya produkter och partners över hel världen.

KUNDNYTTA & ENGAGEMANG
Vårt erbjudande, våra produkter och omsorg för våra kunder att alltid vara 
det bästa alternativet har gjort oss till partner för många inom grossist-, 
detaljhandel och storköksmarknaden.

IP
CERTIFIERAD
PRODUKTION

IP 16-25717

JO FOOD AB 
FISKHAMNSPIREN 1, 414 58 GÖTEBORG. 

WWW.JOFOOD.SE

A PART OF 

Annons branschtidning A4+3.indd   1 2017-09-06   17:34

Panerad 
stillahavs- 
spättafilé

Stillahavs- 
spättafilé

Stillahavs- 
torskfilé

Art.nr. 94033 Art.nr. 66221 Art.nr. 82968

Skinn- och benfri Skinn- och benfri

81,50 kr/kg 104,95 kr/kg 111,50 kr/kg
407,50 kr/kart 419,80 kr/kart 446 kr/kart

140-160g
5 kg netto

85-130g
4 kg netto

100-300g
4 kg netto

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSK
CATER.

SE
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Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Fisk & Skaldjur

Panerad Rödspätta 
art.nr. 24026
Hel, 140-160 g, 5 kg
lev.art.nr. 870750  
x-pris 444.75/KRT

8895
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

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

Stämningen 
påverkar  
smaken 
I Fazers trendrapport ”Framtidens mat” tar man upp 
den holistiska upplevelsen av ett restaurangbesök. 
Hur förväntningar på maten skapas av miljö och 
stämning i lokalen. Att färger, texturer, dofter, ljud, 
design och till och med porslinet som används 
signalerar till gästens hjärna vilka smaker som 
kan förväntas. Och att upplevelsen kan påverkas 
positivt av till exempel berättelser kring råvarornas 
ursprung, hur maten tillagats och av vem. Tänkvärt 
och intressant. Finns det något ni kan göra för att 
gästens upplevelse ska bli god på alla plan?
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Frukt & grönt

Grönsaksblandning 
Galamix 
art.nr. 22622
2,5 kg
lev.art.nr. MGO610 

6850
/PÅS

Grönsaksblandning 
Wokmix 
art.nr. 42871
2x2,5 kg
lev.art.nr. MWO5EG  
x-pris 97.00/KRT

4850
/PÅS

 Purjolök 
art.nr. 9871
Skivad, 70/30, 2,5 kg
lev.art.nr. PY7610 

4750
/PÅS

Grönsaker Sommarmix 
art.nr. 93566
2,5 kg
lev.art.nr. MZO610 

4750
/PÅS

 Gröna Ärtor 
art.nr. 43518
Skandinaviska, 
2x2,5 kg
lev.art.nr. EK45EG  
x-pris 85.00/KRT

4250
/PÅS

Majskorn 
art.nr. 42810
2,5 kg
lev.art.nr. MAS610 

5850
/PÅS

Paprikablandning 
art.nr. 42863
Röd, grön, gul, 
2x2,5 kg
lev.art.nr. PAR5EG  
x-pris 129.90/KRT

6495
/PÅS

12



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Frukt & grönt

350
/st7750

/kg6650
/kg

VITLÖKSGRODDAR
4X50G, SE, KRAV
ART NR: 10102502

SPETSKÅL EKO
6KG, NL  
ART NR: 14160204

GALIAMELON
4-5ST, 5KG, BR  
ART NR: 30400113

PRIMO PROMODORO
TOMAT, 14X400G, NL 
ART NR: 23305293

GRÖN PEPPAR
3KG, NL 
ART NR: 17215004

SÖTPOTATIS
ORANGE XL, 6KG, US 
ART NR: 18232311

KIWI
27ST, IT
ART NR: 29394605

RÄDISA
4KG, SE, SKIVAD  
ART NR: 3120

COUSCOUS 
AFRIKANSK
2,5KG, SE. ART NR: 8043

SVAMPMIX EKO
2,3KG KARTONG, SE
ART NR: 22292314

HET MATIG 
VINTERSALLAD 

 
Rostad sötpotatis i ugn är 

en perfekt ingrediens i de lite 
matigare salladerna. Perfekt även 
som fyllning i en vegetarisk taco.   

Tillsätt rostade kikärtor, babyspenat, 
avokado och en het dressing 
på grön peppar, sesamolja, 

limejuice och honung.  

2750
/kg

3150
/kg41500

/låda 2750
/kg 9450

/kg 3850
/st

1850
/st

266 kr 
/låda

193.75 kr 
/hink

EKO EKO

WE MAKE  
  YUMMY

 healthy  



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Kolonial

2550

Art.nr. 86073
Peperoni 7 kg

/kg

6850

Art.nr. 35477
Olivolja 5 liter

/liter9250

Art.nr. 47566
Olivolja 2 liter

/liter9100

Art.nr. 38290
Feta taverna 2 kg

/kg7100

Art.nr. 76207
Hummus 2 kg

/kg

7200

Art.nr. 43824
Halkidikioliver 5 kg

/kg7950

Art.nr. 43213
Kalamonoliver 5 kg

/kg 7350

Art.nr. 43869

Halkidikioliver  
urkärnade 4 kg

/kg9550

Art.nr. 43591

Kalamonoliver  
urkärnade 4 kg

/kg

Delikatesser
med smak av Grekland

Fontana-Svenskcater grosshandlarn_MITT.indd   1 2019-02-08   14:35

SMAKGLÄDJE                       
SOM FÖRGYLLER!

BEARNAISESÅS ORIGINAL 
2,5 kg 
art.nr. 28243

KYCKLING & CURRY 
BAGUETTESALLAD 2,5 kg
art.nr. 59199

KKING RÄKSALLAD
2,5 kg 
art.nr. 59051

SKAGENRÖRA 
2,5 kg
art.nr. 59045

RÖDBETSSALLAD TÄRNAD 
2,5 kg2,5 kg 
art.nr. 59750

35,00 kr/kg
(87,50 kr/hink)

79,00 kr/kg
(197,50 kr/hink)

79,00 kr/kg
(197,50 kr/hink)

75,00 kr/kg
(187,50 kr/hink)

42,00 kr/kg
(105,00 kr/hink)
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Frukost/Brunch
T E M A

Frukost på café 

Hotell Hulingen serverar 
frukost och brunch 
med musik

på café 
skön start på dagen

HelgbrunchHelgbrunch
avkopplande nöje



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 16

HOTELL HULINGEN SERVER AR

FRUKOST OCH BRUNCH 
MED MUSIK 

Hotell Hulingen är ett musikhotell där 
man som gäst kan äta, sova och gå på 
spelningar. Alla de 47 rummen har in
retts med inspiration från olika artister 
som uppträtt på festivalen. Varje år har 
hotellet ca 120 spelningar med artister 
från hela världen. 

– Här lever och andas vi alla musik. 
Artister och gäster delar korridorer och 
matsal vilket ger möjlighet till nära och 
personliga möten. Tänk till exempel 
att man kan stöta ihop med Miriam 
Bryant eller någon känd amerikansk 
artist vid frukostbuffén. Det kan bli ett 
perfekt tillfälle att byta några ord om 
gårdagens spelning, berättar Putte.

TRADITIONELL FRUKOST
Alla dagar, året runt, dukas det upp en 
dignande frukostbuffé till hotellets gäster. 

– Vi serverar traditionell frukost med 
till exempel olika typer av bröd, charku

terier, ostar och pastejer. Äggröra, bacon 
och prinskorv och olika grönsaker till 
det. På sommaren serveras våfflor och 
pannkakor. Det kan också finnas mati
gare alternativ som sill och köttbullar. 
Varje dag finns också ett urval av olika 
sötsaker, berättar han vidare.

SPÄNNANDE TEMABRUNCH
Varje månad erbjuder hotellet en härlig 
brunch som tagits fram kring olika 
spännande teman. Putte berättar att de 
ofta försöker anpassa bruncherna till en 
artist eller en aktuell spelning.  

– När bandet Torsson spelade här 
serverade vi till exempel revbensspjäll 
och potatismos eftersom de sjunger om 
det i en av sina låtar. När Plura var här 
baserades brunchen på rätter från hans 
kokböcker. Under vår punkhelg gästade 
Attentat och då serverade vi bandmed
lemmarnas favoriträtter, berättar han. 

En countrybrunch kan innehålla rätter 
som inspirerats av det amerikanska 
köket som pannkakor, sötpotatis och 
sliders som minihamburgare.

MINNESVÄRD KREATIVITET 
Så ofta det går väljer de när producerade 
produkter, mjölken kommer till exempel 
från Hultsfred, potatisen odlas på 
åkrar en mil bort från hotellet och ölen 
kommer från Åbro bryggeri i Vimmerby.  
Varje år på hösten när bönderna i 
Sverige inleder slakten hålls en döds
metallfestival med slaktbuffé på Hotell 
Hulingen. Kreativiteten och variationen 
på mat och teman är något som uppskat
tas av gästerna. Ofta bjuds det också 
livemusik till brunchen. 
– Vi gör varje måltid till en minnesvärd 
upplevelse för alla typer av musikälskare, 
säger Putte.

I småländska Hultsfred ligger Hotell Hulingen, ett hotell som genom åren 
bevistats av otaliga artister som uppträtt på den klassiska Hultfredsfestivalen. 

Musiken går som en röd tråd genom både mat och verksamhet. Ägaren Putte 
Svensson-Sahlin berättar om konceptet.

- Någonstans i Sverige -

16

TEMA • FRUKOST/BRUNCH
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HOTELL HULINGEN SERVER AR

FRUKOST OCH BRUNCH 
MED MUSIK 

Hotell Hulingen är ett musikhotell där 
man som gäst kan äta, sova och gå på 
spelningar. Alla de 47 rummen har in
retts med inspiration från olika artister 
som uppträtt på festivalen. Varje år har 
hotellet ca 120 spelningar med artister 
från hela världen. 

– Här lever och andas vi alla musik. 
Artister och gäster delar korridorer och 
matsal vilket ger möjlighet till nära och 
personliga möten. Tänk till exempel 
att man kan stöta ihop med Miriam 
Bryant eller någon känd amerikansk 
artist vid frukostbuffén. Det kan bli ett 
perfekt tillfälle att byta några ord om 
gårdagens spelning, berättar Putte.

TRADITIONELL FRUKOST
Alla dagar, året runt, dukas det upp en 
dignande frukostbuffé till hotellets gäster. 

– Vi serverar traditionell frukost med 
till exempel olika typer av bröd, charku

terier, ostar och pastejer. Äggröra, bacon 
och prinskorv och olika grönsaker till 
det. På sommaren serveras våfflor och 
pannkakor. Det kan också finnas mati
gare alternativ som sill och köttbullar. 
Varje dag finns också ett urval av olika 
sötsaker, berättar han vidare.

SPÄNNANDE TEMABRUNCH
Varje månad erbjuder hotellet en härlig 
brunch som tagits fram kring olika 
spännande teman. Putte berättar att de 
ofta försöker anpassa bruncherna till en 
artist eller en aktuell spelning.  

– När bandet Torsson spelade här 
serverade vi till exempel revbensspjäll 
och potatismos eftersom de sjunger om 
det i en av sina låtar. När Plura var här 
baserades brunchen på rätter från hans 
kokböcker. Under vår punkhelg gästade 
Attentat och då serverade vi bandmed
lemmarnas favoriträtter, berättar han. 

En countrybrunch kan innehålla rätter 
som inspirerats av det amerikanska 
köket som pannkakor, sötpotatis och 
sliders som minihamburgare.

MINNESVÄRD KREATIVITET 
Så ofta det går väljer de när producerade 
produkter, mjölken kommer till exempel 
från Hultsfred, potatisen odlas på 
åkrar en mil bort från hotellet och ölen 
kommer från Åbro bryggeri i Vimmerby.  
Varje år på hösten när bönderna i 
Sverige inleder slakten hålls en döds
metallfestival med slaktbuffé på Hotell 
Hulingen. Kreativiteten och variationen 
på mat och teman är något som uppskat
tas av gästerna. Ofta bjuds det också 
livemusik till brunchen. 
– Vi gör varje måltid till en minnesvärd 
upplevelse för alla typer av musikälskare, 
säger Putte.

I småländska Hultsfred ligger Hotell Hulingen, ett hotell som genom åren 
bevistats av otaliga artister som uppträtt på den klassiska Hultfredsfestivalen. 

Musiken går som en röd tråd genom både mat och verksamhet. Ägaren Putte 
Svensson-Sahlin berättar om konceptet.

- Någonstans i Sverige -
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Krångla inte till det. Tänk på vilken målgruppen 
är och anpassa tid för servering och utbud efter 
dem. Det är stor skillnad på de som vill ha en tidig 
och snabb frukost till vardags och de som vill 
äta brunch länge och lyxa till det på helgerna. 

Håll serveringen fräsch. Ställ fram maten i 
mindre kärl och karotter. Ha uppmärksam personal 
som håller koll och fyller på ofta. Då håller sig 
alltid maten fräsch oavsett när gästen kommer.  

Hitta olika teman. Det finns många fördelar 
med att bygga upp brunchen kring ett tema. 
Man blir utmanad att tänka till för att skapa 
något unik. Gästerna kommer ihåg maten och 
upplevelsen bättre, de känner sig ompysslade 
och uppskattar den omtanke man lagt ner. 

PUTTES TRE TIPS 
för dig som vill servera 
mer frukost och brunch.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se 17

Putte och Jenny Svensson-Sahlin äger och driver Hotell Hulingen.
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Frukt- och bärsmoothie

TILLAGNING

Lägg i samtliga ingredienser i en mixer och mixa till önskad 
konsistens, späd vid behov med vatten eller mjölk. 
Dekorera med apelsin och jordgubbar.

*Eftersom vetenskapliga studier har visat att upptaget av protein 
från ägg är högre när ägget är värmebehandlat rekommenderar 
vi användning av pastöriserade äggprodukter. När du använder 
pastöriserade flytande ägg slipper du även att knäcka äggen.

INGREDIENSER (10 portioner)

1 liter flytande pastöriserat ägg* 
2,5 bananer
2,5 apelsiner
500 g frusna jordgubbar
4 dl vaniljyoghurt

Härligt fruktigt och bärigt och toppat med ägg.

ENERGIFÖRDELNING     l Protein 27 E%     l Kolhydrat 34 E%     l Fett 39 E%     

9. Smoothies och äggdrycker

ENERGIFÖRDELNING     l Protein 27 E%     l Kolhydrat 34 E%     l Fett 39 E%          

9. Smoothies och äggdrycker

Äggula 
art.nr. 40057
Flytande 1 kg 5395

/ FL 

Ägg
art.nr. 40060
Flytande 5 kg
xpris  137.50 / Dunk 

2750
/KG

ENERGIFÖRDELNING     
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Fattiga riddare 
med fruktig cottage cheese
Perfekt favorit att addera till lunch- eller brunchbuffén, 
speciellt om man har vitt bröd över. Smaksatt KESO® 
Cottage Cheese är ett utmärkt tillbehör.

8 skivor ljust bröd
3 dl Arla® mjölk
2 msk vetemjöl
2 ägg
2 krm salt
Arla® Svenskt Smör till stekning

Till servering:
2 tsk malen kanel
4 tsk strösocker
500 g KESO® Cottage Cheese Ananas & Passionsfrukt

Gör så här

Tips!
Alternativ smak: Blanda 1 tsk färsk riven ingefära 
med 500 g KESO® Cottage Cheese Äpple, Päron & 
Vanilj. Socker och kanel kan uteslutas.

Ingredienser (8 port)

Vispa ihop mjölk, mjöl, ägg och salt till en slät 
smet. Doppa brödskivorna i smeten och stek 
dem gyllenbruna i smör. Strö över socker och 
kanel. Servera med cottage cheese.

19
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Frukt- och bärsmoothie

TILLAGNING

Lägg i samtliga ingredienser i en mixer och mixa till önskad 
konsistens, späd vid behov med vatten eller mjölk. 
Dekorera med apelsin och jordgubbar.

*Eftersom vetenskapliga studier har visat att upptaget av protein 
från ägg är högre när ägget är värmebehandlat rekommenderar 
vi användning av pastöriserade äggprodukter. När du använder 
pastöriserade flytande ägg slipper du även att knäcka äggen.

INGREDIENSER (10 portioner)

1 liter flytande pastöriserat ägg* 
2,5 bananer
2,5 apelsiner
500 g frusna jordgubbar
4 dl vaniljyoghurt

Härligt fruktigt och bärigt och toppat med ägg.

ENERGIFÖRDELNING     l Protein 27 E%     l Kolhydrat 34 E%     l Fett 39 E%     

9. Smoothies och äggdrycker

6995
/PKT

Smör 
Normalsaltat

art.nr. 63734 
1 kg

6995
/PKT

Smör Osaltat
art.nr. 63735 

1 kg



Brunch
i handen
En riktigt bra brunch skall vara färgglad, energirik och galet god! 
Kompletta bruncher i handen med gratinerade köttbullar, Vego-
bullar med krispiga rödbetor samt Vegoprinsar toppade med 
Bähncke såser.  Detta är en del av vårt Fast Casual koncept - för 
recept och fler idéer klicka in på

Vegoprins
Anamma®

3 kg. ca 150 st à 20 g
Art nr 51477
256:50/kart

85:50/kg 

Vegobullar 
Anamma®

3 kg ca 300 st à 10 g
Art nr 43477
247:50/kart 

82:50/kg

Maggans® Köttbullar
Felix® fri från
5,5 kg 393 st à 14 g
Art nr 18850
307:70/kart 

55:95/kg

FoodSolutions • orklafoodsolutions.se

Vitlöksdressing
Bähncke
6 x 900 g
Art nr 150485
201:00/kart

33:50/st

French Hot Dog dressing
Bähncke
6 x 900 g
Art nr 150432
201:00/kart

33:50/st

fastcasual.orklafoodsolutions.se



Frukost på café MATIGA VÅFFLOR 
Söta våfflor i all ära men det finns ju också 
massa gott att göra med matiga våfflor. 

I smeten kan man blanda mosad kokt potatis, rivna 
röd betor eller hackad spenat och sedan servera våfflorna 
med klassiker som ägg, bacon, stekt korv och vita bönor 
i tomatsås. Eller kallrökt lax, kanske skaldjurs 
röra med räkor, krabba och tångkaviar. 
Eller skivad avokado, vegobacon 
och kryddstark lönnsirap. 

Våfflor med klassiska 
amerikanska tillbehör 
som panerad, friterad 
kyckling eller mac 
& cheese är extra 
trendigt just nu. 

Idag väljer allt fler att äta frukost på 
café för att få en skön start på dagen. 
På grund av färre fasta rutiner och 
mer flexibla arbetstider finns det 
också en större efterfrågan på frukost 
under hela dagen.

 Frukostmaten får gärna vara lite extra hälsosam, 
mycket grönt och fibrer. Brödet får gärna komma 
direkt från ugnen, müslin ska vara egengjord och 
serveringen vacker och kreativ. 

Gröt med nötter, jordnötssmör, kokos och banan, 
proteinrika smoothies med färska bär och grönsaker, 
olika äggrätter, gärna varma och matiga, står högt 
i kurs. Växtbaserade mjölkdrycker, vegetariska och 
veganska alternativ är numera en 
självklarhet, speciellt om man 
har eller vill ha yngre gäster. 
För de gäster som vill ta 
med sin frukost passar 
det bra att erbjuda fyllda 
wraps, burritos, crêpes 
eller omeletter eftersom 
de är lätta att äta med 
en hand.

Brunch
i handen
En riktigt bra brunch skall vara färgglad, energirik och galet god! 
Kompletta bruncher i handen med gratinerade köttbullar, Vego-
bullar med krispiga rödbetor samt Vegoprinsar toppade med 
Bähncke såser.  Detta är en del av vårt Fast Casual koncept - för 
recept och fler idéer klicka in på

Vegoprins
Anamma®

3 kg. ca 150 st à 20 g
Art nr 51477
256:50/kart

85:50/kg 

Vegobullar 
Anamma®

3 kg ca 300 st à 10 g
Art nr 43477
247:50/kart 

82:50/kg

Maggans® Köttbullar
Felix® fri från
5,5 kg 393 st à 14 g
Art nr 18850
307:70/kart 

55:95/kg

FoodSolutions • orklafoodsolutions.se

Vitlöksdressing
Bähncke
6 x 900 g
Art nr 150485
201:00/kart

33:50/st

French Hot Dog dressing
Bähncke
6 x 900 g
Art nr 150432
201:00/kart

33:50/st

fastcasual.orklafoodsolutions.se

olika äggrätter, gärna varma och matiga, står högt 
i kurs. Växtbaserade mjölkdrycker, vegetariska och 
veganska alternativ är numera en 
självklarhet, speciellt om man 
har eller vill ha yngre gäster. 
För de gäster som vill ta 
med sin frukost passar 
det bra att erbjuda fyllda 
wraps, burritos, crêpes 
eller omeletter eftersom 
de är lätta att äta med 

LÄCKER BRUNCH GER HELGLYX
Brunch är en härlig blandning av frukost och lunch som främst serveras på 

helger. Gästerna sitter länge och frossar i lyxiga mackor, pannkakor och 
smoothies. Helt i tiden med att unna sig lite livskvalitet på helgen. Och ett 
perfekt sätt att utnyttja restaurangens lokaler innan kvällens servering.

Tips på rätter till brunchen!

• Rågbröd med pocherat ägg och serranoskinka.

• Surdegsbröd med avokado toppat med örter 
och chiliflingor.

• Croissanter med nötkräm eller ostar.

• Scones eller toast med ostar och marmelad.

• Yoghurt, frukt och granola serverad i fina glas.

• Smoothiebowl med granola och färska bär.

• Shakshuka, kryddig tomatgryta med ägg.

• Breakfast burrito med äggröra och chorizo.

• Rösti med pocherat ägg och kallrökt lax.

• Scrambled tofu med grönkål och vegokorv.

• Stekta champinjoner med färska örter.

• Fat med blandade skaldjur, bröd och dip.

• Amerikanska pannkakor med blåbär, hallon 
och lönnsirap.

• Plättar med grädde, exotisk frukt och choklad.

• Belgiska våfflor med chokladsås och nötter.

• Bananbröd med kanelkryddat smör.

• Kak- och tårtbuffé med små 
bitar av godsaker.

• Ostbricka med blandade ostar, 
kex och färsk frukt.

Tips! 
Mimosa och 

Bloody Mary passar 
bra till brunch.
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Köp 20 förpackningar

få telåda!*

(Värde 250 kr)

Art.nr Produkter Pris
67648819 Lipton Classic Te, Sortimentskartong, 12 x 25 st 175,50 kr/krt
25879301 Lipton Classic Earl Grey, 6 x 25 st 17,50 kr/st
15898501 Lipton Classic English Breakfast, 6 x 25 st  17,50 kr/st
23848001 Lipton Classic Forest Fruits, 6 x 25 st  17,50 kr/st
15883201 Lipton Classic Green Tea Citrus, 6 x 25 st  17,50 kr/st
67578692 Lipton Classic Hibiskus & Passionsfrukt, 6 x 25 st  19,50 kr/st
67578696 Lipton Classic Grönt te Röda bär, 6 x 25 st  19,50 kr/st
67602271 Lipton Classic Citron & Ingefära, 6 x 25 st  19,50 kr/st
67611718 Lipton Classic Chai te, 6 x 25 st  19,50 kr/st
67578698 Lipton Classic Rooibos, 6 x 25 st  19,50 kr/st

*Gäller så långt lagret räcker.

Med Lipton Feel Good Selection blir det enklare för dina gäster att hitta 
just den tesort som matchar deras behov för stunden. I sortimentet ingår 
numera 20 olika smaker, både klassiska och lite mer utmanande, indelade 
i fyra kategorier; Relax, Refresh, Energise och Balance.

STARTA DAGEN MED TE!

Nya 
smaker

Köp 20 förpackningar
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Kalvfond Mörk 
art.nr. 28720
1 L
lev.art.nr. 4691 

10795
/FL

Grönsaksfond 
art.nr. 28726
1 L
lev.art.nr. 4692 

11995
/FL

Fiskfond 
art.nr. 28701
1 L
lev.art.nr. 4693 

11995
/FL

Hummerfond 
art.nr. 28730
1 L
lev.art.nr. 4694 

13995
/FL

Kycklingfond 
art.nr. 28707
1 L
lev.art.nr. 4695 

11995
/FL

Viltfond 
art.nr. 28038
1 L
lev.art.nr. 4696 

12995
/FL

Kalvfond Ljus 
art.nr. 16043
1 L
lev.art.nr. 4698 

12995
/FL

Skaldjursfond 
art.nr. 16105
Med musslor, 1 L
lev.art.nr. 4704 

15595
/FL

 Kantarellfond 
art.nr. 16122
1 L
lev.art.nr. 4709 

11995
/FL
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Taleggio 
art.nr. 32175
30%, ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. CI053 

8895
/KG

 Ricotta 
art.nr. 59895
1,5 kg,  Italien
lev.art.nr. CI392 

6495
/ST

 Mascarpone 
art.nr. 59889
500 g,  Italien
lev.art.nr. CO233 

3995
/ST

Ost, ägg & mejeri

 Amerikanska 
Pannkakor 
art.nr. 8788
Fryst, 45x110 g
lev.art.nr. 93725  
x-pris 327.50/KRT

6550
/KG

 Lönnsirap 
art.nr. 69156
250 g
lev.art.nr. 253590 

8695
/BURK
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Bockhornsklöverost 
art.nr. 32408
2,5 kg
lev.art.nr. 1234 

15995
/KG

Edamer filé 
art.nr. 32023
23%, ca 3 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 77009 

4595
/KG

LAKENE OSTGÅRD

 Vitost tärnad i lake 
art.nr. 34828
20%, 1 kg
lev.art.nr. 52833 

5950
/HINK

Billingeost Skivad 17% 
art.nr. 81089
750 g
lev.art.nr. 701633 

8695
/PKT

 Brie De Meaux 
art.nr. 32143
500 g, ca 3 kg
lev.art.nr. 1081 

14995
/KG

Prästost 1,5 kg bit 
art.nr. 38500
Mellanlagrad, 
5-7 mån
lev.art.nr. 12715 

9450
/KG
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PRÉSIDENT LE BLEU
Le Bleu är en mogen och mild ost med en 
krämig konsistens. Ett måste på ostbrickan! 
2,6 kg. Ursprung: Frankrike 
Art nr: 95166 
 74,95:–/kg

PRÉSIDENT BRIE
Président Brie är mild och mycket smakfull. Ett måste på 
buffén! 1 kg. Ursprung: Frankrike
Art nr: 27592 74,95:–/kg

PRÉSIDENT CHÈVRE
Getost med fyllig karaktäristisk smak. Konsistensen är till 
en början lätt smulig men blir krämigare allt efter den 
mognar. 1 kg. Ursprung: Frankrike
Art nr: 29375 109,95:–/kg

PRÉSIDENT TARTIMALIN FÄRSKOST
En krämig och god färskost med brett användnings- 
område. Perfekt till glasyrer, cheesecakes och kalla  
röror. Fetthalt 18%. 1000 g. Ursprung: Frankrike
Art nr: 88682  
 58,95:–/kg

PRÉSIDENT BLEU D’AUVERGNE
En ost med en ren och skarp smak med antydan till kryddor  
och gräddig ostmassa. 1,3 kg. Ursprung: Frankrike
Art nr: 29430 
 84,95:–/kg

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se

Franska klassiker
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 Mozzarella 

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

795
/ST

Västerbottensost 
art.nr. 38509
Magnum, ca 1 kg
lev.art.nr. 60033 

15450
/KG

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

4295
/PKT

 Mozzarella/Cheddar 
art.nr. 85644
Riven, 25%, 1 kg
lev.art.nr. 66710 

5850
/PÅS

 Pizzaost 
Riven Gouda, 5 kg, 100% Holländsk Gouda. 
Färdigriven och klar. Passar till all matlagning.
art.nr. 90790
lev.art.nr. 71012  
x-pris 224.75/PÅS

 Mozzarella/Gouda
Riven, 70/30, 5 kg, den perfekta blandningen.  
Mycket bra smält egenskaper som funkar  
superbra till pizzan med mera.
art.nr. 86917
lev.art.nr. 72071  
x-pris 234.75/PÅS

4495
/KG

4695
/KG

Spara 
tid och 
pengar!
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 Vispgrädde Laktosfri 

art.nr. 83061
36%, 1 L
lev.art.nr. 69092 

4550
/ST

Bregott Mellan 
art.nr. 93968
600 g
lev.art.nr. 86357 

5050
/PKT

 Vispgrädde 
art.nr. 62330
40%, Gt, 1 L
lev.art.nr. 7276 

3250
/ST

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

Fantasifull  
maräng 
I sociala medier tar maränger allt större 
plats. Tyllar av olika slag ger olika former och 
storlekar. Pulver från frukter och bär ger både 
färg och smak. Färger kan blandas i spritsen 
och ge ett randigt resultat. Efter gräddning 
kan marängerna toppas med guld, glitter eller 
frystorkade bär. Sedan avnjuts de som de 
är eller som dekoration på tårtor, då gärna i 
sällskap med färska bär och ätbara blommor. 
Skålar gjorda av maräng fylls med gott som 
lemon curd, passionsfrukt och färska hallon, 
vissa får även en överdel så att det ser ut som 
en snöboll eller snölykta.

 Vispgrädde 
art.nr. 63361
40%, BiB, 10 L
lev.art.nr. 6910  
x-pris 325.50/KRT

3250
/L
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Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Bröd & bakverk

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

Maxa  
mixen  
hela dagen!
En låda fylld av möjligheter. Med våra mixade frallor  

kan du erbjuda något för alla. Klassiska ostfrallor till 

frukost eller fantasifullt fyllda bröd till lunch eller 

brunch. Variera mera – testa en mixlåda! 

BROOKLYN HOT DOG  
BUN (60 g)
96 st per kartong
Art nr 3524

6,30 
/styck

SEMLEBULLE, SKUREN  
OFYLLD (48 g)
24 st per kartong
Art nr 3450

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

KLADDKAKA 
PORTION (80 g)
84 st förpackningar  
per kartong
Art nr 200516

GOURMET TRANBÄR (75 g)
120 st per kartong
Art nr 4488

SWEET POTATO  
HAMBURGERBRÖD (72 g)
40 st per kartong
Art nr 214774

SEMLEFYLLNING (1 000 g)
6 st per kartong
Art nr 7545

45,95
/styck

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

PORTIONSBRÖD RUSTIK 
MINI MIXLÅDA (33 g)
100 st per kartong
20 st av varje sort
Art nr 22094000

2,35
/styck

PORTIONSBRÖD SOFT 
MINI MIXLÅDA (27 g)
72 st per kartong
18 st av varje sort
Art nr 12414000

2,08
/styck

6,26
/styck

7,38
/styck

3,77
/styck

4,03
/styck

4,84
/styck

3,23 
/styck

SvenskCater_GH_Nr3_210x297_Frukost_Brunch_Mtrldag_0131.indd   1 2019-02-04   10:09



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Bröd & bakverk

 Chufa den spanska knölen
Chufa är en stärkelserik nötliknande knöl från familjen halvgräs. 
Kallas även tigernöt eller jordmandel, men är trots namnet ingen 
nöt. Den har en söt, nötlik smak med toner av mandel och vanilj.  
Rosta hel chufa i honung, blanda i müsli eller salta och använd 
som snacks. Mjöl av chufa är idealisk för såväl vegansk som nöt- 
och glutenfri bakning.

20738 CHUFA SKALADE 500 G
20739 CHUFA MJÖL 500 G

PRIS/STYCK 

5:97

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

Cheesecake 1400 g. Rawboll 30 g. 

RAWBOLL
MOROT-FIKON
ARTIKEL NR: 95167

Ljust & 
fräscht

RAWBOLL 
CITRON-APRIKOS
ARTIKEL NR: 93901

CHEESECAKE  
APELSIN
ARTIKEL NR: 95169

BAKAD CHEESECAKE 
VANILJ
ARTIKEL NR: 93903

PRIS/STYCK 

252:50

PRIS/STYCK 

252:50

PRIS/STYCK 

5:97

ÄggfriGluten- 
fri

MjölkfriVeganskt Socker-
fri

Laktos- 
 fri

 Rustikfralla 
art.nr. 88626
Mixkartong
lev.art.nr. 22094000  
x-pris 234.50/KRT

234
/ST

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSK
CATER.

SE
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Glass & Desserter

OLIVOLJA COUPAGE
Casas du Hualdo har sina olivodlingar vid floden
Tagus i Castilla La Mancha. Coupage är en mild och 
gräsig olivolja gjord på sorterna Picual och Arbequina.

ART 10119
3 liter dunk. Pris/st: 352:50. Pris/lit  11750

CHARDONNAYVINÄGER
Schalottenlöksvinäger passar till bra ostron,
fisk, reducera i smörsåser, hollandaise,
bearnaise, dressingar till sallad, potatis m.m.

ART 11303
500 ml flaska. Pris/st  11350

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

ART 34109
14x98 g. Pris/krt: 357:00

Pris/bit  2550

SCHWARTZWALDTÅRTA
En dekorativ chokladtårta med grädde och 
kanderade körsbär. 12-14 portioner/tårta. 
Frysvara.

ART 34132
1150 g. Pris/tårta  18950

CHOKLADTÅRTA TEMPTATION
Njutningsfull chokladtårta med choklad och 
hasselnötscrème, krispigt hasselnötscrunch mellan 
två lager chokladkaka, täckt med glansig choklad-
glasyr. Portionsskuren i 12 bitar. Frysvara.

ART 34198
1300 g. Pris/tårta 258:00. Pris/bit  2150

MASCARPONE JORDGUBB
Mascarponecrème med chokladbitar 
på sockerkaksbotten. Toppad med små 
jordgubbar och jordgubbssås. Frysvara.

ART 34388
9x110 g. Pris/krt: 238:50

Pris/st  2650

TARTUFO CITRON  
En kärna av Limoncellocrème täckt av 
citronglass och fint hackad maräng. 
Frysvara.

ART 34228
12x85 g. Pris/krt: 186:00

Pris/st  1550

QUINOAFRÖN RÖDA
Är mycket nyttigt och dessutom glutenfri. 
Den har en lätt nötig smak och passar 
bra i sallader. Kan med fördel ersätta ris, 
couscous och pasta.

ART 40302
5 kg påse. Pris 292:50

Pris/kg  5850
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Glass & Desserter

Vaniljglass 
art.nr. 62165
5 L
lev.art.nr. 10101  
x-pris 172.50/TRÅG

3450
/L

Jordgubbsglass 
art.nr. 62169
5 L
lev.art.nr. 10102  
x-pris 172.50/TRÅG

3450
/L

Chokladglass 
art.nr. 62171
5 L
lev.art.nr. 10103  
x-pris 172.50/TRÅG

3450
/L

Valnötsglass 
art.nr. 62214
Maple Walnut, 5 L
lev.art.nr. 10402  
x-pris 272.50/TRÅG

5450
/L

Glass 
art.nr. 32243
Gammaldags Vanilj, 5 L
lev.art.nr. 42000  
x-pris 162.50/TRÅG

3250
/L

Glass 
art.nr. 95164
Gammaldags Vanilj, 5 L
lev.art.nr. 42046  
x-pris 197.50/TRÅG

3950
/L

Tallrik 
art.nr. 77008
23 cm, 50x23 cm,  
Miljö
lev.art.nr. 5188 

3950
/PKT

Tallrik 
art.nr. 55862
18 cm, 50x18 cm,  
Miljö
lev.art.nr. 5187 

2950
/PKT

Kaffebägare 
art.nr. 73102
24 cl, 50x24 cl, Lines
lev.art.nr. 133320 

1750
/RÖR

Hallonsorbet 
art.nr. 62241
5 L
lev.art.nr. 10571  
x-pris 187.50/TRÅG

3750
/L

Non-food

Glas 
art.nr. 94757
20 cl, 50x20 cl, 
Komposterbart
lev.art.nr. 132450 

4250
/RÖR
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Snacks & konfektyr

Godisfavoriter!

 Ahlgrens Bilar 
art.nr. 70442
42x125 g
lev.art.nr. 1000007  
x-pris 417.90/KRT

995
/ST

 Gott & Blandat 
art.nr. 95312
36x160 g
lev.art.nr. 1000057  
x-pris 378.00/KRT

1050
/ST

 Kexchoklad 
art.nr. 30977
48x60 g
lev.art.nr. 1003086  
x-pris 264.00/KRT

550
/ST

Följ oss på Instagram
och ta del av tips 

och inspiration!

svenskcater.se

@svenskcaterab
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12Dryck

SLÄPP BUBBLORNA FRIA

Art.nr  Produkt                                                        Ant./koll

57775 Ramlösa Granatäpple 33 cl burk  24 st

57777 Ramlösa Original 33 cl burk 24 st

83795 Ramlösa Mango 33 cl burk  24 st

Art.nr  Produkt                                                        Ant./kolli 

95183 Ramlösa Vattenmelon 33 cl burk  24 st

57776 Ramlösa Citrus 33 cl burk  24 st

68290 Ramlösa Fläder Lime 33 cl burk  24 st

69,50
kr/flak 

(exkl. pant)

Art. nr 20907
Staropramen   

5% 50cl EG
20 st/kolli

The Spirit of Prague

KAMPANJPRIS

kr/flaska

10:90

KAMPANJPRIS

kr/flaska

17:50

Art. nr 23961 
Staropramen 
Non Alcoholic 
0,5% 33cl EG
24 st/kolli

 Kaffe 
art.nr. 10000
Ethic Harvest, 
48x125 g
lev.art.nr. 4045  
x-pris 957.60/KRT

15995
/KG

Ramlösa 
art.nr. 10496
Original, profil, 
33 pet, 24x33 cl
lev.art.nr. 22207  
x-pris 140.40/KRT

585
/ST
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10-12 Dryck
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Glas 330 ml

Art.nr.

Pris/krt

Pris/flaska

Fanta 
Orange

50033

214,95 kr

8,95 kr

Coca Cola 
Original Taste

46734

214,95 kr

8,95 kr

Coca Cola 
zero SUGAR

4673

214,95 kr

8,95 kr

Sprite

49497

214,95 kr

8,95 kr

214.95 
kr/krt

VÅRENS 
GLASKLARA 
FAVORITER!

Carlsberg Export 5%  

33cl EG,  24 st/kolli

Art nr: 19415

12,50:-/flaska 

Carlsberg Unfiltered 4,5%  

33cl EG,  24 st/kolli

Art nr: 93998

12,95:-/flaska

Carlsberg Alcohol Free 0,5%  

33cl EG,  24 st/kolli

Art nr: 66217

9,95:-/flaska
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NYHET!

PEASE är en helt ny vegansk råvara. Rik på protein från ärter och lätt att 
smaksätta för grön, kreativ matlagning. Tack vare lågt utsläpp av CO2 är  
PEASE dessutom klimatsmart. Upplev PEASE på findusfoodservices.se

Pease, pulled chili/vitlök
3 kg, art. nr. 85647

119,95 kr/kg

Pease, färs  
3 kg, art. nr. 85648
 

89,95 kr/kg

Pease, strimlor  
2,6 kg, art. nr. 856436
 

107,95 kr/kg

3-19 K
EG

ES • Produktion: H
ow

doyoudo Reklam
byrå


