
Snart är PÅSKEN här  
med sina fjädrar, ägg, starka färger & matbonanza! 
Det vill vi såklart i vanlig ordning fira med en massa 

godsaker och härligt umgänge hela påskhelgen!
Vänner, familj och bekanta ordnar ni nog bäst själva, vi står för (nästan) allt det andra: smarriga ostar, grymt goda 
charkuterier och, såklart, det är ju påsk: en uppsjö av sött och salt godis! Vi har valt ut det godaste vi kan tänka oss och 
har även slängt in en massa fina erbjudanden. 
Ta er en titt här i bladet eller gå in på vår hemsida och titta i produktkatalogen under kategorin ”Påsken 2023”. Nytt för i år är  
att ni kan lägga hela er påskbeställning i webbshoppen! Och har du inte fått login än, kontakta oss, så ordnar vi det i ett kick!   

OSTAR

DORADO   3 kg     5%   
För att få den perfekta smaken blandar man 50% komjölk  
& 50% fårmjölk, resultatet blir en härligt knäckig smak med  
stor, rund fyllighet och nätta toner av smörkola och nötter. 

MONTAGNOLO AFFINÉ   2 kg     8%   
Underbart god grönmögelost, medelkraftig och ganska fast i 
konsistensen, med en stil som de flesta gillar!

GRUYÈRE AOP von MÜHLENEN Premiere Cru     5%   
4,3 kg eller helt hjul på 34 kg
En extraordinär grottlagrad ost från Châtonnaye med kraftig 
och behaglig smak, knastrande kristaller och härlig nötighet.

BERGSTEIGER CREAMY   6,5 kg     ORD.PRIS: 205:- kg      
INTRODUKTIONS- & PÅSKPRIS: 194.75:- kg  
Bergsklättrarens ost är en kraftig, fyllig, lätt nötig ost som 
har fått en extra tillsats av grädde. Galet god! 

BEEMSTER ROYAAL GRAND CRU   11 kg     8%   
Låt oss presentera denna juvel i kronan bland alla våra fina 
Beemsterostar! Det är en exklusiv och karaktärsfull ost med  
en härligt rik och robust smak. 

Gör det enkelt för dig - scanna QR-koden nedan, så 
hamnar du direkt på Påsk-sidan i vår webbshop!

Utleverans av påskens godsaker sker under veckorna 
13 & 14, med start måndagen den 27/3.
Var gärna ute i god tid, så att du får allt du vill ha!    



BRIE CHATEAUX DE FRANCE   3,3 kg     6%   
Vanlig fransk brie, men av ovanligt god kvalitet! Härligt gräddig 
smak och en vänlig mildhet som faller de flesta i smaken.

SVECIA   12 kg     4%   
Vällagrad, svensk hårdost när den är som bäst! En grynpipig 
klassiker som är riklig och frisk i smaken.

BRÄNNVINSOST MALMÖ AKVAVIT   12 kg     5%   
En klassiker året runt, men framförallt vid våra stora högtider 
som jul, påsk och midsommar! Baserad på en vällagrad prästost 
från KRON-serien och kryddad med vår Malmö Akvavit.

GREVÉ KRONOST lagrad   12 kg     5%   
En riktigt trevlig svensk Grevé, alltid med härliga kristaller och 
riktigt nötig smak! Lagras i minst 14 månader, men är oftast 
lagrad betydligt längre, omkring 18-22 månader. 

CIPRIANI VIRGIN BELLINI   24 x 180 ml     Tre flak: 6% 
På den världsberömda baren Harry’s i Venedig blandades 
världens första Bellini-drink år 1948 av Giuseppe Cipriani. 
Denna numera klassiska drink består av persikopuré & 
Prosecco, kan det bli bättre?

RAMSLÖKSSALAMI   180 g   (låda 2,7 kg)     5%   
Fint ramslökskryddad och lufttorkad salami från Per i Viken i 
Skåne. En av våra storsäljare! Ej kylvara.

SERRANO GRAN RESERVA   5 kg     5%   
En riktig super-Serrano från Spanien! Denna godbit är lagrad 
minst 16 månader och är dessutom 50% Duroc-rasen, vilket 
gör att den blir ännu mörare och rundare i smaken.

CHARKUTERIERFARMHOUSE CHEDDAR   2 kg     8%   
På den engelska landsbygden görs den mest utsökta av 
cheddarostar! Mjölken kommer från bondgårdarna i området 
och ger ostarna deras fylliga smak. De har en ovanligt krämig 
och gräddig konsistens, härligt rund och mustig smak. 
BÄST FÖRE 1/4, EXTRALAGRAD! 

DÉLICE DE BOURGOGNE   1,9 kg     5%   
Ljuvlig triple crème-ost från Bourgogne! Fantastiskt krämig, 
gräddig, len och ganska mild vitmögelost som har fått lite  
extra grädde tillsatt i ostmassan. 

GRAND NOIR   2,5 kg     8%   
Fyllig, krämig och smakrik grönmögelost! Med sin stora fyllighet 
och perfekta konsistens passar den fint på ostbrickan, men även 
för att höja smaken i såser & grytor.

DRYCKER

BEEMSTER VLASKAAS halvmåne   8 kg     8%   
Vlaskaas lagras i minst 6 månader, den är krämig, söt och 
raffinerad! Här har vi härliga toner av kola och knäck!



HAFI LEMONAD CITRUS   12 x 500 ml     10%   
Hafis Citrus Lemonad är en klassisk törstsläckare & ett 
gott alkoholfritt alternativ på festen. Njut den väl kyld gärna 
med en skiva blodapelsin!

HAFI LEMONAD RABARBER  12 x 500 ml     10%   
Hafis Rabarber Lemonad är en klassisk törstsläckare & ett 
gott alkoholfritt alternativ på festen. Njut den väl kyld gärna 
med en skiva citron!

PÄRON & KVITTEN   8 x 150 g     10% 
Ett efterlängtat osttillbehör som du även har på gröten, i 
gifflar och annat gott. 

PASSION, MANGO & MANDARIN   8 x 235 g     10% 
Mixa med glass och mjölk till härlig milkshake eller använd 
som fyllning i rulltårta. 

MARMELADER

KEX & SNACKS

HAFIS MAKALÖSA MARMELADER      
Superfina, svenska marmelader med ljuvliga fruktsmaker från 
Hallands Fruktindustri! De passar till det mesta: dina ostar, 
scones, pannkakor, våfflor, desserter, yoghurt...

Erbjudandet gäller följande smaker:

ANANAS, KOKOS & ROM   8 x 235 g     10%  
En av storsäljarna! Förgyll desserten eller toasten!

NYPON   8 x 140 g     10%
Prova den till en god, syrlig getost, det är  
en fantastisk smakkombination! 

TUNNBRÖDSCHIPS SIGTUNA DELI   24 x 200 g     5%   
Frasiga, krispiga och farligt goda tunnbrödschips! Ät dem rakt 
upp och ner, dippa dem i någon god röra eller ha dem som 
tillbehör på din ostbricka.

TUNNBRÖDSCHIPS SURDEG   24 x 200 g      5%   
Samma frasiga, krispiga och farligt goda tunnbrödschips! 
Men dessa är på surdeg!

HUSÅ SPISBRÖD   8 x 300 g     5%   
Ett all round-bröd som exempelvis passar till förrätter med 
löjrom och självklart både på festbuffén och nattmackan.

MARCONAMANDLAR  24 x 125 g     5%   
Otroligt goda rostade och saltade Marconamandlar! Servera som 
litet tilltugg innan maten till en drink eller ett glas bubbel!

HUSÅ FRÖKEX   12 x 90 g     5%   
Ett naturligt gott frökex bakat av nyttiga frön och kokosolja.  
Gott som det är, med lite smör eller på ostbrickan.



OLIVER GIGANTE CERIGNOLA   12 x 314 g     7%   
Från Bella Contadina i Italien kommer dessa extra stora, 
knapriga Cerignola-oliver med sin fylliga smak med toner 
av sparris. Fantastiskt goda!

VALENCIAMANDLAR MED KRYDDNING   24 x 125 g     5%
Grymt goda, friterade Valenciamandlar i sitt absoluta esse! 

TRYFFEL 
Underbart krispiga, här utsökt smaksatta med tryffel, passar de 
alldeles perfekt som snacks till drinken.
HET PAPRIKA
Goda att ätas som de är eller till charkuterier och ostar!
ÖRTER
Prova till en bit Manchego, en skiva salami eller ett glas vin!

SELECTED PÅSE   12 x 120 g     7%   
Oemotståndligt goda & rasande snygga i fina påsar! Från 
danskaSelected Gourmet kommer detta smarriga gäng!
 
LAKRITS, VIT CHOKLAD, KARAMELL, PASSION
MANDLAR, BLONDIECHOKLAD, SVART LAVASALT
MANDLAR, VIT CHOKLAD, PASSION
MANDLAR, VIT CHOKLAD, LAKRITSPULVER
DRAGERAD SALTLAKRITS, LAKRITSPULVER
HASSELNÖTTER, GIANDUJANOUGAT
HASSELNÖTTER, MJÖLKCHOKLAD, MALDONSALT

NOCELLARAOLIVER MED KÄRNA   12 x 280 g     7%   
En riktig favorit bland oliver! Från sydvästra Sicilien kommer 
dessa sprakande gröna oliver med kärna. Smaken är smörig, 
nötig och något söt, konsistensen är krispig.

SÖTT & SALT GODIS

KOLSVART LAKRITS & FRUKTFISKAR   25 x 120 g     5%
Från Malmö kommer det galet god lakrits i olika smaker: salt, 
söt, rökt, sjukt salt, chokladöverdragen... Ja, sedan har vi ju även 
gäddor, piggvarar, sura rödingar och flera andra fruktiga och 
supergoda godisfiskar! Rabatten gäller för dem alla!

SELECTED CHOKLADKAKA   12 x 40 g     7%
En god liten mörk eller ljus chokladkaka med mycket viktigt 
meddelande! Från Selected Gourmet i Danmark. 

I DON’T KNOW THE QUESTION...  Mörk choklad
I LOVE CHOCOLATE & YOU   Mjölkchoklad
IF CHOCOLATE DOESN’T FIX IT...   Mörk choklad
MY FAVOURITE MEAL  Mörk choklad
WITH LOVE  Mörk choklad

LA PRALINE   25 x 120 g     5%
Ljuvliga, svenska tryfflar med olika smaksättningar i fina små 
100 grams-förpackningar. Mycket tryfflar för pengarna! 
Rabatten gäller för dem alla!

CARRÉ SUISSE   12 x 85 g/10 x 100 g     5%   
NYHET! Fyra nya, helt fantastiskt, ljuvligt goda chokladkakor 
från våra schweiziska chokladmakare! Ekologiska!
 
MJÖLKCHOKLAD, HASSELNÖTSPRALINÉ
MJÖLKCHOKLAD, MANDEL, KOLAFLAKES, KAFFEKROSS
MÖRK CHOKLAD, HASSELNÖTTER
MJÖLKCHOKLAD, HASSELNÖTTER


