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20810 Balsamicoglaze 500ml
Reducerad balsamvinäger som har en fyllig sötsyrlig smak. Ät den på sallad, 
grillat kött, på bitar av Parmesan eller på jordgubbar eller glass! 

Nu även i en större flaska om 500ml!

12 stk/kolli

20440 Olivolja Olitalia Sicilien IGP 0,5L
Ursprungsskyddad olja med tydlig karaktär från de typiska olivsorterna och 
det speciella klimatet på Medelhavets största ö, Sicilien. romatisk och har-
monisk olja med en fruktig smak som har ton av nyklippt gräs och tomatblad. 

6 stk/kolli

20701 Vitvinsvinäger Chardonnay 0,25L
Vinäger tillverkad endast på Chardonnayvin, med en aromatisk smak och en 
delikat arom blommiga inslag. 

20702 Rödvinsvinäger Chianti 0,25L
Vinäger tillverkad endast på Chiantivin, med en intensiv och aromatisk doft, 
och en behagligt rund syra med inslag av röda frukter

12 stk/kolli

40927 Amaretti Mjuk 500g
Klassiska Italienska Mandelkakor, med ett frasigt ytterhölje och ett mjukt 
innanmäte. Fantastiska till en kopp kaffe. Naturligt glutenfria! 

40297 Kakor Amaretti Bonomi 300g
Läckra att äta som de är, serverade med kaffe, eller i sofistikerade desserter. 
Använd t.ex. som topping, smulade eller hela. Varva med en läcker kräm i en 
trifle, eller använd istället för Savoiardi-kex i en Tiramisú. 

12 stk/kolli

90321 Gnocchi Svampfylld Fryst 1Kg
Potatisgnocchi fylld med tre sorters svamp (champinjon, ostronmussling & 
Karljohansvamp). Stek den frasig och servera t.ex. med lite svampkräm, 
tryffelkräm eller bara salvia och parmesan. 

6 stk/kolli

26,00 kr/stk

49,00 kr/stk

89,00 kr/stk

59,00 kr/kart

25,00 kr/stk

71,00 kr/kg
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30143 Salami Golferino Tryffel 230g
En liten salami som produceras på de finaste och magraste styckningsdelarna 
från grisar som är födda uppvuxna och slaktade i Italien. Smaksatt med små 
bitar svart tryffel, och har en mild och sötaktig smak med tydlig tryffelarom. 

239,00 kr/kg

30155 Salami Golferino 230g
En liten salami som produceras på de finaste och magraste styckningsdelarna 
från grisar som är födda uppvuxna och slaktade i Italien. Fylld i naturfjälster 
som ger produkten en mild och söt smak.

199,00 kr/kg

30157 Salami Strolghino 230g
En liten salami som produceras på de finaste och magraste styckningsdelarna 
från grisar som är födda uppvuxna och slaktade i Italien. Fylld i naturfjälster 
som ger produkten en mild och söt smak.

199,00 kr/kg

30144 Salami Dolcemagro Tryffel Halv 1,5Kg
En unik salami som tillverkas på de magraste styckningsdetaljerna och är en 
extra lätt salami. Smaksatt med en hög andel färsk sommartryffel. Utsökt på 
charkbricka, på bruschetta, eller på en lyxig pizza. 

219,00 kr/kg

30225 Mortadella Chiara Pistage 1,5Kg
Tillverkad på utvalt fläskkött, som kryddas, blandas med hela pistagenötter 
och stoppas i fjälster.  Med ett lågt innehåll av kolesterol och salt är den ett lätt 
och hälsosamt alternativ, som passar bra på t.ex. charkfat eller i panini.

119,00 kr/kg

Pecorino Brigante
Brigante är en Pecorino (fårost) från Sardinien. Den lagras helt kort i 20-25 
dagar, vilket behåller mjölkens arom och fräschhet med den karakteristiska 
smaken av fårmjölk. 

70136 Pecorino Brigante 1,5kg  169,00 kr/kg

70137 Pecorino Brigante med Svartpeppar 1,5kg 175,00 kr/kg

70138 Pecorino Brigante med Chili1,5kg  175,00 kr/kg

70139 Pecorino Brigante med Tryffel 1,5kg 199,00 kr/kg


