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35560 Gyros Grillad VG 10Kg (10x1Kg)
Tillverkad på svenskt fläskkött. Färdiggrillad, saftig och färsk produkt som 
skärs från hela spett. Värm enkelt i panna, i mikro, i ugn eller i airfryer.

96,00 kr/kg

70583 Burrata Golosa FRYST 250g 2-P (2x125g)
Tack var en speciell infrysningsprocess håller den kvalitén när man tinar den 
långsamt i kyl. Den tinade produkten kan förvaras i kyl i upp till fem dagar.

8 askar/kolli

39,00 kr/stk

35781 Kebab MB 50% 20Kg
MB ställer höga kvalitetskrav och kompromissar inte med smaken. Deras 
kebab 50% är tillverkad på 50% nötfärs och 50% lövbiff med kebabkryddor.

74,50 kr/kg

18093 Mjöl Caputo Manitoba 25Kg
Manitobavete från Kanada är ett starkt och proteinrikt vete, med en unikt stor 
jäskraft och kan binda mycket vätska. Detta ger ett extra luftigt slutresultat.

379,00 kr/stk

90201 Pizzabotten ø29cm Fryst 230g
Fryst pizzabotten på vetemjöl typ 00. Tina produkten i rumstemperatur i ca 10 
minuter, garnera och baka i ugn ca 5 minuter.

25 stk/kolli

11,90 kr/stk

20179 Tryffelkräm Färsk 900g
En vit kräm på grädde, smaksatt med 3% sommartryffel och Karl-johansvamp. 
Mycket god sås till pasta eller till kött. 

6 stk/kolli

119,00 kr/stk
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54005 Limoncino Platinum 30% 0,7L
Klassisk citronlikör från Emilia-Romagna. Blanda t.ex. med tonic som ett 
alternativ till G&T, eller till en Spritz med Prosecco.

6 flaskor/kolli

319,00 kr/stk
OBS! Serveringstillstånd krävs.

00420 Svamp Karl-Johan Torkad 200g
Fina torkade Karl-Johansvampar, av kategorin ”speciell klass”, behandlade med 
omsorg och torkade på ett naturligt sätt. Perfekt i risotto, i såser eller i grytor. 

8påsar/kolli

249,00 kr/stk

90648 Dessert Mango Passion GF & LF (9x100g)
Kexbotten med kokossmak, fylld med semifreddo på söt mango & ett krämigt 
hjärta samt topping med sötsyrlig passionsfrukt. Gluten- & laktosfri!

225,00 kr/kart

54100 Grappa di Moscato 40° 0,7L
Grappa destillerad på pressrester efter Moscatovin från Piemonte, lagrad på 
ekfat i fem år. Den har en gyllene färg och tydlig smak av Moscatodruvor.

6 flaskor/kolli

349,00 kr/stk
OBS! Serveringstillstånd krävs.

20805 Balsamvinäger IGP 5 Druvor 0,25L
Tjock och krämig vinäger, tillverkad på fem olika sorters druvor. Den har en 
fyllig och harmonisk smak med trätoner, tack vare lagring på ekfat.

6 flaskor/kolli

76,00 kr/stk

Italiensk Marmelad
Hantverksmarmelad från Sicilien. En fantastisk smakrik och god marmelad 
som är läcker till ost.

6 burkar/kolli

40617 Marmelad på Röd Apelsin IGP 360g
35,00 kr/stk

40618 Fikonmarmelad 360g
45,00 kr/stk


