Beställningslista för arbetsplatser

Stöd oss!
Beställ goda delikatesser

Mitt namn:

Klass / Lag / Förening:

2-pack
2x450g

Prisbelönt ekologisk
extra jungfruolivolja!

Äkta engelsk cheddarost!
Världens bästa cheddarost enligt TVkocken Gordon Ramsay. Framställd
på en familjegård enligt recept som gått
i arv sedan 1861. En verklig smakupplevelse.

500

2-pack med en lagrad och en
extra lagrad ost.

800 g
ca. 36 cm

22 st
320 g

Sveriges mest köpta
salami finns i fyra smaker!

Himmelsk smakupplevelse för lakritsälskaren!

Salamin framställs exklusivt för DelikatessKungen av ett anrikt familjeföretag.
Pepparsalami - Rullad i svartpeppar
och rostad lök. Kryddsalami - Rullad i
paprika, peppar, lök och vitlök.
Napoilsalami - Rullad i edamerost,
tomat, paprika och oregano.
Fänkålssalami - Rullad i fänkål.

Passion - Krispigt rostade mandlar
dragerade med vit lyxchoklad och
passionsfrukt. Kärlek - Sötlakrits rullad
i mjuk vit lyxchoklad och hallonpulver
blandat med chili. Styrka - Saltlakrits
dragerad med belgisk lyxchoklad och
lakritspulver med en smak av salmiak.

Underbara belgiska
lyxpraliner!
I vår nydesignade exklusiva presentförpackning finner du 22 handgjorda
praliner i 11 välbalanserade smaker.
Pralinerna är komponerade av belgiska
chokladmästare och framställda enligt
hantverksmässig tradition av ett anrikt
belgiskt familjeföretag.

Namn/Telefonnummer

ml

Utsökt ekologisk olivolja med en
oförglömlig arom och smak. Noggrant
urval av de bästa oliverna från Siciliens
skyddade ursprungsområde Val Di
Mazara. Vinnare av världens största
kvalitetstävling, NYIOOC.

3-pack
3x120g

DelikatessKungens

cheddarost, salami, belgiska
praliner, extra jungfruolivolja
och dragerad lakrits & mandel
är noggrant utvalda och
efterfrågade produkter av
mycket hög kvalitet.

Alla produkter

190:/st

Likvärdiga produkter kostar
ca. 250-300:- i handeln.

Cheddar Peppar

Krydd

Napoli

Läs mer om produkternas ingredienser och näringsvärde på w w w.delikatesskungen.se

Fänkål Praliner

Olja

Lakrits
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