Endast

190:-

2-pack
900 g

800 g
ca. 36 cm

22 st
320 g

/st

Stöd oss!

Beställ delikatesser
av högsta kvalitet!

Prisbelönt engelsk Salami i fem olika
smaker
cheddarost

Världens bästa cheddarost
enligt TV-kocken Gordon
Ramsay. Framställd på en
familjegård enligt recept
som gått i arv sedan 1861.

3-pack

Hör av dig till mig om du
vill beställa!

360 g

Framställs från ett unikt
recept framtaget av ett anrikt familjeföretag. Peppar-,
krydd-, napoil-, fänkåls- och
kalkonsalami.

500
ml

Underbara belgiska
lyxpraliner

22 handgjorda chokladpraliner i 11 välbalanserade smaker.
Framställda enligt hantverksmässig tradition av ett
anrikt belgiskt familjeföretag.

2-pack
400 ml

Namn:
Telefon:
E-post:
Beställ senast:
Eller beställ delikatesser från min webbshop:
www.delikatesskungen.se/butik/

Endast

190:-

Dragerad lakrits
och mandel

Ekologisk extra
jungfruolivolja

Balsamvinäger
från Italien

Lakrits med vit choklad,
hallon & chili. Lakrits med
salmiak & belgisk choklad.
Mandlar med vit choklad
& passionfrukt.

Utsökt olivolja med en
oförglömlig arom och
smak. Noggrant urval
av de bästa oliverna från
Sicilien.

Exklusiv balsamvinäger av
äpple och röd balsamvinäger
som framställs på traditionellt
vis där fermentering sker
långsamt i ekfat.
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