DelikatessKungen
- En riktig klassiker
Stöd till ungdomar
Välkända delikatesser
Uppskattade gåvor
29 års erfarenhet

Skapa ett konto med
gruppkoden i appen
eller på hemsidan.

Här placerar kontaktpersonen
etiketten med gruppkod, inlämningsdatum samt kontaktuppgifter till

SMART APP!
Lägg dina
beställningar
direkt i appen.
Snabbt och
enkelt!

kontaktpersonen.

Beställningslista
Säljarens namn:						
Namn/Telefonnummer

Mobilnummer:

Cheddar Peppar Krydd

Napoli Fänkål Kalkon Praliner Lakrits Olivolja

Mycket goda referenser

Tack för att du stödjer min klass/lag/förening:

Stöd oss!

Beställ goda delikatesser!
Njut själv eller ge bort som uppskattad gåva

Exklusivt och prisvärt

...och väldigt, väldigt gott!

Köp minst två produkter,
vinn tio valfria delikatesser
(värde 1900:-)

Tio kunder som köper minst två produkter kan vinna
tio extra delikatesser från oss vardera.
Tävlingsregler: Spara en bild på de inköpta produkterna
som kvitto och registrera ditt köp på:
www.delikatesskungen.se/tavlingar/konsumenttavling/
Tävlingen pågår från 31 aug 2021 t.o.m. 2 jun 2022.
Vinnarna meddelas personligen samt på DelikatessKungens webbplats. Ev. vinstskatt betalas av vinnare.
Vinst skall nyttjas inom 12 månader från vinsttillfälle.

Vi har hjälpt över 25 000 klasser, lag
och föreningar sedan 1992!
För varje förpackning du köper tjänar skolklassen eller idrottsföreningen 47-67 kronor plus eventuell bonus. Pengarna
är avsedda för gruppens uppsatta mål, ofta en resa, medverkan i något evenemang eller annat gemensamt äventyr.
Delikatesserna grupperna säljer finns inte till salu i svenska butiker utan är utvalda kvalitetsdelikatesser framtagna
och förpackade exklusivt för DelikatessKungen. Ditt köp innebär således inte bara en lyxig smakupplevelse utan är
även ett mycket viktigt bidrag till en lokal idrottsförening eller skolklass för att förverkliga sina drömma.

Summering antal produkter:

Säljtävling!

Vinn Bose Quietcomfort 35!
+ 3500:- till gruppen!

Sälj 20 produkter för att delta i tävlingen.
Sälj ytterligare 20 produkter och få dubbelt
så stor chans att vinna och så vidare. 7 st
vinnare utlottas 2 dec 2021 och 3 st vinnare
utlottas 2 jun 2022. Du registreras till tävlingen automatiskt när du använder appen.

(värde ca. 4.000:-)

L ÄS MER PÅ W W W.DELIK ATESSKUNG EN.SE

ÖVER 3 MILJONER NÖJDA KUNDER!

Beställ goda delikatesser av mycket hög kvalitet!
Ditt köp innebär således inte bara en lyxig smakupplevelse utan är även ett mycket viktigt bidrag till en lokal idrottsförening eller skolklass för att förverkliga sina drömmar.

Världens bästa cheddar enligt
TV-kocken Gordon Ramsay
En flerfalt prisbelönt cheddarost helt utan onödiga
tillsatser som levereras i ett två-pack, en lagrad och en
extra lagrad ost.

Endast

190:per 2-pack

Osten framställs på samma gård i England och enligt
samma recept som gått i arv i familjen sedan 1861.
Gården har ett stort engagemang för hållbart jordbruk
och är Storbritanniens första nationella gård som är
100% självförsörjande med förnybar energi.

Likvärdig produkt
kostar ca 300:-

22 praliner
Vikt 320 g

Kalkonsalami - Innehåller en kryddblandning med en
dominant smak av peppar. Endast kött av kalkon.

Endast

190:per 3-pack

Hållbarhet minst 2 månader, går att frysa. Kan innehålla spår
av senap, selleri, nötter och mjölk (napolisalami innehåller
mjölk). Fri från gluten, vetestärkelse, konstgjorda aromer,
soja och mjölprodukter.

Vikt ca 800 g
Längd ca 36 cm

Likvärdig produkt
kostar ca 300:-

Innehåller
500 ml

Kärlek - Sötlakrits rullad i mjuk vit lyxchoklad och naturligt
hallonpulver blandat med chili.

Fänkålssalami - En elegant smakupplevelse direkt från
delikatessdisken. Rullad i fänkål.

190:per flaska

Hållbarhet minst 6 månader. Ingredienser: Extra jungfruolivolja. Oliver: Biancolilla (50%), Cerasuola (40%) och
Nocellara del Belice (10%). Pressningsmetod: Kallextrahering.
Färg: Vacker guldgrönskimrande färg med djupa nyanser.

Passion - Krispigt rostade mandlar dragerade med vit
belgisk lyxchoklad och frisk passionsfrukt.

Napolisalami - En salami med klassiska Italienska smaker.
Rullad i edamerost, tomat, paprika och oregano.

Utsökt ekologisk regionsolivolja av mycket hög kvalitet
med en oförglömlig arom och smak. Noggrant urval av de
bästa oliverna från Siciliens skyddade ursprungsområde
Val Di Mazara D.O.P.

Endast

Vinnare av världens största och mest omtalade kvalitetstävling för extra jungfruolivoljor, New York International
Olive Oil Competition.

Tre burkar ren njutning. Svensk handgjord lakrits och
mandlar av högsta kvalitet, rullad i exklusiv choklad.
Produkterna tillverkas av ett svenskt familjeföretag i
Skåne med stor passion för lakrits och mandel.

Kryddsalami - Storsäljaren med mild balanserad
kryddning. Rullad i paprika, peppar, lök och vitlök.

Prisbelönt ekologisk extra
jungfruolivolja D.O.P

D.O.P. garanterar att produkten kommer från ett skyddat
odlingsområde och är av hög kvalitet.

Dragerad lakrits &
mandel i himmelska
smaker

Pepparsalami - För den som gillar det peppriga stinget.
Rullad i svartpeppar och rostad lök.

per styck

per ask

Hållbarhet minst 2,5 månader. Kan innehålla spår av mjölk,
soja, nötter och gluten.

Salamin framställs exklusivt för DelikatessKungen från
ett unikt recept framtaget av ett anrikt familjeföretag med
långvariga traditioner från mitten av 1800-talet.

190:-

190:-

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

Sveriges mest köpta
salami i fem smaker!

Endast

Endast

Familjeföretaget grundades år 1978 och har sedan dess
vuxit till att bli en av de bästa tillverkarna av belgisk
choklad. Deras passion är att hålla sig till den traditionella
belgiska kvaliteten.

Hållbar minst 3 månader i oöppnad förpackning. Hårdost av
pastöriserad komjölk, lämplig för laktovegetarianer.

2-pack
Totalvikt 900 g

Underbara handgjorda
belgiska chokladpraliner

Styrka - Mjuk saltlakrits dragerad med exklusiv belgisk
choklad och lakritspulver med en stark smak av salmiak.

Hållbarhet minst 2 månader. Kan innehålla spår av nötter.

3-pack
Totalvikt 360 g

Likvärdig produkt
kostar ca 250:-

Likvärdig produkt
kostar ca 250:-

Populära
gåvor för

Populära även som
företagsgåvor till
kunder och anställda
Många företagares favorit när det gäller
inköp av uppskattade gåvor. Samtidigt
ett välkommet stöd till föreningar och
klasser. DelikatessKungen fakturerar
företaget och klassen/laget får sin
förtjänst.
Alla delikatesser levereras i
presentförpackningar förutom
olivoljan som levereras i en
snygg glasflaska.

Likvärdig produkt
kostar ca 300:-

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

190:per produkt
(Inkl. moms)

