JUL HOS LINDEGRENS
Här bokar du din julskinka och annat gott till julbordet. Fyll i beställningen - lämna in i butiken eller
skicka som pdf till boka@lindegrens.se eller i brev till Sinarpsvägen 164, 269 93 Båstad.
JULSKINKA - ekologisk från Munka Ljungby eller linderödsgris från Sinarp
rimmad, 259 kr/kg

rimmad & lättrökt, 299 kr/kg

med ben

utan ben

färsk, 239 kr/kg (Om du vill rimma själv. Kan hämtas under hela
december.)

antal kg

JULKORVAR & SÅNT

antal - hel eller halv

KALLRÖKT

andra önskemål
vikt eller antal

Sinarps lökkorv, 28,50 kr/hg
Salomonskorv (med vitlök), 28,50 kr/hg

prinskorv, 18,90 kr/hg

länsmanskorv, 34,50 kr/hg

kryddig julkorv, 18,50 kr/hg

grönpepparkorv, 29,9 kr/hg

rullekorv (fläsksida), 19,90 kr/hg

benfri fårfiol i bit (ca 300 g), 34,9 kr/hg
fårfilé (ca 100 g), 38,9 kr/hg

PASTEJER & PATÉER vikt eller antal
julsylta, 16,50 kr/hg

hel fårfiol med ben (ca 1,5 kg), 28,30 kr/hg
OSTAR - Ebbessons

vikt eller antal

margaretapastej, 27,90 kr/hg
Guns pastej, 19,50 kr/hg

Lilla vita (ca 150 g/st), 49 kr/hg

bondpaté, 29,90 kr/hg

Kittost, Lycke 39,90 kr/hg

kycklinglevermousse, 21,50 kr/hg

Kittost, Rubin 39,90 kr/hg

örtpaté, 20,50 kr/hg

Ebbessons lagrade (hårdost), 20,5 kr/hg

Patéer & pastejer säljs i lösvikt. Margareta, Guns &
kycklinglevermousse finns även i askar om ca 250 g.

Blå pärlan, 40,90 kr/hg
ANNAT GOTT

BURKAR MED GOTT

antal

vikt eller antal

blandfärs, 155 kr/kg

cumberland, 40 kr (55 ml)

nötfärs (rödkulla), 169 kr/kg

honungssenap, 65 kr (110 ml)

fläskfärs, 125 kr/kg

äppelsalsa (gott till skinka), 80 kr (250 ml)

fläskrevben, 179 kr/kg

kalbisås (även bra som glaze), 87 kr (280 ml)

fläskrevben, glacerade, 249 kr/kg
glaze till revbenen (1,5 dl), 35 kr

NAMN

texta tydligt!

DATUM FÖR AVHÄMTNING

namn

12/12

13/12

14/12

15/12

epost

18/12

19/12

20/12

21/12

tel.nr

22/12

Tidigare avhämtning kan ordnas efter ök.
på boka@lindegrens.se

OBS! Du måste få din bokning bekräftad. Antingen när du lämnar den i butiken, eller per epost eller sms. Hör av dig
om du saknar bekräftelse (men kolla först skräp-posten.)

