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ger mersmak
Sortiment 2021

Bella Noche Glögg
Alkoholfri Glögg med vuxen smak. Helt naturliga ingredienser.

Fikon & Portvin

Granatäpple & Vanilj

Päron & Ingefära

gl 103

gl 108

gl 109

Hallon & Lakrits

Äpple & Kanel

gl 102

gl 100
Blåbär, Viol & Lakrits
gl 110

VERDUIJN´S BISCUITS
E& fantas'skt sor'ment av tunna och spröda kex för alla 'llfällen.
Bakas med naturliga ingredienser och äkta smör.
Flera spännande smaker, både söta och salta varianter som passar 'll ﬁkat, ostbrickan och
på buﬀébordet.
De söta kexen är suveräna 'll olika ostar och vi ger gärna 'ps om vilka som passar vad.

SWEET BISCUITS

Almond
vs101

Chocolate
vs106

Cranberry
vs102

Ginger
vs113

Sesame &
Seasalt
vs103

Seaweed &
Seasalt
vs113

SAVOURY CRACKERS

Blackpepper &
Seasalt
vs104

Rosemary &
Seasalt
vs105

SAVOURY WAFERS

Tomato &
Basilika
vs107

Pesto &
Parmesan
vs108

SWEET BISCUITS

Org Apple &
Cinnamon
vs110

Org Whole
Wheat vs111

LA MAJA
Fantas'sk olivolja och vinäger från liten familjeproducent i Navarra/Rioja i Spanien.
De pressar oliverna från sin egen odling i egen press 12 'mmar e?er skörd, vilket ger
mycket hög kvalitet. Liten produk'on där kärleken 'll naturen ger resultatet.
Mycket ﬁn olivolja 'll bra pris.
ALFAR LA MAJA

LA MAJA EXCLUSIVE LIMIT EDITION

Härlig olivolja 'll fantas'skt pris! Fruk'g med gröna toner och en ﬁn pepprighet. Perfekt 'll det mesta som sallader, charkuterier och matlagning. Erbjuds
även i sprayﬂaska som är perfekt 'll exempel 'll brusce&a, pizza och sallader.
Balsamico görs på druvmust från lokalt odlade druvor, passar ﬁnt 'll sallader
och matlagning.

En unik och mycket exklusiv olivolja från gårdens främsta olivträd, mycket liten violym.
Fantas'sk arom och smak som påminner om
färsk frukt med gröna inslag. Ljuvlig 'll det
mesta och tar gastronomin 'll himlen. Otroligt
ﬁn ﬂaska som levereras i ﬁn present kartong.

La Maja El
Limited Edi'on
Exclusive
lm300
La Maja extra virgin
olive oil
lm100-101- 102

La Maja Balsam
Vinegar
lm106
La Maja extra

LA MAJA EL LIMIT EDITION
Från La Majas pres'geoljor med limit edi'on erbjuds denna spännande serie av olivoljor med egen karaktär från olika olivsorter. Fantas'ska smaker och så otroligt bra.
ARRONIZ – Smakrik med gröna toner kronärtskocka, äpple och banan, fruk'g med lä& kryddighet.
KORONEIKI – Smakrik med gröna toner av grön banan, äpple och nyklippt gräs, fruk'g med pepprig avslutning.
TOSCA – Smakrik med en unik arom av röda bär som jordgubbar och hallon, fruk'g med banan och kiwi, rund sötma med lä&
kryddig avslutning.
ARBOSANA – Smakrik med friska toner av gröna örter, äpple, tomater och mandlar, elegant e?ersmak med lä& kryddighet.
ARBEQUINA ORGANIC – En unik olja med mycket karaktär. Smakrik och fruk'g med gröna inslag av banan, kronärtskocka,
mandlar med en härlig pepprig avslutning

La Maja EL Limited Edi'on
lm200-lm201-lm202-lm203

La Maja El
Limited Edi'on
ECO lm204

DOTI
Underbara frukter och nö&er doppade i ljuvlig choklad. Tillverkas för hand av e& litet
familjeföretag. Fantas'sk kvalitet och så otroligt goda. NyMgt för både kropp och själ.

Äpple/kanel
mörk choklad
do100

Fikon
mörk choklad
do101

Tranbär
mörk choklad
do103

Hasselnöt kaﬀe
ljus choklad
do104

Mandel kanel
vit choklad
do106

Apelsin mörk
choklad
do107

Körsbär
mörk choklad
do108

Valnö&er
mörk choklad
do109

Kaﬀebönor
mörk choklad
do105

Hasselnöt Straciatella
vit choklad
do110

STRAWBERRY PRINCESS
Frystorkade Jordgubbar av suverän kvalitet som doppas för hand i ﬁnaste vita chokladen.
Fint packade i en Jordgubbsask med smak av sommaren. Ljuvliga 'll e& glas bubbel!

Strawberry
Princess
sk100

RABITOS ROYALE CHOKLADDOPPADE FIKON
De&a mästerverk av lyxigaste chokladdoppade ﬁkon är något av det godaste vi smakat!
Tillverkas av e& litet familjeföretag där andra genera'onen nu förädlar Fikon av högsta
kvalitet från familjegården. Fikonen fylls för hand med olika sorters chokladtryﬀel och
doppas sedan i ﬁnaste choklad, däre?er handpackas de i ﬁna papper.
Säljs styckvis och även i eleganta förpackningar. Ca 65 stycken per Kg.

Presentask
3-pack
rb100

Presentask
8-pack
rb101

Rabitos Royale White – Fylld med vit chokladtryﬀel med smak av jordgubbar, doppade i vit choklad. Magiskt goda 'll e& glas
bubbel.
Rabitos Royale Ruby – Fylld med vit chokladtryﬀel med smak av Marc de Cava, doppade i Ruby rosa choklad. Smak av himlen
med e& glas bubbel.

Rabitos Royale Milk – Fylld med ljus chokladtryﬀel med smak av salt caramel, doppade i ljus choklad. Så goda 'll Rom eller
Whisky

Rabitos Royale Dark – Fylld med mörk chokladtryﬀel med smak av Cognac, doppade i mörk choklad. Ljuvliga 'll e& glas Cava
eller Portvin.

Rabitos Royale
White
rb200

Rabitos Royale
Ruby
rb201

Rabitos Royale
Milk
rb202

Rabitos Royale
Dark
rb203

