Susanne Edh Livsmedel AB
Långmårtensgatan 1
722 26 Västerås
Tel vxl 021-40 30 20
Tel kök 021-40 30 21
Mail festkoket@icaettan.se
www.icaettan.se

Prislista för Julkorgar och Julmaten 2021
I våra priser ingår moms med 12%

Julsmörgås rågsikt

50:-/st

Innehåller: Köttbullar, julskinka, rödbetssallad, apelsin, persilja.

Jultallrik

119:-/st

Innehåller: Julskinka, kalkon, rödbetssallad, köttbullar, ägghalvor med majonnäs och räkor, kallrökt lax, 2 sorters sill, rökt
korv, brieost med glöggmarmelad, prinskorv, potatis, Janssons frestelse.

Lyxig julbuffé

199:-/pers

(minsta köp 6 pers)
Innehåller: Kalkon, julskinka, ankpaté med .apelsin, gravad el rökt lax, hovmästarsås, rödlökscumberlandsås ,ägghalvor
m.räkor, festsill, st. Agur, camembertost, nötdröm, färska fikon, körsbärstomater, apelsiner, rödbetssallad.

Julbord

199:-/pers

(minsta köp 10 pers)
Innehåller: Julskinka, leverpastej, kalkon, rödbetssallad, köttbullar, sillsallad, skivad gurka, rökt lax, hovmästarsås, sill 2 sort,
rökt korv, brieost med glögg marmelad, prinskorv, Janssons frestelse, potatis, ägghalvor med majonnäs och räkor, senap,
smörgåsgurka.
Tips! Komplettera med grillade revbenspjäll.

Julbord komplett

269:-/pers

(minsta köp 10 pers)

Innehåller: Julbordet + gravad lax, vörtbröd & bregott, julost, st. Agur, kex och Saffranpannacotta.
Tips! Komplettera med grillade revbenspjäll.

Fruktkorg / Julkorg / Matkorg från 450:-/st
Vill Du göra en egen korg? Välj de varor som du vill ha med så fixar vi resten.

För andra arrangemang begär offert ICA Ettan köket 021-40 30 21.

Susanne Edh Livsmedel AB
Långmårtensgatan 1
722 26 Västerås
Tel,021-403020
Email; info@icaettan.se

www.icaettan.se

Julkorgar
Julkorgen Bas

Innehåller;

475kr/st

1 ask chokladpraliner
1 pkt fikon
1 flaska glögg
1 påse julnötter
1 förp pepparkakor
1 förp digestive
1 pkt brie
1 färsk ananas
Juläpplen
Apelsiner
Päron

Julkorgen Grande

Baskorg + Välj 6
valfria av:

När du väljer denna julkorg får
du ”baskorgen” och ytterligare 6
valfria tillägg.

1 pkt dadlar
1 pkt blåmögel ost
1 pkt julchoklad
1 pkt julskum
1 st fikonmarmelad
1 st mörkchokladkaka
2 st ölkorvar
1 burk sill
1 tub blåmögel ost
1 pkt julkaffe

Julkorgen dé Lux

595kr/st
2st färskostar
1 påse julnötter
med skal
1pkt Digestive
1pkt ostkex
Juläpplen
Clementiner
Päron
Druvor

Baskorg + 8 valfria ur Grande + 2 valfria
Topptillbehör Välj av:

inklusive Julskinka & senap
När du väljer denna julkorg får
du ”baskorgen” samt 8 st tillval
från Grande. Dessutom väljer du
till 2st topptillbehör
som ”gör” just din korg….

1fpk gravad lax
1 st julost
2st dessertostar
2pkt kex
1 salamikorv

Presentkorgar
Godis & fruktkorgar kan du alltid få efter ditt önskemål.

Godiskorg Mini

Frukt och Godiskorg Maxi

250kr/st

395kr/st

Namn;

Tel;

Kundnr;

Hämtdag+Tid;

Innehåller: 1 fpk chokladpraliner, 1 påse
julskum och 1 kg godis med papper.

Innehåller: 4 st godispåsar, 1 st chokladkaka,
apelsiner, clementiner, kiwi, äpplen och en
ananas.

Antal korgar;

775kr/st

