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EN RIKTIGT

GOD JUL

Julgåvor till dina kunder, vänner & anställda
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Snart är julen här!
Årets julkatalog har vi fyllt med klappar för alla smaker
så att du enkelt ska hitta rätt gåva till den du vill tacka
för det gångna året.
Bland de Smakfulla klapparna hittar du lådor fyllda med olika
delikatesser eller sötsaker.
I den Njutbara säcken hittar du lyxiga praliner och andra godsaker
som passar hela familjen.

Skapa din egen julkorg!

Bland de Användbara klapparna finns ett urval av tidlösa ting till köket.
Din beställning lägger du senast den 13 december på vår hemsida.

Korgar från 79:90-99:90/st

Vi har korgar i tre olika storlekar som du
kan fylla med dina favoriter från butiken.

Vi önskar dig en riktigt god jul!
Tillfälliga skatteregler gör det möjligt för företag att ge gåvor till anställda på upp till 1000 kronor 2020. Källa Skatteverket
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GOURMETLÅDAN
Paul & Thom | ca 2,5 kg
Från den här lådan dukar du fram den italienska charken, tapasost och annat gott. Lägg till trevliga
samtal och många skratt, med Gourmetlådan på bordet får du en kväll att minnas. Art.nr 863300

Smakfulla
klappar

399

00
/st

I butik
från och med
början av

december

Salami Chips Classic 80 g, Lyxtrio (Prosciutto Rödvin/Prosciutto Tryffel/Tryffelsalami) 90 g, Salame Milano 70 g, Tapasost la Reserva 150 g,
Arizona Vegonade 100 g, Black Garlic Vegonade 100 g, Grissini 100 g, Gröna oliver med kärna 125 g, Vitlöksklyftor Chili 225 g,
Pepperballs ostfyllda 280 g, Svartvinbärsmarmelad 250 g, Mas Tarrés Olivolja 125 ml, Lemonade Blodapelsin 75 cl.
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STORA JULBORDET

LILLA JULBORDET

Falbygdens Osteria | ca 2,9 kg

Falbygdens Osteria | ca 2 kg

Med det Stora Julbordet behöver du bara griljera skinkan
på julafton. I lådan finns allt annat du vill ha
som sill och salami, sött och salt. Art.nr 6374

Brännvinsost, sill, kallrökt lax och mycket mer gott.
Med Lilla Julbordet får du en bra grund att bygga vidare
ditt julbord. Art.nr 4261

39900
/st

29900
/st

Morfars Brännvinsost 12 mån 550 g, Ädelost Premiuim 100 g, Svartvinbärssill 250 g,
Grönpepparpaté 150 g, Onsalakorv Original 300 g, Carr´s melted cheese crackers 150 g,
Droste choklad 95 g, Chocolate Sticks Apelsin 75 g, Löksill 250 g, Salami Original 160 g,
Castello Färskost Vitlök 150 g, Castello Chili 150 g, Falbygdens Herrgård 12 mån 520 g.
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Castello Blue 150 g, Morfars Brännvinsost 550 g, Senapssill 250 g, Skärgårdssill 250 g,
Kallrökt lax, skivad 100 g, Hovmästarsås 200 g, Digestivekex 400 g, Delikatessmarmelad
päron/granatäpple/calvados 125 g.

PUBLÅDA
Paul & Thom | 1835 g
Goda kryddiga korvar, oliver och
krispiga vitlöksklyftor, med den här
lådan får du allt du önskar för en
lyckad kväll i gott sällskap.
Art.nr 1055

SALAMIBRICKA

389

00
/st

Paul & Thom | 3x200 g
Tre kryddade salami att njuta av som tilltugg, till buffén eller på
mackan. Kommer tillsammans med en snygg skärbräda i trä.
Art.nr 9858

13990
/st

Tapas Chorizo 100 g, Tysk Ölkorv 160 g, Pepparsalami rullad 200 g,
Texas Bull Chipotle 120 g, Salamichips Vitlök 80 g, Snacksalami Ost 100 g,
Nocellaraoliver med kärna 290 g, Fuetsalami 180 g, Vitlöksklyftor Chili 225 g,
Pepperballs ostfyllda 280 g, Mango & Chili Vegonade 100 g.

Peppar 200 g, Mexican 200 g, Örter 200 g, Skärbräda.
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JULENS GODSAKER

OSTBRICKA

Falbygdens Osteria | 960 g

Falbygdens Osteria | 905 g

Ingen jul utan det söta. Med Julens Godsaker
behöver du bara addera glögg. I lådan finns det
du vill ha till julfikat som pepparkakor, brända
mandlar, ischoklad med mera. Art.nr 3865

En bit ost efter maten förgyller varje fest. I denna
låda hittar du utvalda favoriter för att duka upp en
riktigt härlig ostbricka. Art.nr 6375

22900
/st

Apelsintryffel 180 g, Pepparkakor Kung Carls 150 g, Dadlar 150 g, Fikon 150 g,
Brända mandlar 90 g, Polkagris spiral 90 g, Ischoklad 150 g.
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17990
/st

Falbygdens Präst 18 mån 330 g, Castello Blue 150 g, Castello White 150 g,
Castello Golden 150 g, Delikatessmarmelad päron/granatäpple/calvados 125 g.

PEPPARKVARN
King pepper | 71 cm
Pepparkvarn i formen av ett baseballträ från klassiska
Cole & Mason. Tillverkad i Bokträ från hållbart skogsbruk. Kvarn i kolstål. Art.nr 42833

Användbara
klappar
I butik
från och med
början av

499

00
/st

VINSET
SLUTSÅLD

november
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KVARNSET BERLIN

SKÄRBRÄDA AV AKACIATRÄ

Zassenhaus | 18 cm

Zassenhaus | 46 cm

Berlin är en av Zassenhaus mest omtyckta modeller, här i svart- och
vitlackerad bok för salt och peppar. Kvarnen har en klassisk, tidlös
design som passar in i de flesta kök. Art.nr 42836

Varje skärbräda är unik och hantverksmässigt tillverkad av Akaciaträ
från hållbart skogsbruk. Utformningen och den stilrena designen i
denna bräda gör att den passar lika bra som serveringsbräda eller
vacker inredningsdetalj. Art.nr 54685

32900
/st

64900
/st
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STEKPANNA I
LÄTTVIKTSGJUTJÄRN
Honeycomb Non-Stick beläggning
Satake | 28 cm
För den som älskar att stå i köket är detta den perfekta
stekpannan. Den ger dig en kombination av de suveräna
egenskaperna hos en gjutjärnspanna med fördelarna av
non-stick-beläggning. Art.nr 53969

NABE GJUTJÄRNSWOK
Satake | 36 cm
Elegant och rejäl wok som rymmer 6 liter, levereras med ett vackert ådrat
trälock för servering, ett värmetåligt glaslock samt ett underlägg i trä.
Art.nr 54687

49900
/st

39900
/st
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VULKANUS VG2
PROFESSIONAL KNIVSLIP
Vulkanus
Den perfekta knivslipen erbjuder både slipning och bryning i en och
samma enhet. Med en patenterad fjäderteknik och hög kvalitet av
rostfria stålkomponenter säkrar du både en lång livslängd och säkra
livsmedel, en perfekt knivslip både för raka och tandade knivar.
Art.nr 53886

44900
/st

HOUCHO FLEXIBELT
KNIVBLOCK

990

10

00
/st

Satake | 24 cm
Ett stilfullt knivblock av björk som skyddar dina
knivar från skramlet i kökslådan. Fyllnadsstrån
av plast gör att du kan sätta i knivar och saxar
hur du vill. Art.nr 54688

ÖLPROVARSET

BAKFORMAR

Vacuvin | 2x5 st

Bercato | 5 st

Med det här setet om fem olika glasformer som tar fram det bästa
ur varje sort kan du prova öl som ett proffs. Innehåller, förutom dubbla
uppsättningar glas, protokoll som du enkelt hänger runt flaskans hals.
Art.nr 12791

Baka egna pepparkakor eller varför inte ostkex eller knäckebröd i klassisk
hjärtform. Fem storlekar i en förpackning som liknar en liten bok och
passar perfekt bland kokböckerna. Art.nr 54684

349

00

/frp

69

90

/frp
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SIGNATURES

SUPERIOR SELECTION

Anthon Berg | 460 g

Anthon Berg | 1000 g

Elegant guldask som innehåller praliner med
tolv olika smaker och former. Art.nr 2507

Valet för den om vill ge bort det bästa! En generös presentask
med utvalda chokladpraliner från Anthon Berg. Art.nr 9896

12490

/ask

Njutbara
klappar
I butik
från och med
början av

november

12

25900

/ask

GULD

CARLS FAVORITER

Anthon Berg | 800 g
Utvalda praliner skapade med chokladtradition sedan 1884 i en läcker guldask.
Art.nr 34239

600 g

18990

/ask

Alla blir glada av en gåva med något sött. I denna ask
får du en härlig blandning av chokladpraliner. Art.nr 9903

11990

/ask
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MASTERPIECES

HUNDRA HÄRLIGA
CHOKLADPRALINER

Lindt | 500 g

860 g

Femtio stycken exklusivt utvalda praliner ur Lindts
fantastiska chokladsortiment. Choklad när det är
som bäst. Art.nr 7939

16990

/ask

Inuti den inslagna asken hittar du hundra stycken
noggrant valda chokladpraliner för den sanne
fantasten. Art.nr 9902

18990

/ask

8990

/ask

FEMTIO HÄRLIGA
CHOKLADPRALINER
430 g. Inuti den inslagna asken hittar du femtio noggrant
valda chokladpraliner för den sanne fantasten. Art.nr 9901
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CHAMPS ELYSÉES

JENNY NYSTRÖM

Lindt | 973 g

Carletti | 500 g

Lindts exklusiva choklad i en stor
presentask med vackert motiv från
Paris paradgata. Art.nr 7926

58 härliga praliner i 14 olika smaker med bland
annat den högt älskade trillingnöten. Art.nr 7962

8990

/ask

10990

/ask

JACOBSEN KONST

269

00

/ask

Carletti | 510 g
13 olika chokladpraliner från det danska
chokladhuset Carletti, klassisk chokladmakare
sedan 1918. Asken med ett motiv från den
berömda konstnären Birgitte Gaarsdal.
Art.nr 7994
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HOLIDAY SEASON FAIRTRADE
Pralinessa | 400 g

GOLDENEYE
Grand Belgian specialties | 420 g
Guldfärgad presentask med magnetlås. Innehåller 32 stycken praliner
i varierande smaker och fyllningar. Art.nr 2504

Fairtrade-märkta chokladpraliner i en snygg plåtask
med dekorativt mönster. Art.nr 2581

13490

/ask

MISS BORDEAUX
Hamlet | 500 g
40 stycken ljuvliga chokladpraliner i inslagen
presentask med matchande sidenband. Art.nr 2505

149

90

/ask
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12990

/ask

JUTESÄCK GOD JUL

LÅDA FAVORITMIX

1475 g

1000 g

Den klassiska tomtesäcken fylld med konfektyr och smaker
som passar hela familjen.
Art.nr 4055

Snygg trälåda som innehåller en generös blandning av dumlekolor,
fazerblå, marianne, likörkonfekt, mjölkchoklad och hasselnötscrisp.
Art.nr 9910

19990
/st

18490
/st

Lakritskonfekt 400 g, tryffel sea salt caramel 175 g, Caramint 200 g, Sea shells 190 g,
Toblerone 100 g, Noblesse 150 g, Riesen Milk 135 g, Toffifee 125 g.
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PRALINSÄCKEN

HEXAGON FAVORITMIX

MARC DE CHAMPAGNE

Royal Confectionery | 800 g

900 g

Lindt | 350 g

Säck i folie med presentband, fylld med
inslagna italienska chokladpraliner
i fyra läckra smaker. Art.nr 7219

Låda med en mix av inslagna chokladpraliner
och kolor i cellofan med presentband.
Art.nr 9904

Mjölkchoklad med krämig fyllning smaksatt
med Marc de Champagne, en lyxig gåva till
någon du bryr dig om. Art.nr 9094

11990
/st

9990
/st

6990
/st

Italienska nougatpraliner i 4 smaker.
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Mix av bland annat Dumle, Geisha, kolor och Eclair.

Beställ enkelt på
vår hemsida!
På martinserverarestaurangbutiker.se/julbutiken lägger du din beställning i lugn och ro.
Inom 24 timmar (helgfria vardagar) får du en orderbekräftelse på ditt köp.
Du hämtar upp din order i din närmaste Martin & Servera Restaurangbutik. Vill du hellre
få dina julklappar levererade kan vi självklart hjälpa till mot fraktkostnad till självkostnadspris.
Lägg din order senast den 13 december för att vi ska kunna garantera att du får dina
klappar i tid till jul.
Vid fakturering tillkommer en avgift på 30 kronor.

Välkommen in till en
värld full av matupplevelser!
Ett presentkort på valfritt belopp hos Martin & Servera
Restaurangbutiker är den perfekta gåvan för den
matintresserade. Presentkortet köper du direkt i butiken.

Besök vår hemsida och beställ redan nu:
martinserverarestaurangbutiker.se/julbutiken

Har du några frågor?

Årsta
Lasse Carlsson 08-501 622 41

Bromma
Jonas Widholm 08-501 622 53

Alla priser är exklusive moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 31 december 2020.

GOD
JUL

B | SVERIGE | PORTO BETALT

Våra öppettider
ORDINARIE
Måndag - fredag
Lördag - söndag

06.00-20.00
08.00-18.00

JUL & NYÅR
Julafton 24/12

STÄNGT

Juldagen 25/12

STÄNGT

Annandagen 26/12

08.00-18.00

Nyårsafton 31/12

08.00-16.00

Nyårsdagen 1/1

STÄNGT

Våra butiker:
Bromma
Ranhammarsvägen 10
Telefon 08-501 622 50

Årsta
Sockengränd 3
Telefon 08-501 622 00

martinserverarestaurangbutiker.se

