
RESTAURANGBUTIKERNAÖNSKAR

TILL KUNDER, PARTNERS & ANSTÄLLDA



Alla priser är exklusive moms och 
gäller så långt lagret räcker, dock 
längst t.o.m. den 31 december 2018.

Skapa din 
egen julkorg!
Vill skapa en egen gåva? Inga problem! Vi har korgar i tre storlekar, kom in till oss på butiken och blanda fritt ur vårt breda sortiment.

Snart är julen här!
Vi vill att du enkelt ska hitta rätt gåva till dina kunder, partners 
och anställda som du vill tacka för året som gått. Därför har vi på 
Martin & Servera Restaruangbutiker som vanligt samlat ihop 
en hel säck av fina julklappserbjudanden så att du enkelt 
ska kunna välja vad som passar dig bäst.  
Här finns något för alla, delikatesser för finsmakaren, 
sötsaker för hela familjen eller användbara klappar 
för hemmet, du bestämmer!
Så luta dig tillbaka och låt dig inspireras. 

Vi önskar dig en lyckad 
julklappshandel!
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matnyttiga
klappar

Kan man få för mycket av det goda?
Det tycker inte vi, i alla fall inte när det gäller 
julbordet. Julen är ju inte bara fridens och  
ljusets högtid, den är också matens. Bland 
våra matnyttiga klappar hittar du flera 
av de mest älskade julbordsfavoriterna, 

godbitar för stora och små finsmakare, 
oavsett smak!

Goda

STORA JULBORDET
Falbygdens Osteria  |  3,14 kg

6374

Med stora julbordet behöver du bara griljera julskinkan på julafton. I lådan 
finns bland annat ostar, korv och sill.

Innehåll: 
Morfars Brännvinsost 540 g, Falbygdens Grevé 12 mån 28% 520 g,  
Ädelost Premium 100 g, Castello chili 150 g, Castello färskost vitlök 150 g,  
Löksill 250 g, Svartvinbärssill 250 g, Grönpepparpaté 150 g, Onsalakorv Original 
C&D 300 g, Svensk salami original 160 g, Digestivekex 400 g, Chocolate sticks 
apelsin 75 g, Droste choklad 95 g.

39900 
/st

De matnyttiga 
klapparna finns i lager från och med början av 
DECEMBER.
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OSTBRICKA
Falbygdens Osteria  |  875 g

6375

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

Innehåll: 
Falbygdens Präst 31% 18 mån 300 g, Castello Blue 150 g, Castello White 150 g, 
Castello Golden 150 g, Delikatessmarmelad päron/granatäpple/calvados 125 g.

OSTBRICKA I KORG
Falbygdens Osteria  |  2,04 kg

2863

Förpackad i korg med cellofan är denna presentkorg fylld med goda 
ostar en perfekt gåva i jul. Komplett med bricka och kniv är det bara 
att duka bordet.

Innehåll: 
Castello White 150 g, Kvibille gräddädel 140 g, Roulé vitlök 150 g, Falbygdens Präst 
12 mån 31% 300 g, Castello Golden 150 g, skärbräda, kniv och korg.

17900 
/st 34900 

/st
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WHISKEYKUBBE I LÅDA
Wernersson  |  1 kg

2864

Ett julbord är inte komplett utan en vällagrad cheddarost. Med denna 
smaksatta kubbe får du garanterat smaklökarna att jubla.

GOURMETLÅDAN
Paul & Thom  |  2,01 kg

863300

Julklappen för de verkliga finsmakarna. Lådan innehåller noggrant utvalda 
delikatesser från medelhavets matländer.

Innehåll: 
Snacksalami 100 g, Tapas trio chark och ost 70 g, Prosciutto 70 g, Salami Milano 70 g,  
Tapasost La Reserva karamelliserad 150 g, Grano Padano 20 mån 200 g, Grissini 100 g, 
Oliver gröna 125 g, Pepperoni färskostfylld 270 g, Pepperballs 280 g, Dadel crema di  
balsamico 250 ml, Svartvinbärsmarmelad 200 g, Mas Tarrés Olivolja 125 ml.

17900 
/st 39900 

/st
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PUBLÅDA
Paul & Thom  |  2,26 kg

1055

Med publådan har du receptet för en lyckad kväll. Samla ett gäng goda 
vänner och duka upp!

Innehåll: 
Chorizo tapas 100 g, Tysk ölkorv 200 g Kabanoss ölkorv 200 g, Pepparsalami 200 g, 
Ölkorv vitlök 200 g, Ölkorv redtail 50 g, Snacksalami pepperjack 100 g,  
Kalamataoliver 280 g, Salami fuet 180 g, Vitlöksklyftor chili 225 g,  
Pepperoni Inca 250 g, Pepperballs 280 g.

SALAMIBRICKA
Paul & Thom  |  3x250 g

9858

Som pålägg, tillbehör eller som en del av en buffé. Med tre kryddade  
salami att njuta av i alla former. Kommer tillsammas med en fin skärbräda.

Innehåll: 
Salami peppar 250 g, Salami mexican 250 g, Salami ört 250 g, skärbräda i naturträ.

12900 
/st

36900 
/st
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LAMMFIOL I PRESENTASK
Paul & Thom  |  ca 1,5 kg

860301

Lammfiol är en riktig delikatess och blir garanterat en succé i  
julklappssäcken! Skär i tunna skivor och servera med potatisgratäng 
eller rikligt med riven pepparrot.

BALSAMICO RISERVA FAMIGLIA 14 ÅR
Condimento nobile  |  100 ml

3177

Smaken, konsistensen och komplexiteten hos denna Condimento Balsamico 
är vad som skiljer den från många andra. Lagrad i minst 14 år på noggrant 
utvalda ekfat som använts i generationer. Bara naturliga ingredienser.  
Vackert förpackad gör den perfekt som en lyxig present för finsmakaren,  
en riktig smaksensation!

21900 
/fla

29900 
/st
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användbara
klappar

Vill du ge bort någonting av bestående 
värde, som kan användas och ge 
glädje i hemmet även långt efter att 
årets jul är över? Titta i så fall igenom 
följande sidor, här har vi samlat ett 
urval av verkligt snygga, smarta och 
användbara julklappstips, alla med 

anknytning till mat, umgänge och 
gemenskap!

Fina

BARSET
Dolan

42107

Startkit för baren som innehåller en shaker, drinkmått, drinksil & rörsked, 
en perfekt julklapp för den som vill utveckla sina drinkkunskaper.

19900 
/st

De användbara 

klapparna finns 

i lager från och 

med början av 

NOVEMBER.
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Kopparpläterad

42175

Sundby

Lys upp i vinterkvällarna med en snygg ljuslykta i rostfritt eller koppar. 
Tänds med blockljus eller bioethanol.

LYKTA, HÖJD 28 CM

Rostfri

42196

VINKYLARE

Rostfri

42176

Mässing

42131

Temp

En snygg vinkylare hör till varje dukat festbord. Med sina dubbla väggar 
håller den ditt vin svalt under hela middagen.

22900 
/st 22900 

/st
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NABE MORTEL I GJUTJÄRN 15,5 CM
Satake

53973

Den perfekta gåvan! En klassisk mortel med pip som hör hemma på 
bänken i varje kök.

NABE GJUTJÄRNSGRYTA

17 cm, volym 0,8 liter

53962

Satake

Gedigna gjutgärnsgrytor som inbjuder till all sorts matlagning. Med ett 
vackert trälock till servering och glaslock för tillagning i spis eller ugn.

21 cm, volym 1,8 liter

53963

29900 
/st

24 cm, volym 2,7 liter

53964

34900 
/st

24900 
/st24900 

/st
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SKINNFÖRKLÄDE
B away

70629

Exklusivt förkläde i vaxat buffelläder med 
rutigt foder på baksidan. En gåva som bara 
blir snyggare med åren.

GRILLVANTE
B away

70920

En fodrad grillvante i vaxat buffelläder är en snygg detalj i köket.

79900 
/st

34900 
/st
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njutbara
klappar

Bland det bästa med julen, i alla fall för 
alla som älskar sötsaker, är att man gärna 
unnar sig lite mer av det söta och goda än 
under resten av året – det heter ju faktiskt 
God Jul. Så bläddra vidare (utan dåligt 
samvete) och låt det vattnas i munnen 

av vårt stora sortiment av choklad och 
andra söta njutningar.

JUTESÄCK GOD JUL
1610 g

4055

Den klassiska tomtesäcken fylld med konfektyr av hög kvalitet och 
smaker som passar alla i familjen.

Innehåll: 
Sea shells 250 g, Baileys sticks 120 g, Taveners lakritskonfekt 400 g,  
Fransk tryffel 200 g, Toffifee 200 g, Caramints 200 g, Salted Caramel Thins 150 g, 
Famouse Grouse 90 g.

Söta
19900 

/st

De njutbara 
klapparna finns i lager från och med början av 
NOVEMBER.
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PRALINSÄCKEN
800 g

7219

Jutesäck fylld med inslagna italienska chokladpraliner.

FEDORA
Grand Belgian specialties  |  1000 g

7948

En vacker ask med rött mönster och stort sidenband med rosett. 
Innehåller 70 st premiumpraliner i varierande smaker och former, 
utsökt dekorerade.

8900 
/st 23900 

/ask
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CHARLESTON
Grand Belgian specialties  |  440 g

7169

Svart ask med elegant guldmönster som minner om det glada 20-talet. 
Innehåller 32 st praliner i olika smaker och former.

VICTORIA
Grand Belgian specialties  |  440 g

8961

Ceriserosa presentask med magnetlås. Innehåller 32 st praliner i 
varierande smaker och fyllningar.

12500 
/ask 12900 

/ask
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MIDVINTER
Grand Belgian specialties  |  440 g

7954

Inslagen ask med vackert vintermotiv och sidenband. 
Innehåller 32 st praliner i olika smaker och former.

GRAND LUXURY GIFT BAG
Grand Belgian specialties  |  350 g

7949

Inslagen guldask med exklusivt vitt sidenband med 
Grand-tryck. Kommer i elegant presentpåse med 
guldhandtag. Innehåller 26 st praliner i varierande 
smaker och former.

CHAMPS ELYSÈES
Lindt  |  973 g

7926

Lindts exklusiva choklad med ett vackert 
motiv från Paris, denna jul exklusivt i en stor 
presentask.

9900 
/ask 12900 

/ask

24900 
/ask
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ANTHON BERG GULD
Anthon Berg  |  800 g

34239

Utvalda praliner i en läcker guldask skapade 
med chokladtradition sedan 1884.

DIPLOMAT
Anthon Berg  |  1000 g

36380

Diplomat är ett verkligt paradnummer från en av  
världens mest kända chokladtillverkare. 1 kg praliner 
av högsta kvalitet ger dig garanti om en riktigt god jul.

LINDT MASTERPIECES
Lindt  |  500 g

7939

50 st exklusivt utvalda praliner ur Lindts fantastiska 
chokladsortiment. Choklad när det är som bäst.

18900 
/ask 23900 

/ask 17900 
/ask
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Innehåll: 
Taveners Winegums 1 kg, Baileys sticks 120 g,  
Toffifee 200 g, Walkers Mintchoklad 120 g,  
Guylian chocolate bar 100 g, Bubs Tomteskalle 175 g.

THE SWEET SUITCASE
1715 g

7924

Årets nyhet, en tuff resväska fylld med konfektyr 
med olika smaker att ta med på julresan.

PLEASURE

1000 g

7921

500 g

7923

Choklad ska vara lust och njutning! Med pleasure får du en inslagen 
chokladask med 17 olika ljusa och mörka praliner från Belgien.  
Här hittar du bland annat tvillingnöt, nougat, marsipan, mandel, 
mint, Irish Cream, rom och apelsintryffel.

15900 
/ask

19800 
/st

8900 
/ask
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JENNY NYSTRÖM
Carletti  |  500 g

7962

Härligt god choklad i en ask med klassiskt Jenny 
Nyström motiv. 58 praliner i 14 olika smaker med 
bland annat den älskade trillingnöten.

JACOBSEN KONST
Carletti  |  510 g

7994

13 olika chokladpraliner från den danska choklad-
tillverkaren Carletti, klassisk chokladmakare sedan 
1918. Asken har ett läckert motiv från den berömda 
konstnären Birgitte Gaarsdal.

JOYRIDE CHOCOLATE 
ASSORTMENT
Carls choklad  |  800 g

7947

Chokladask fylld med belgiska praliner för den 
som söker något extra.

19900 
/ask

9800 
/ask

8900 
/ask



Beställ klapparna på nätet i lugn och ro!
På vår hemsida kan du enkelt beställa årets julklappar. Sedan är det bara att hämta ut dem i din 
närmaste Martin & Servera Restaurangbutik. Efter din beställning kommer en bekräftelse på din order 
inom 24 timmar helgfria vardagar.

Om du hellre vill ha leverans kan vi självklart hjälpa till mot en 
fraktavgift till självkostnadspris.

För att kunna garantera leverans innan julhelgen vill vi ha din  
beställning senast den 10 december.

Välkommen in till 
en värld full av 
matupplevelser! 
Ett presentkort på Martin & Servera 
Restaurangbutiker är den perfekta 
gåvan för den matintresserade. Den 

lycklige mottagaren kan sen fritt
botanisera runt i hela vårt 
sortiment. Presentkortet 
köper du direkt i butiken.

Glöm inte att du kan köpa glöggen & pepparkakorna till julminglet hos oss!

Hör av dig om du undrar något!
Årsta
Lasse Carlsson
08-501 622 41

Bromma
Jonas Widholm
08-501 622 53

Göteborg
Sabina Vatansever
031-74 65 337

Vid fakturering tillkommer en fakturaavgift på 30 kronor.

Besök vår hemsida för att beställa redan nu:  
martinserverarestaurangbutiker.se/julbutiken



B | SVERIGE | PORTO BETALT

Våra öppettider 2018

JUL & NYÅR

Julafton 24/12 STÄNGT STÄNGT

Juldagen 25/12 STÄNGT STÄNGT

Annandagen 26/12 08.00-18.00 08.00-16.00

Nyårsafton 31/12 08.00-16.00 08.00-16.00

Nyårsdagen 1/1 STÄNGT STÄNGT

Grönsaksgatan 5 (i partihallarna)
Telefon 031-746 53 10

Ranhammarsvägen 10
Telefon 08-501 622 50

Sockengränd 3
Telefon 08-501 622 00

Årsta Bromma Göteborg

ORDINARIE Stockholm Göteborg
Måndag - Fredag 06.00-20.00 06.00-20.00
Lördag - Söndag 08.00-18.00 08.00-16.00
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