
Nyår 2021

Önskar du beställa färdiglagad mat till nyår? Då har vi lösningen här.  Allt levereras kallt, och antingen ska 
det ätas som det är eller så får man en mycket enkel instrukton om hur man värmer upp maten. Såklart kan 
man också titta in vår butik och handla godsakerna och lägga upp det på favoritfatet. Vi har möjlighet att få 
hem de flesta skaldjur och fisksorter men behöver din beställning senast 28/12, men gärna före för större 
chans att du ska få tag i dina favoriter.

Laxfat
Lax, romsås, potatis

155 kr/portion

Laxfat lyx
+ paj, skagen, sallad, bröd

195 kr/portion

Räkfat, havskräftor, såser, 
hembakat bröd

295 kr/portion

Skaldjursoppa, hembakat 
bröd

125 kr/portion

Skagen på rågbröd, rödlök

105 kr/portion

Räkfat lyx
+ ostron & hummer

425 kr/portion

Kontakta oss för beställning eller fler förslag. Vi hjälper dig mer än gärna!



Butiken
Ett urval från vår butik som passar utmärkt till nyår. Skaldjur bör förbeställas för säker tillgång, 

vi håller inga större mängder på lager

- Varmrökt lax - 315 kr/kg
- Rökt ål - 545 kr/kg hel eller halv, 595 kr/kg mittbit

- Färska ostron, Franska - 22 kr/st eller 235 kr/tråg (12 st)
- Färska pilgrimsmusslor, US - 595 kr/kg
- Färska räkor (om inte priserna skenar) - dagspris
- Färska blåmusslor - 55 kr/kg

- Frysta räkor - 155 kr/kg
- Frysta havskräftor, 8/12 - 295 kr/kg
- Fryst, kokt king crab ben - dagspris
- Fryst löjrom, kalix -  155 kr/30 gr
- Fryst löjrom, amerikansk - 45 kr/30 gr
- Kyld regnbågsrom - 145 kr/100 gr

- Kokt hummer - dagspris
- Kokt krabba - dagspris
- Kokta havskräftor - dagspris
- Vinkokta blåmusslor - 145 kr/nät

Lyxig rom från ROGN
 beställning senast 14/12

Baeri - 245 kr/15 gr,  795 kr/50 gr
Gold - 345 kr/15 gr, 1 095 kr/50 gr
Beluga - 1 295 kr/15 gr, 3 495 kr/50 gr

Färsk fisk, filéer om inget annat anges
 beställning senast 26/12
Vi kan inte inte garantera att alla sorter finns att tillgå. 
Följande är exempel:

- Hälleflundra - dagspris
- Piggvar, hel - dagspris
- Marulkfilé - dagspris
- Torskrygg - dagspris
- Havsabborre - dagspris

Önskar du något annat? Kontakta oss, vi kan lösa de flesta fisk- och skaldjurssorter.


