
 

 

Beställning av julsortimentet 2019 

 

Julskinka Pris Liten 1,5-2,5 kg Mellan 2,5-3,5kg Stor 3,5-4,5 kg 

Färsk, rimmad 175 kr/kg       

 

Julskinka Pris Liten 1-2 kg Mellan 2-3 kg Stor 3-4 kg 

Rimmad och ugnsbakad 250kr/kg       

Rimmad, lättrökt och kokad 270 kr/kg       

Färsk, rimmad och lättrökt 225 kr/kg       

Ugnsbakad och griljerad i skivor 305 kr/kg Mängd:    
 

Har du andra önskemål på din skinka, som t.ex. med ben eller nitritfri, så ordnar vi det. Ange det under 

Övriga önskemål. 

 

Övriga julprodukter Pris   

Julkorv (kokkorv) med kryddpeppar, 
ingefära och nejlika. Vikt 300 g/st. 

135 kr/kg Antal: 

Prinskorv, klassisk 230 kr/kg Mängd: 

Fläskrullad med svartpeppar, 
kryddpeppar och senapsfrön 

260 kr/kg Mängd: 

Viltsvinspaté med portvin och 
grönpeppar. Vikt ca 330 g. 

75 kr/st Antal: 

Leverkorv. Vikt ca 250 g. 135 kr/kg  Antal: 

Lammleverpastej, bredbar. Vikt ca        
200 g. 

25 kr/st Antal: 

Grafmans Goda patésauce med 
jordgubbar, grönpeppar, portvin och 
champagnevinäger. Vikt 180g. 

79 kr/st Antal: 

 

 



 

Färdiga jullådor Pris Antal 

Stora jullådan - innehåller en hel mellanstor 
ugnsbakad julskinka, 2 julkorvar 300 g/st, 
prinskorv 1 kg, viltsvinspaté 2 st a 330 g, 
patésauce 1 st á 180 g. 

1000 kr (värde ca 
1140 kr) 

  

Lilla jullådan - innehåller skivad, griljerad 
julskinka ca 300 g, 1 julkorv 300 g, prinskorv 300 
g, viltsvinspaté 330 g, patésauce 1 st á 180 g. 

300 kr (värde ca 330 
kr) 

  

 

Övriga önskemål: 

(T.ex. presentförpackning, önskemål om andra produkter eller andra speciallösningar) 

 

 

 

 

Namn:                                                                   

Telefonnummer:                                                                         

E-post: 

Önskad hämtningsdag:   

o Fredag 29/11     

o Lördag 30/11     

o Fredag 6/12   

o Lördag 7/12   

o Fredag 13/12   

o Lördag 14/12    

o Fredag 20/12    

o Lördag 21/12 

o Söndag 22/12 (Butiken är inte öppen, men vi lämnar ut förbeställda produkter 

efter överenskommelse om tid) 

o Måndag 23/12 (Butiken är inte öppen, men vi lämnar ut förbeställda produkter 

efter överenskommelse om tid) 

Övriga hämtningsdagar efter överenskommelse. 

Lämna in blanketten i charkuteriet eller mejla uppgifterna till info@grafmansgoda.se 

senast 14 dagar innan önskad hämtning.  

mailto:info@grafmansgoda.se

