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Minnesanteckningar
Jag har beställt:
Leveransdag:

Mitt kortnummer:

Viktig information om din leverans

Supékort Kundtjänst

Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du anger på önskad dag mellan 08.00–16.00 i en isolerad och stötsäker förpackning.
Leveransen kan tyvärr ej föraviseras. Alla våra delikatesser levereras som
kylvaror. Om det ej finns någon som kan ta emot leveransen lämnas
paketet vid dörren.

Ring oss på 075-666 11 11 och se till att ha ditt kortnummer till hands
eller maila: kundservice@supekort.se OBS! Det går inte att ringa in din
beställning då detta är en värdehandling.

Besök vår webbsida för större utbud & info
Förutom att lösa in ditt Supékort direkt på www.supekort.se kan du ta
del av ett större utbud av gåvor, få mer produktinfo samt olika receptförslag. Du behöver då ditt kortnummer som finns på andra sidan. Du kan
även enkelt följa ditt pakets resväg direkt på hemsidan.

OBS! Portkod
För att din gåva ska kunna levereras i tid är det av största vikt att du uppger om du har portkod samt rätt adress. Observera att om du uppger
porttelefon måste någon vara hemma mellan 08.00 –16.00 för att
kunna öppna. Krävs det en magnetbricka/nyckel för att komma in i fastigheten går det inte att leverera till denna adress, vänligen uppge en
annan adress istället. Om något av ovanstående inte efterföljs kan
Supékort tyvärr inte ersätta leveransen.

Fler produkter & recept
Lös in din gåva på www.supekort.se – där finner du fler
produkter att välja bland samt en inspirerande receptbank.

Ditt personliga kortnummer, presentkortet berättigar dig till 1 st av produkterna du ser nedan.

Det finns två sätt att lösa in presentkortet: enklast löser du in det via www.supekort.se, se då till att ha ditt kortnr till hands. Du kan även fylla i beställningstalongen
längst ner och posta in din beställning. Observera att det ej går att ringa in beställningen då det är en värdehandling.

Ankbröst, 2 x 350 g

Laxduo, 2 x 400 g

Hjortstek, ca 900 g

Sex sorters sill, ca 1600 g

Fransk gåslever, ca 150 g

Anka har en given plats i det franska
köket. Rätt tillagade får de vilken gourmet som helst att kippa efter andan.

Två olika sorters laxklassiker! En ljuvligt
mild kallrökt lax och en traditionellt
gravad lax med karaktäristisk smak.

Denna saftig hjortstek visar sig från sin
bästa sida med frästa kantareller och
potatisgratäng. Tillreds i ugn.

Här finner du inte mindre än 6 st
läckra sorters sill från anrika familjeföretaget Klädesholmen i Bohuslän.

Lyxig gåslever från den förnäme fabrikören Larnaudie i Frankrike, levereras
med läcker calvadosgelé ca 100 g.

Hummer, ca 550 g

Whiskycheddar, ca 900 g

Parmesan, ca 700 g

Lammytterfilé, ca 700 g

Löjrom, ca 200 g

Lyxig kokt hummer får det att vattnas i
munnen för de flesta, perfekt när något
ska firas. Vikt ca 550 g

Denna smakrika cheddar lagras enligt
traditionen med whisky i 1 år för att få
sin särpräglade och kraftiga smak.

Äkta Parmegiano Reggiano som lagrats i
18 månader. Förföriskt god med färska
fikon efter en god måltid.

Det smakrika lammköttet är mångas
favorit. Ytterfiléns möra och saftiga
kött riktigt smälter i munnen.

Svensk löjrom av yppersta kvalitet.
Som förrätt med rostbröd, gräddfil och
hackad lök är den ren njutning!

Kräftlax, ca 700 g

Valrhona Choklad, 4 x 75 g

Varmrökt lax, ca 1100 g

Olivolja 100 ml

Lammstek, ca 1000 g

Utsökt kräftlax, ugnsmarinerad med
krondill. Fantastiskt god med en hemgjord romsås och färskpotatis.

Fyra noga utvalda unika smaker från
Valrhona – en av världens främsta chokladfabrikanter. Perfekt till kaffet!

Mild varmrökt regnbågslax från anrika
Falkenbergs Laxrökeri. En given bufféfavorit på fester och tillställningar.

Förstklassig olivolja från världskända
Château d´Estoublon som tar fram
prisbelönta oljor, viner och kryddor.

Saftigt och smakrikt lammkött, färdigt
att skivas upp. Med potatisgratäng och
sallad blir det en ljuvlig söndagsmiddag!

Beställningssedel
Posta din beställning så att vi har den 7 dagar före
önskad leveransdag. Om du ej är hemma lämnas
paketet utanför din dörr.
Leverans kan ej ske vid vissa helgdagar, vi hänsvisar
till www.supekort.se för aktuella datum då leverans
ej kan utföras.

Jag vill ha gåvan levererad (fyll i ett datum):
Onsdag

/

/

Torsdag

Leveransadress, tack för att du textar!

Jag väljer en av följande produkter:
101: Ankbröst (Råa)

108: Lammytterfilé (Rå)

151: Laxduo 2x400g

126: Löjrom

103: Hjortstek (Rå)

107: Kräftlax

104: Sex sorters sill

129: Valrhona Choklad

128: Fransk gåslever

113: Varmrökt lax

121: Hummer

697: Lyxig olivolja

105: Whiskycheddar

109: Rökt lammstek

Porto Betalt

155: Parmesanost

Namn

Svarspost
20423599
608 01 Norrköping

Gatuadress (ej box)
Postnr

Ort

Portkod

Telefon dagtid

E-mail
Vår post delas ut av lantbrevbärare.
Kommer beställningen in för sent till oss skickar vi gåvan nästa möjliga leveransdatum. OBS! Vid felaktigt angiven adress eller
portkod kan Supékort tyvärr ej ersätta leveransen.

Jag är själv intresserad av att
ge bort Supékort, kontakta mig
för mer information.

