
Beställning inför Jul 

och Nyår 2022 

Bjärhus prinskorv 199:-/kg  kg   

Bjärhus viltprinskorv 239:-/kg  kg   

Tjocka revben 159:-/kg kg   

Tjocka revben, fondmarinerade, kryddade,  Förkokta 

”Sous-vide”  189:-/kg 

kg   

Fårfiol - kallrökt, bakben, skinka, ca 2 kg, 369:-/kg  st  

Fårfiol - kallrökt, benfri, i bit ca 300 g/st 399:-/kg  st  

Oxfilé i bit 599:-/kg kg   

Fläskfilé, ca 500 g/st 299:-/kg kg   

Lammytterfilé 599:-/kg kg   

”Dansk fläskestek” Benfri kotlettrad m svål   159:-/kg kg   

Senapssill  ca 225 g/burk 26.90:-/hg  st  

Löksill ca 225 g /burk 26.90:-/hg  st  

Currysill ca 225 g /burk 26.90:-/hg  st  

Gin- & citrussill ca 225 g /burk 26.90:-/hg  st  

Brantevikssill ca 225 g/burk 26.90:-/hg  st  

Sillpaketet  - 5 burkar sill, 1 av varje sort, betala för 4  st  

Sillsallad ca 200 g/brk, 22:-/hg           st  

Varmrökt lax - i bit 39:-/hg hg   

Kallrökt lax - i bit  39:-/hg hg   

Gravad lax - i bit 39:-/hg hg   

Gravlaxsås/Hovmästarsås ca 180 g/burk 28.90:-/hg  st  

Lammleverkorv ca 400 g/st 26.90:-/hg  st  

Fläskkorv ca 150 g/st 19:90:-/hg  st  

Rullsylta 33:-/hg hg   

Pressylta ca 250g/st  29:-/hg  st  

Grisleverpastej ca 200 g/st  form 27,90:-/hg  st  

Lammleverpastej ca 200 g /st form 27,90:-/hg  st  

Kalvsylta ca 250 g /st 29:-/hg  st  

Köttbullar 19.90:-/hg hg   

Lammkorv i ring- kallrökt ca 300 g/st 39.90:-/hg  st  

Lökkorv i ring- kallrökt ca 300 g/st 39.90:-/hg  st  

Mormor Annies korv - kallrökt ca 400 g/st 42.90:-/hg  st  

Bjärhussalami - kallrökt ca 300 g/st 39.90:-/hg  st  

Tryffelsalami - kallrökt ca 300 g/st 42:90:-/hg  st  

Oxkorv - kallrökt ca 300 g/st 39:90:-/hg  st  

Janssons frestelse ca 500 g/st 16.90:-/hg  st  

Rödbetssallad ca 225 g/burk 22:-/hg  st  

Brunkål, ca 500 g/förp , 8.90:-/hg  st  

Rödkål, ca 500 g/förp 10.90:-/hg  st  

Stilton-ost ca 200 g/st  47,80:-/hg           st  

Farmhouse cheddar ca 250 g /st  31.90:-/hg  st  

Saint Agur-ost ca 200 g/st 33,90:-/hg  st  

Liffes starka senap ca 170 g/burk 59:-/st  st  

    

Ange vikt eller antal 

Namn  

E-post  

Telefon  

Övriga önskemål/kommentarer 

Här kan du beställa ALLT från vårt ordinarie sortiment 

 

Ringa in dagen du vill hämta 

Ordinarie öppettider 

Tors & Fre  10-18 

Lör    10-13 

Extra öppet julveckan 

Tis 20 dec   10 -18 

Ons 21 dec   10 -18 

Tors 22 dec   10 -18 

Därefter stängt resten av året.  

Vi ses  feb 2023! 

info@bjarhusgardsbutik.se 

0435-102 95  

God Jul o Gott Nytt År 
önskar vi på Bjärhus 

Ifylles av personal 

Packat  

Senast Sön 11 dec vill vi ha din beställning 

Julskinka - sockersaltad, utan ben 199 :-/kg Kg   

Julskinka - lättrökt, utan ben 219:-/kg Kg   

Julskinka - färdigkokt, utan ben 299:-/kg Kg   

”Gråskinka” Sockersaltad utan nitrit, utan 

ben 199:-/kg 

Kg   

Bjärhus Grönsakskasse 169:-                      

2 kg potatis, 1 kg Gul lök, 1 kg röd lök, 1 kg 

betor, 1 kg morötter, 1 knippe grönkål 

 st  

Ange vikt eller antal 

 Köttet är ekologiskt certifierat.        
Nötkött och Lammkött från  egen Gård 
och Griskött från Rosersbergs Gård  

I vår strävan att minska på 

onödigt emballage, lämnar 

vi i år ut din beställning 

packad i en returback i plast. 

Denna kostar 40:- , som du 

får tillbaka när du returnerar 

den. Vill du inte ta med 

returbacken hem, kan du 

naturligtvis ta med egna 

kassar/lådor och packa över 

dina varor när du hämtar.  


