En Annorlunda

Butik

- varor i lösvikt -

Beställ på: 044-106200. Telefontider: Tis-Lör från 11:00
Avhämtas: På vår innergård, Östra storgatan 9
När: Tis-Lör 17:00-21:00
(övrig tid kan avtalas på telefon)

Butik 								

Butikens utbud varieras från vecka till vecka så dubbelkolla så ni har rätt lista.
Vi hjälper gärna till med att avgöra hur mycket ni behöver per person. Allt hämtas snyggt
förpackat i engångsmaterial. Beställ i tid för att vara inte riskera att produkterna tar slut.

Nyheter
Kippers Matlådor: Våra egenproducerade färdigrätter med hög kvalité, allt gjort från
grunden med fokus på råvarorna och höga smaker. För att värmas i ugn eller mikro.
Kippers Grill: Vi gör grunden, du blir mästare vid grillen. Köp olika styckningdetaljer,
färdiga paket, marinader, såser, kryddsmör och tillbehör. Allt för att göra grillkvällen så
lyckad som möjligt.
Kippers Isfabrik: Köp kub eller krossis i lösvikt eller i färdiga thermolådor. Perfekt för att kyla
dryck eller fylla upp frysen inför sommarens grillkvällar.

Grill
Kippers Grill: Vi gör grunden, du blir mästare vid grillen. Köp olika styckningdetaljer,
färdiga paket, marinader, såser, kryddsmör och tillbehör. Allt för att göra grillkvällen så
lyckad som möjligt.

Grill-kassen
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Färdigt för grillen, med goda tillbehör såsom en bearnaise med tomatsmak rson

er

Hängmörad kalventrecote, marinerad med vitlök och örter
Ramslökssmör
Choronsås
Klargravad färskpotatissallad med kapris och fransk senap
Rödbetor & knipplök i låda redo för grillen

165,- per person
Bygg ihop din egen
På de följande sidorna hittar du allt från kött, marinader, såser, grönsaker, förrätter etc.
Vi hjälper dig gärna bygga ihop din helt egna grill-kasse så du får den precis så som du
vill ha den.

Butik 								
Kött & Fisk
Hängmörad Ryggbiff: samma smakrika och marmorerade biff vi använder **

55,-/hg

Hängmörad Oxfilé: Mörast av dem alla, vår egen utvalda oxfilé **

67,-/hg

Kippers Spett: Svenskt lamm med kanske världens godaste marinad * (150g)
Kalventrecote: Härligt mör och smakrik, perfekt för grillen **
Festivalkorv: Kryddig, matig och grovmald med mycket smak ** (ca: 150g)

55,-/st
45,-/hg
32,-/st

Fiskpaket: Foliepaket med dagens fångst, ramslök, sparris & fänkål * (ca: 300g)
Spädgris: Lågtempad rulle av spädgris. Redo för panna/grill * (150g)
Grillkorv: Skinnfri och smakrik, perfekt till barnen ** (90g)

60,-/st
15,-/st

Potatis & Grönsaker
Klargravad potatissallad: potatissallad med vinäger, kapris och örter *

20,-/hg

Krämig potatissallad: syrad grädde, purjolök och gräslök **

20,-/hg

Rödbetor: Förkokta i grillfast form, med smulad getost, honung och dragon.
(350g, 2-4 personer) *

79,-/st

Härliga lökar: Olika marinerade lökar (knipplök, vitlök, rödlök) i grillfast form
med ramslökssmör och flingsalt (350g, 2-4 personer) *

69,-/st

Sparris: Grön sparris med olivolja, svartpeppar och smulad parmesanost.
(350g, 2-4 personer) *

119,-/st

Såser, Marinader & Smör
Kippers Marinad: vitlök, citron, rökt paprika är bara några av kryddorna *

20,-/hg

Aioli: vår egna majonnäs smaksatt med färsk vitlök *

20,-/hg

Ört & Vilökssmör: smaksatt med vitlök, persilja och citron *

20,-/hg

Kallslagen Bearnaise: gjord på rapsolja, dragon & körvel *		

20,-/hg

Choronsås: Vår kallslagna bearnaise med tomatsmak *		

20,-/hg

* Egenproducerat
** Utvald leverantör
Vissa produkter finns i begränsad tillgång och kan ta slut.
Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

Butik 								
Kippers Matlådor
Matlådorna har paus under sommaren och är tillbaka till hösten igen.
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Mat lagad från grunden utan att tumma på kvalitén!
Våra kockar gör allt från att koka fonden till hummersåsen på riktiga hummerskal
till att veva potatismosen för hand och råröra lingonen på traditionellt sätt.
Du kommer märka skillnaden!
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Maten hämtas kall i rejäla portioner, redo att värmas i antingen micro eller ugn.
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Fiskgratäng på lax och sej med krämig hummersås, potatismos och dill

105,-

Rimmad oxbringa med senapssås, rostade rotfrukter och långbakad lök

95,-

Pannbiff med lök, serveras med rårörda lingon, rostad potatis och broccoli

90,-

Vegetarisk lasagne, överraskande god med tre sorters ost och spenat.

95,-
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Fisk & Skaldjur
Brantevikssill: kryddad med lök, dill och olika pepparsorter *

25,-/hg

Gravad Senapssill: smaksatt med vitpeppar, söt senap & dill *

25,-/hg

Skånsk Kryddsill: kryddad med ingefära, kryddpeppar & lagerblad *

25,-/hg

Matjessill: lyxmatjes gjord på traditionellt sätt, mjäll och fin **		

25,-/hg

Gravad Lax: hel bit eller skivad, kryddad med vitpeppar, fänkål & dill *		

35,-/hg

Löjrom: amerikansk löjrom, avhängd och klar att serveras **

99,-/hg

Öringrom: svensk öringrom, med bra sälta och fasta korn **		

59,-/hg

Skagenröra: handskalade räkor, vår egen majonnäs, dill & pepparrot *

39,-/hg

Sardiner: Yurrita, konserverade spanska sardiner i olivolja **
Fiskpaket: Foliepaket med dagens fångst, ramslök, sparris & fänkål * (ca: 300g)

* Egenproducerat
** Utvald leverantör
Vissa produkter finns i begränsad tillgång och kan ta slut.
Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

59,-/burk

Butik 								
Kött & Chark
Kippers Köttbullar: tillagade av svensk blandfärs med smak av kryddpeppar *
Rökt Korv: kallrökt och syrad lokal korv **

27,-/hg

halv 50,- hel 100,-

Hängmörad Ryggbiff: samma smakrika och marmorerade biff vi använder **

55,-/hg

Hängmörad Oxfilé: Mörast av dem alla, vår egen utvalda oxfilé **

67,-/hg

Kippers Spett: Svenskt lamm med kanske världens godaste marinad * (150g)
Kalventrecote: Härligt mör och smakrik, perfekt för grillen **

55,-/st
45,-/hg

Festivalkorv: Kryddig och grovmald med mycket smak ** (ca: 150g)

32,-/st

Spädgris: Lågtempad rulle av spädgris. Redo för panna/grill * (150g)

60,-/st

Grillkorv: Skinnfri och smakrik, perfekt till barnen ** (90g)

15,-/st

Såser & Smör
Dillmarmelad: vår variant av hovmästarsås, perfekt till gravad lax *

20,-/hg

Majonnäs: gjord på äggula, rapsolja, senap & vinäger *		

20,-/hg

Aioli: vår egna majonnäs smaksatt med färsk vitlök *

20,-/hg

Ört & Vilökssmör: smaksatt med vitlök, persilja och citron *

20,-/hg

Rödvinssås: gjord på hemkokt fond och rödvin *

25,-/hg

Kallslagen Bearnaise: gjord på rapsolja, dragon & körvel *		

20,-/hg

Remoulad: vår egen majonnäs med curry & pickles *

20,-/hg

Pepparsås: fond, vispgrädde, vår egen pepparmix och en aning vanilj *		

25,-/hg

Kippers Marinad: vitlök, citron, rökt paprika är bara några av kryddorna *

20,-/hg

Choronsås: Vår kallslagna bearnaise med tomatsmak *		

20,-/hg

* Egenproducerat
** Utvald leverantör
Vissa produkter finns i begränsad tillgång och kan ta slut.
Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

Butik
Potatis & Grönsaker
Krämig potatissallad: syrad grädde, purjolök och gräslök **

20,-/hg

Klargravad potatissallad: potatissallad med vinäger, kapris och örter *

20,-/hg

Rödbetor: Förkokta i grillfast form, med smulad getost, honung och dragon.
(350g, 2-4 personer) *

79,-/st

Härliga lökar: Olika marinerade lökar (knipplök, vitlök, rödlök) i grillfast form
med ramslökssmör och flingsalt (350g, 2-4 personer) *

69,-/st

Sparris: Grön sparris med olivolja, svartpeppar och smulad parmesanost.
(350g, 2-4 personer) *

119,-/st

Bröd & Ost
Kippers Surdegsbröd: riktigt levainbröd med härligt tugg
(ca; 1kg styck) **		
Danskt Rågbröd: fantastiskt mörkt bröd med mycket smak
från Konditori Boulevard **

halvt 34,- helt 68,40,-/st

Prästost 24 månader: otroligt smakrik **		

20,-/hg

Grönmögelost: krämig och med mycket smak **

40,-/hg

Bakverk
Kippers Chokladtårta: 100g bit, redo att garneras *		

35,-/st

Dryck
Beskows Vy: humle/äpple eller äpple/slånbär **

* Egenproducerat
** Utvald leverantör
Vissa produkter finns i begränsad tillgång och kan ta slut.
Är du allergisk? Du kan alltid fråga oss om innehållet i maten!

55,-/st

Butik
Kippers Isfabrik
RIktig is! Glöm trista ljumna sommardrinkar och ladda upp med riktig proffs-is, smälter långsamt och förgyller varje sommarkväll.
Partylåda: 20kg kub eller krossis i termolåda
Lösvikt: Ta med egen kylbox eller återanvänd din termolåda

365,-/st
12,-/kg

