Ge bort svensk ost i jul
GÄSENE MEJERI
JULLÅDA:

JULOST 31%

(1kg, lagrad fr 15 mån)

JULSPECIAL 34%

(1kg, vaxad, lagrad fr 11 mån)

VÄSTGÖTAOST 31%

(1kg, lagrad fr 6 mån)

MARMELAD

(Lindhags, 130g )

CHOKLADTRYFFLAR

(La Praline, 200g)

OSTHYVEL

399:-

Ord. pris 429:-

Förpackat i en julklappslåda. Priset är ex 12% moms.

Plocka ihop din egen jullåda

Ostbutikens julost

Paketeras i en elegant låda med 1-4 kg ost i varje och en osthyvel.
(Alla priser är exkl. 12% moms)

Lagrad fr 15 mån

PORT SALUT

Lagrad fr 2 mån
Mogen med tydliga
syror och sälta. 31%.
99:- (ca 1 kg)

OSTBUTIKENS JULOST

26%, 2kg, vaxad, lagrad fr 15 mån.
Finns endast i Ostbutiken i Ljung.

OSTHYVEL

Allt snyggt paketerad i silkespapper
och en julklappslåda.

230:Priset är ex 12% moms.

Gäsene Mejeri är idag Sveriges minsta mejeriförening. Ost från Gäsene smakar mer och det märker
du redan från första tuggan. Den goda och gräddiga
smak du känner kommer från svensk mjölk som vi
producerar på våra egna gårdar i Ljung. För oss är
det viktigt att mjölken behandlas som den råvara
det är och därför ligger våra gårdar inte längre bort
än 25 minuter från mejeriet.

JULSPECIAL

Vaxad, lagrad fr 11 mån
Krämig, gräddig och lena
toner med både syrlighet
och sälta. 34%.
115:- (ca 1 kg)

BONDMORA

Lagrad fr 11 mån
Smakrik ost med väl
utvecklad karaktär. 31%
109:- (ca 1 kg)

JULGRÄDD

Lagrad fr 8 mån
Krämig ost med smörig
syrlighet och sälta. 34%.
109:- (ca 1 kg)

VÄSTGÖTAOST

Lagrad fr 6 mån
Mogen smak med tydliga
syror och sälta. 31%.
99:- (ca 1 kg)

JULOST

Vaxad, lagrad fr 15 mån
En fullt utvecklad
delikatessost med en
kraftfull smak. 31%.
125:- (ca 1 kg)

Välkommen med din beställning!
0513-250 81
butiken@gasenemejeri.se
Lotta, Hanna, Charlotte och Moa
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