Brug vores E-shop på nettet: www.nbr.dk
Hvis du går ind på vores
hjemmeside www.nbr.dk
kan du bl. a. se åbningstider
i vores butik eller i restauranten. Eller hvad med
nogle opskrifter på
fiskeretter til inspiration?
På vores E-shop kan du bestille alle de andre
bornholmske specialiteter vi fremstiller
(lukket 1/1- 10/4-2019).
God fornøjelse!
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Røget torsk, ørred,
hellefisk, makrelfilet,
saltstegte sild, sennep,
oldemorssild, karrysild, 2x4 cl Bornholmersnaps,
Bornholmsk Danablue, hjemmelavet marmelade

Julen 2018

Bornholmersnaps,
rapsolie, røget laks,
torsk, makrelfilet,
salstegte sild,
sennep,
Bornholmsk Danablue
Hjemmelavet
marmelade,
Allinge bolsjer

Kæmpestranden 2 . DK-Allinge . Tlf. (0045) 56 48 07 30 . Fax (0045) 56 48 00 32
info@nbr.dk . www.nbr.dk

til 2-3 personer:
Dejlig kasse med delikatesser:
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BORNHOLMERKASSE
Lækker gaveæske med alt
det bedste fra Bornholm:

Kære Jule-laks kunde

Vi kan tilbyde:

Vi har igen i år atter fornøjelsen af at tilbyde fersk røget laks
og ål, som en lækker julegave til ansatte, forretningsforbindelser,
familie eller bare til dig selv!
Laksen er, som de andre år, prima kvalitet, håndsaltet og
langtidsrøget efter de gamle metoder.

Røget norsk laks, hele sider
1100g - 1300g
kr. 222,- pr. side
1300g - 1500g
kr. 254,- pr. side
1500g - 1700g
kr. 291,- pr. side
1700g - 1900g
kr. 328,- pr. side

Laksen leveres vacumpakket.
Kan leveres i flot gaveæske mod et tillæg på kr. 20,- pr. æske.

Røget norsk laks, hele sider, sliced (skiveskåret)
1000g - 1200g
kr. 241,- pr. side
1200g - 1400g
kr. 281,- pr. side
1400g - 1600g
kr. 325,- pr. side
1600g - 1800g
kr. 366,- pr. side
Røget norsk laks, hele sider, sliced og uden røghinde
1000g - 1200g
kr. 266,- pr. side
1200g - 1400g
kr. 315,- pr. side
Røget ål
500g - 600g
600g - 700g

kr. 167,- pr. stk.
kr. 192,- pr. stk.

Vi kan tilbyde at sende laksen individuelt til modtager, evt.
med en julehilsen ilagt, mod en merpris på kr.25,- pr. pakke.
Ved ordrer over 50 sider laks leverer vi fragtfrit til én adresse
i Danmark.
Ved ordrer over 100 sider laks ring eller mail for et tilbud.
Alle priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

Kæmpestranden 2 . DK-Allinge . Tlf. (0045) 56 48 07 30 . Fax (0045) 56 48 00 32
info@nbr.dk . www.nbr.dk

Kæmpestranden 2 . DK-Allinge . Tlf. (0045) 56 48 07 30 . Fax (0045) 56 48 00 32
info@nbr.dk . www.nbr.dk

