
Håndpillede reker
1 stk x 1,5 kg

Våre beste reker. Ypperlige til smørbrød, reke- 
cocktail, paella, skagenrøre, salater, omeletter, 
supper og garnering. ENGELSVIKEN
  

Krepsehaler i lake
1 stk x 1,5 kg

Store krepsehaler. Fantastiske til pasta, salater, garnering, supper,  
omeletter. ENGELSVIKEN
  

Reker Luxus i lake
1 stk x 1,5 kg

Store flotte reker. Perfekte til rekecocktail, salater, garnering, smørbrød, 
smørbrødterter, omeletter. ENGELSVIKEN
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Håndpillede reker 1,5 kg
1 stk x 1,5 kg
Våre beste reker. Ypperlige til smørbrød, rekecocktail, paella, skagenrøre, 
salater, omeletter, supper og garnering.

Engelsviken

Rabatt: 10%

Krepsehaler i lake 1,5 kg
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Store krepsehaler. Ypperlige til pasta, salater, garnering, supper, omeletter.

Engelsviken

Rabatt: 10%

Eienrøkt laks, skivet, 0.8-1.2kg
10 stk x 1 kg
Røkt laks som er tørrsaltet og røkt på den tradisjonelle måten. Utvalgt råst-
off, tradisjon, og kvalitet gjør dette til et produkt du stolt kan presentere. 

Brødr. Remø

Rabatt: 10%

Varmrøkt pepperlaks, kuttet, 0.8-1.2kg
10 stk x 1 kg
Tørrsaltet, krydret og røkt på den tradisjonelle måten. Produktet er 
produsert på ren laksefilet og ikke farse som enkelte andre gjør. Utvalgt 
råstoff, tradisjon, og kvalitet gjør dette til et produkt du stolt kan presentere.

Brødr. Remø

Rabatt: 10%

Laksefilet m/skinn u/ben
10 stk x 1 kg
Renskåret laksefilet fra norske fjorder. Den perfekte råvaren til å slippe
fantasien løs.

Brødr. Remø

Rabatt: 10%

Slåtto fiskeburger m/tare og ramsløk, 120 g
3 x 34 stk
En velsmakende fiskeburger som inneholder 77% ren fisk, tilsatt norskdyr-
ket tare. Burgeren har en deilig smak av fisk og hav, og er perfekt egnet 
som burger eller vanlig fiskekake!

Slåtto 

Rabatt: 10%
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Håndpillede reker i lake 
1,5 kg
Våre beste reker. Ypperlige til smørbrød, rekecocktail, salater, omeletter 
supper og garnering.

Engelsviken

Rabatt: 10 %

Reker Luxus i lake 
1,5 kg
Store flotte reker. Brukes til rekecocktail, salater, garnering, smørbrød, smør-
brødterter, omeletter.

Engelsviken

Rabatt: 10 %

Scampi vannamei, rå u/skall 31/40
10 x 1 kg
ASC sertifisert og nøkkelhullsmerket vannamei reke også kalt scampi. 
Glasert og singelfryst rå uten skall. 

Unil

Rabatt: 10 %

Reker frosne 50/70, 5 kg
1 x 5 kg
Server dine gjester store flotte reker i størrelsen 50/70.

Unil

Rabatt: 10 %

Sjøkreps 8/12, rå, frys, 1 kg
12 x 1 kg
Rå, fryst sjøkreps fra Skagerak 8 til 12 pr. pakke. Renses, halene stekes 
med salt og pepper i brunet smør, skallet kan koses kraft av.

Unil

Rabatt: 10 %

Kongekrabbe kamchatka 2 kg
1 x 2 kg
Rå kongekrabbe, også kjent som kamchatka krabbe eller king crab. Nydelig 
råvarer med mange brukområder. Hel splitt, eller rensede fileter. Egner seg 
også til salter.

Unil

Rabatt: 10 %

Nyhet!

Nyhet!


