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Minnesanteckningar
Jag har beställt:

Leveransdag: Mitt kortnummer:

Besök vår webbsida för större utbud & info
Förutom att lösa in ditt Supékort direkt på vår hemsida
www.supekortprofile.se kan du även ta del av ett större utbud
av gåvor, få mer produktinfo samt olika receptförslag.
För detta behöver du ditt kortnr som finns på andra sidan.
Du kan även följa ditt pakets resväg direkt på hemsidan.

Supékort Kundtjänst
Ring oss på 075-666 11 11 och se till att ha ditt kortnr
till hands eller maila: kundservice@supekortprofile.se
Observera att det ej går att ringa in beställningen då det
är en värdehandling.

Så här levereras dina gåvor
Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du anger
på önskad dag mellan 08.00–16.00. För att få bästa möjliga håll-
barhet på våra delikatesser packas de frysta, så att de tinar under
transporten till dig. Därefter hanterar du dem som kylvara.
Delikatesserna levereras i en kylbeständig förpackning som
garanterat klarar 48 timmars leverans. Köksprodukterna levere-
ras i stötsäkra emballage.
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Så här löser du in ditt presentkort
Ditt personliga kortnr finns bredvid streckkoden på detta presentkort.
Detta kortnr ska fyllas i på vår hemsida www.supekortprofile.se. 
Du ska även fylla i val av gåva, din leveransadress och övrig viktig info
som vi behöver få från dig. Supékortet är ej personligt, du kan alltså
välja leveransadress till annan persons hem- eller arbetsadress.
Beställningen görs i fyra steg. Först produktval, sen anges leverans-
uppgifter, sedan finns möjlighet att ändra/bekräfta uppgifterna och
till sist visas en beställningsbekräftelse. Har du fyllt i din mailadress får
du även en beställningsbekräftelse via mail. Beställning på vår hemsi-
da kan göras fram till måndag kl. 15.00 samma vecka som leverans
ska ske. Leverans kan ej ske röda dagar samt dagen efter röd dag pga
Postens leveransvillkor.

OBS! Viktigt med rätt portkod och c/o-adress
För att din gåva ska kunna levereras i tid är det av största vikt att du
uppger om du har portkod samt rätt adress. Observera att om du upp-
ger porttelefon måste någon vara hemma mellan 08.00–16.00 för att
kunna öppna. Krävs det en magnetbricka/nyckel för att komma in i
fastigheten går det ej att leverera till denna adress, 
vänligen uppge en annan adress istället. Om något av ovanstående
inte efterföljs kan Supékort tyvärr inte ersätta leveransen.

Observera! Om det ej finns någon som kan ta emot leveransen 
lämnas paketet vid dörren.
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Lös in ditt Supékort via www.supekortprofile.se och se till att ha ditt kortnummer som du finner i fältet ovan till hands.
(Observera att det ej går att ringa in beställningen då det är en värdehandling.)

Ditt personliga kortnummer, presentkortet berättigar dig till en av produkterna du ser nedan.
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Parmigiano Reggiano ca 500 g
Äkta Parmigiano Reggiano som
lagrats i 18 månader. Ljuvlig med
färska fikon efter en god måltid.

Hummer 1 st ca 350 g
Sätt guldkant på middagen med lyxig
hummer! Delikat kokt hummer som
får det att vattnas i munnen.

Sikrom ca 160 g
Lyxig sikrom som passar utmärkt på
smörstekt bröd med crème fraiche
och hackad rödlök.

Lammkorv ca 500 g
Något att bita i för korvälskaren!
Härligt smakrik lammkorv med 86 %
kötthalt. Laktos-, gluten- och sojafri. 

Sex sorters sill ca 1600 g
Här finner du inte mindre än 6 st läckra
sorters sill från anrika familjeföretaget
Klädesholmen i Bohuslän. 

Whiskycheddar ca 900 g
En smakrik cheddarost, lagrad på tra-
ditionellt sätt med whisky under ett
år. En klassiker på julbordet.

Gravad lax ca 400 g
gravad, renskuren och benfri lax. En
given bufféfavorit på fester och till-
ställningar. Färdigskivad.

Bakformar 3 st
Praktiska, användbara springformar
med avtagbar kant, i tre storlekar.
Perfekt för mjuka kakor och pajer!

Wok
En rejäl wokpanna i gjuten aluminium
med robust trähandtag. Passar alla
spisar. 30 cm i diameter.

Kockkniv 20 cm
En riktigt bra kockkniv av tyskt kvali-
tetsstål, 1.4116-X50 Cr Mo V15, från
Solingen. Blad 20 cm.

Kastrull med glaslock 1,5 L
Modern kastrull med 7 mm sandwich-
botten och glaslock, gör matlagningen
ännu roligare. Passar alla sorters spisar.

Bakskålar 3 st
Tre praktiska bakskålar av vit slag- och
reptålig plast med en gummiring i bot-
ten. 1,5 liter – 2 liter – 3 liter.

Rökt kalkonbröst ca 700 g
Saftigt och smakrikt kalkonbröst från
Ingelsta Kalkon. Skiva upp och servera
med en fräsch sallad.

BBQ-termometer
Elektronisk termometer, perfekt för
att få rätt temperatur på köttet. Med
förprogrammerad stekmeny.

Keramikskål Gerbera
Vacker keramikskål med inspiration
från Medelhavet, från Gerbera Design.
Höjd 7,5 cm, diameter 21 cm. 
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Stekpanna nonstick 28 cm
Tillverkad av 3 mm tjock aluminium
med en 3-skiktad nonstickyta av hög
kvalitet. Passar alla spisar.

Tidningsprenumeration
Beställ en valfri tidningsprenumera-
tion från ett brett utbud av titlar och
mängder av genrer.

Peppermill 1 st
Elektronisk pepparkvarn med genom-
skinlig behållare som visar innehållet
samt en lampa som lyser vid malning.

Skärbräda av ek
En gedigen skärbräda som pryder sin
plats i köket och bara blir finare ju mer
den används. 34 cm x 22 cm.

Napkin Rings 4 st
Fina servettringar av rotting i en tid-
lös klassisk stil som gör det lilla extra
för dukningen.

Newport Frotté 2 st
Snygga och tåliga frottéhanddukar,
tillverkade av bomull av högsta
kvalitet. 2 st badlakan 70 x120 cm.

Garrett vattenglas 4-pack
Fina vattenglas av crystalline med
guldemblem och guldkant. Endast
handdisk. Höjd 6 cm, Ø 5 cm.

Aluminium termos 1,1 L
En stöttålig och praktisk termos
med mugg att ha med på utflykten.
Av rostfritt stål, rymmer 1,1 liter.

Spikmatta 67 x 42 cm
Unna dig själv en stund på en spikmatta!
Ett mycket effektivt verktyg för att lösa
spänningar och ge djupavslappning.

Underlägg marmor 6 st
Sobra drinkunderlägg av vit marmor,
fina att ställa fram till drinken eller
middagen. 10 x 10 cm, höjd 1 cm.

Pocketböcker 3 st
Välj 3 st valfria pocketböcker, välj dina
favoriter från ett brett utbud av nya
toppsäljare och klassiker.

Glasunderlägg 6 st
Fyrkantiga glasunderlägg av rotting
i en klassisk stil med tillhörande ställ
att förvara underläggen i.

Oxford Bäddset 2 delar
Elegant bäddset i marinblått och vitt.
Påslakan 150 x 210 cm och örngott
50 x 60 cm. 100 % Öko-Tex bomull .

Riverhead Bäddset 2 delar
Randiga påslakan 150 x 210 cm och
örngott 50 x 60 cm.  Av 100 % bomull
med dekorativa vita knappar.

Salladsbestick 1 par
Klassiska salladsbestick av hög kvalitet,
producerade av rostfritt stål för bästa
hållbarhet.
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