Minnesanteckningar
Jag har beställt:
Leveransdag:

Mitt kortnummer:

Viktig information om din leverans

Supékort Kundtjänst

Gåvan levereras av Postens paketservice till den adress du anger
på önskad dag mellan 08.00–16.00 i en isolerad och stötsäker förpackning. Alla våra delikatesser levereras som kylvaror. Om det ej
finns någon som kan ta emot leveransen lämnas paketet vid dörren.

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

Besök vår webbsida för större utbud & info

OBS! Portkod

Förutom att lösa in Supékortet direkt på www.supekortprofile.se
kan du ta del av ett större utbud av gåvor, få mer produktinfo samt
olika receptförslag. Du behöver då kortnumret som finns på andra
sidan. Du kan även följa ditt pakets resväg direkt på hemsidan.

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 uppger porttelefon måste någon vara hemma mellan
08.00 –16.00 för att kunna öppna. Om det krävs en magnetbricka/nyckel för att kunna 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.

Supékort, Box 91, 601 02 Norrköping
Telefon: 075-666 11 11 Hemsida: www.supekortprofile.se
E-mail: kundservice@supekortprofile.se

Ditt personliga kortnummer, presentkortet berättigar dig till en av produkterna du ser nedan.

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.)

Lennarts Heta Korvar, ca 750 g

Parmigiano Reggiano, ca 700 g

Exklusiva praliner, ca 270 g

Kallrökt skivad lax, ca 500 g

Baby Ribs, ca 1000 g

Något att bita i för korvälskaren! Smakrik,
stark korv med hög kötthalt. Från Britta
och Lennarts nära kött.

Äkta parmesanost lagrad i 18 månader.
Förföriskt god med färska fikon eller
päron efter en god måltid.

Choklad från ekvatorns finaste plantager.
36 st praliner av de bästa kakaobönorna
världen har att erbjuda!

En renskuren, benfri och skivad lax
som är fiskad i friska och kalla fjordar
norr om Polcirkeln.

Läckra ribs av kamben tillagade enligt
sous vide-metoden som ger riktigt
saftiga och möra spjäll.

Sex sorters sill, ca 1600 g

Hummer 1 st, ca 350 g

Salt & Pepparkvarn, 18 cm

Grillbestick 6 par

Stekpanna nonstick, 28 cm

Här finner du inte mindre än 6 st läckra
typer av sill från familjeföretaget
Klädesholmen i Bohuslän.

Sätt guldkant på middagen med lyxig
hummer! Delikat kokt hummer som får
det att vattnas i munnen.

Eleganta salt & pepparkvarnar. Ge dina
baskryddor en framträdande roll i köket
med snygg och stilren design!

Knivar och gafflar i rostfritt stål med
handtag av rosenträ. Kommer i fin
presentask. Tål maskindisk.

Tillverkad av 3 mm tjock aluminium med
en 3-skiktad nonstickyta av hög kvalitet.
Passar alla spisar.

Salladsskålar, 2 st

Vinöppnare Corkpull Vogel

Kivi vattengrön, 2 st

Bakskålar, 3 st

Termos 1, liter

Slagtåliga allroundskålar som passar för t
ex sallad, frukt eller potatis. Röd utsida
och vit insida. Ø 26 cm och Ø 19,5 cm.

Med denna snygga, praktiska vinöppnare
avlägsnar du enkelt korken! Stilren design
och mycket användarvänlig.

Kivi är små vackra och färgglada ljuslyktor
som ger ett mysigt och harmoniskt sken.
Från Iittala. Höjd 6 cm.

Tre praktiska skålar av vitt slag- och reptåligt material. Skålarnas volym: 1,5 liter,
2 liter och 3 liter.

En snygg termos som sätter guldkant på
fikastunden. Mattsvart finish och raka
former som andas design.

Tysk kniv, 20 cm

BBQ-termometer

Newport Denim midjeförkläde

Frottébadlakan Newport

American Shield Pillow

Kockkniv av tyskt kvalitetsstål,
1.4116-X50 Cr Mo V15, från Solingen.
Ett skydd medföljer.

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

Snyggt vid grillen! Newports midjeförkläde av denim i klassisk stil. Praktisk
stor ficka fram och justerbara band.

Newports snygga och tåliga frottébadlakan. Setet innehåller 2 st vita badlakan 70x140 cm.

Newports snygga kudde med broderade
detaljer i vitt, rött och marinblått ger
din soffa New England-stil på ett kick!

Jamie Oliver Karaff

Newport Santa Barbara pläd

Newport Muggar, 6 st

Må Bra Behandling

Portofino serveringsfat, 2 st

Miljövänlig karaff av 100 % återvunnet glas
med korkpropp. Rymmer 800 ml. Exklusiv
design. Återvunnet glas och kork.

Stor och härlig pläd av mjukaste bomull.
Klassisk rand i marinblått och vitt.
Storlek 120 x 160 cm.

Polo-inspirerade muggar av porslin.
Muggarna är numrerade från 1-6 och
rymmer 20 cl.

Välj en behandling hos en av våra 150
salonger i Sverige. Typ av behandling
varierar beroende av salong.

Newport Portofino Collection tillverkat
för hand i Italien av skickliga keramiker.
Mått: 22 cm diameter.

Newport Fleeceponcho

Spikmattor, 2 st 67 x 42 cm

Fiskars set, 3 delar

Media - Tidningar/Böcker/Filmer

Högtalare alt. In-Ear-hörlurar

Läcker fleeceponcho med langetterad söm
i vitt och präglad Newportlogo.
Unisexmodell. Välj röd eller blå.

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

Sekatör, spade och kratta. Högkvalitativt
set för den som vill påta i rabatt eller
plantera i blomlådor. Från Fiskars.

Välj mellan tidningsprenumerationer,
pocketböcker, ljudböcker eller filmer.
Se utbudet när du gör din beställning.

Av extra hög kvalitet som ger ett fylligt,
djupt basljud och ett kristallklart ljud. Välj
mellan högtalare eller In-Ear-hörlurar.

