
febrUArI 2019

Vi tycker att det behövs extra mycket kärlek i form av god mat  
i kalla februari. Vad passar väl bättre då än ett besök på romantiska  

L'Avventura eller varför inte prova på lite nya goda matvanor? 

matkärlek

vegansk nyhet,
se baksidan!

CHOKLADfONDANT
COUp De pATes 

Fondanter med krämig choklad
fyllning, 25 g/st, 264.00 kr/krt 

TOrsKfILé, sKreI 
Torskfilé med skinn och ben,  

MSCcertifierad, Gadus Morhua, 
ca 1 kg/st

ryggbIff
wesTfLeIsCH 

ca 4 kg/st 

2.75 kr/st veckopris149.00 kr/kg
fryst 
08944 96 st/krt

färsk Norge
02348 ca 10 kg/krt

färsk Tyskland
02881 ca 17 kg/krt
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Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

KyCKLINgINNerfILé
Marinerad 20%, rå

39.50 kr/kg
fryst Danmark
05063 10 kg/krt

KrIspbAKAD TOrsKfILé  
fIsKANO

MSCcertifierad, förstekt,  
Gadus Morhua, 140180 g/st

65.00 kr/kg
fryst Holland
02049 5 kg/krt

pAsTALAx
fIsKANO

Skivrester av kallrökt lax, 
Salmo Salar, 2,5 kg/pkt

KOLJAfILé
fIsKANO

MSCcertifierad, 20 % glasering,  
Melanogrammus Aeglefinus,  

400800 g/st

89.50 kr/kg

89.00 kr/kg

fryst Norge
02235 5 kg/krt

fryst Norge
02359 ca 10 kg/krt

fLäsKKArré
wesTfLeIsCH

ca 2 kg/st

39.00 kr/kg
färsk Tyskland
03232 ca 20 kg/krt

fLäsKHAre
wesTfLeIsCH

Benfri kotlettrad, ca 4 kg/st

39.00 kr/kg
färsk Tyskland 
03221 ca 22 kg/krt

CHUCKrOLL
DON peDrO

Högrev, Grain fed  
120 dagar, ca 4 kg/st

79.00 kr/kg
färsk Uruguay
02687 ca 14 kg/krt

CLOD HeArT
DON peDrO

Bogstek, Grain fed  
120 dagar, ca 3 kg/st

79.00 kr/kg
färsk Uruguay
02685 ca 20 kg/krt

KALVfrANsysKA
sKAre

ca 3,5 kg/st

79.00 kr/kg
färsk Danmark
03087 ca 14 kg/krt

Top Quality Beef
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Sverige special
Här är ett urval av våra fina svenska produkter.

fLäsKHAre MeD sVÅL 
sVeNsKA gÅrDAr

Benfri kotlettrad med kappa av 
gårdsgris från Stommen Long,  

ca 5 kg/st

59.50 kr/kg
färsk sverige
06624 ca 20 kg/krt

Svensk gårdsgris från 
Stommen Long i Vara

KOKT ärTfLäsK 
sVeNsKA gÅrDAr

Rimmat och tärnat ärtfläsk av gårds
gris från Stommen Long, ca 2,5 kg/st

47.90 kr/kg
fryst sverige
03513 ca 5 kg/krt

INNANLÅr
gröNA gÅrDAr

Variationsrik köttdetalj som lämpar 
sig väl till råbiff eller lövbiff, helt 
stycke, ekologisk, gräs betad och 

hängmörad, ca 5 kg/st 

139.00 kr/kg
färsk sverige
03411 ca 5 kg/st

HONUNg
Flytande kravmärkt honung  

från Gotland, 500 g/st

VäsTerbOTTeNsOsT
Lagrad 18 månader,  

1 kg/st

78.00 kr/st 169.00 kr/kg
sverige
08644 12 st/krt

sverige
08427 1 kg/st
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VIssTe DU AT T...
Picanha är en styckningsdetalj som  
på svenska heter rostbifflock med  
fettrandskappa, eller bara rostlock  

med kappa. Styckningsdetaljen har ett  
grovtrådigt kött och mycket smak.

kött

bIff MeD KAppA
LA réserVe DU bOUCHer

Ryggbiff från Normandie,  
hängmörad minst 20 dagar,

ca 5 kg/st

fLANKsTeK
LA réserVe DU bOUCHer

Flankstek från Normandie,  
hängmörad minst 20 dagar,

ca 1,5 kg/st

229.00 kr/kg 149.00 kr/kg
färsk frankrike
03401 ca 15 kg/krt

färsk frankrike
03407 ca 15 kg/krt

pICANHA
LA réserVe DU bOUCHer

Picanha från Normandie,
ca 2 kg/st

129.00 kr/kg
färsk frankrike
03402 ca 15 kg/krt

eNTreCôTe
wesTfLeIsCH
Entrecôte av kviga,

ca 2,5 kg/st

169.00 kr/kg
färsk Tyskland 
02882 ca 17 kg/krt

KALVHögreV
sKAre

Hjärthögrev,  
ca 2,5 kg/st

79.00 kr/kg
färsk Danmark
03079 ca 20 kg/krt

Top Quality Beef

göDKALVINNANLÅr
eKrO

Utan kappa, ca 3 kg/st

göDKALVsfILé
eKrO

Ca 1 kg/st

OxfILé
wesTfLeIsCH

Oxfilé av kviga, ca 1,8 kg/st

175.00 kr/kg

249.00 kr/kg

289.00 kr/kg

färsk Holland
03026 ca 20 kg/krt

färsk Holland
03000 ca 20 kg/krt

färsk Tyskland
02880 ca 17 kg/krt

fLAp sTeAK
DON peDrO

Flap steak, Grain fed  
120 dagar, ca 1 kg/st

169.00 kr/kg
färsk Uruguay
02688 ca 18 kg/krt
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VIssTe DU AT T...
Bacon är rökt och rimmat sidfläsk,  
som vanligen steks i tunna skivor  

eller tärningar. Första landet att börja  
tillverka bacon i industriell skala  
var England under 1700talets  

andra hälft. 

chark

sKIVAD röKT sKINKA
sVeNsKA gÅrDAr

Rökt och skivad skinka av gårdsgris 
från Stommen Long, ca 1 kg/pkt

69.00 kr/kg
färsk sverige
03508 ca 6 kg/krt

pANCeTTA sTesA DOLCe
sTeLLA 81

Lufttorkad fläsksida,  
lagringstid 4 månader,  

ca 1,5 kg/st

sALAMINO TryffeL
VIANI

Finmalen salami av vildsvin och 
fläskkött, smaksatt med tryffel,

ca 500 g/st

sALAMe AL CHIANTI  
TOsCANA, VIANI

Fin och grovmald salami, lagrad  
i Chianti, ca 500 g/st

bresAOLA pUNTA D ANCA
sTeLLA 81

Lufttorkat nötinnanlår,  
ca 1,6 kg/st

88.00 kr/kg

169.00 kr/kg

159.00 kr/kg

191.00 kr/kg

färsk Italien
03527 ca 12 kg/krt

färsk Italien
07401 ca 5 kg/krt

färsk Italien
07407 ca 6 kg/krt

färsk Italien
03522 ca 10 kg/krt

rIMMAT sIDfLäsK
Vårt egenproducerade sidfläsk,  

av EUråvara, rimmat och skivat,  
14 mm, ca 2 kg/st

sKIVAT bACON
Vårt egenproducerade, alspånsrökta, 

bacon av EUråvara, ca 2 kg/st

59.50 kr/kg

61.50 kr/kg

färsk sverige
03514 8,5 kg/krt

färsk sverige
03506 ca 8 kg/krt

MOrTADeLLA
sTeLLA 81

Kokt, varmrökt korv av kalv  
och fläsk, med pistagenöt,  

ca 3 kg/st

56.00 kr/kg
färsk Italien
03571 12 kg/krt

sALAMINO
VIANI

Mild och finmalen salami av vildsvin 
och fläsk, klassiskt recept från Tosca

na, ca 40 g/st, ca 3,5 kg/ask

149.00 kr/kg
färsk Italien
07400 ca 21,6 kg/krt
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VIssTe DU AT T...
Kyckling innehåller viktiga  

bvitaminer, järn, zink, magnesium  
och massa protein – hela 23 gram  

per 100 gram. Kyckling har även  
en låg fetthalt.

fågel

HeL KyCKLINg
KrONfÅgeL

Hel, gårdsmärkt kyckling,  
10501160 g/st, 11 st/krt

45.00 kr/kg
färsk sverige
04780 ca 12 kg/krt

KyCKLINgLÅrfILé
KrONfÅgeL

Kycklinglårfilé utan skinn,  
gårdsmärkt, 2,5 kg/pkt

KyCKLINgLÅrfILé
KrONfÅgeL

Kycklinglårfilé utan skinn,  
gårdsmärkt, 2,5 kg/pkt

75.00 kr/kg

69.00 kr/kg

färsk sverige
04775 5 kg/krt

fryst sverige
05046 8 kg/krt

ANKbrösT bArbArIe
LA beLLe De frANCe

Benfria, med innerfilé,  
2x350 g/förp.

119.00 kr/kg
fryst frankrike
05130 5 kg/krt

HeL MAJsKyCKLINg
LA beLLe De frANCe
Hel majskyckling rotisserie,  

ca 1 kg/st

39.90 kr/kg
fryst frankrike
04991 ca 6 kg/krt

KyCKLINgfILé, sTeKT
TOp CHOICe pOULTry

Stekt bröstfilé utan skinn,  
110130 g/st, 2,5 kg/pkt

69.00 kr/kg
fryst Lettland 
05202 5 kg/krt

KyCKLINgLÅrfILé  
TOp CHOICe pOULTry

Lårfilé utan skinn,  
2,5 kg/pkt

49.00 kr/kg
färsk Lettland
04810 10 kg/krt

KyCKLINgfILé UTAN sKINN
TOp CHOICe pOULTry

Bröstfilé utan innerfilé,  
170200 g, 2,5 kg/pkt

59.90 kr/kg
färsk Lettland
04812 10 kg/krt

frITerAD KyCKLINg
”KeNTUCKy sTyLe”

Panerade och förfriterade bitar  
av lårkött, 1 kg/påse

75.00 kr/kg
fryst Thailand
05107 6 kg/krt



G o u r m e t b l a d e t  -  f e b r u a r i  2 0 1 9

s i d a n  7

VIssTe DU AT T...
Ostronet är tvåkönat, det börjar sitt  

liv som hane men genomgår en flerårig  
process där könet byts. Ett ostron kan  

bli över 30 år gammalt.  

fisk  
& skaldjur

  

    

OsTrON  
OsTrA regAL 

Smakrika ostron med hög kött 
halt, speciell sötma och nötighet  

i smaken. Uppvuxna i det klara  
vattnet på Irland – när de växt till 

sig flyttas de till Frankrike för extra 
omhändertagande. 

NILTILApIA
LObsTer 

Oreochromis Niloticus, 
20% glasering, ASCcertifierad

färsk frankrike
01941 12 st/krt

fryst Vietnam
02388 ca 5 kg/krt19.50 kr/st 55.00 kr/kg

sVärDfIsKLOIN
LObsTer

Xiphias Gladius, ca 2 kg/st

119.00 kr/kg
fryst Vietnam
02507 ca 25 kg/krt

röDspäTTAfILé JUMbO
LObsTer

Utan skinn, 20% glasering,  
Pleuronectes Platessa,  

120170 g/st

99.00 kr/kg
fryst Holland
02041 5 kg/krt

bLÅMUssLOr
Kokta med skal, 1 kg

35.00 kr/kg
fryst Irland
01936 5 kg/krt

regNbÅgsfILé
LObsTer

Oncorhynchus Mykiss,  
120150 g/st

125.00 kr/kg
fryst peru
02227 6 kg/krt

TONfIsKKUber
Tonfiskkuber, 1,5 cm

135.00 kr/kg
fryst Vietnam
02523 10 kg/krt

Ostron är namnet på olika typer av mollusker, eller blötdjur,
som lever på hårt underlag i grunt, ganska varmt, salt och
rent vatten. skalet består mest av kalk, och innanför detta
finns en mjuk kropp. Ostron livnär sig av plankton som de
filtrerar genom gälarna. Ostronet är tvåkönat, det börjar sitt
liv som hane men genomgår en flerårig process där könet
byts. ett ostron kan bli över 30 år gammalt, dess längd kan
då överstiga 30 centimeter. De ostron som vi odlar och äter
är vanligen omkring 3-5 år när de hamnar på tallriken. Några
arter är riktiga delikatesser, både råa och tillagade.

ostron från franska kusten
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en perfekt 
charkbricka1

2

3
4

56

7

8
9

10

11

12

1.  07191, pomodori secchi, 1,85 kg/pkt, 98.00 kr/st
2.  07192, Carciofi romana, 1,9 kg/pkt, 108.00 kr/st
3.  08407, parmigiano reggiano D.O.p., 1 kg/st, 199.00 kr/kg
4. 08414, Taleggio D.O.p., 2,2 kg/st, 99.00 kr/kg
5. 08413, gorgonzola piccante D.O.p., 1,5/st, 99.00 kr/kg
6. 03529, Lardo, lufttorkat speck, ca 3,5 kg/st, 99.00 kr/kg

7. 07300, Culatello Di Zibello D.O.p., ca 3,5 kg/st, 676.00 kr/kg
8. 07305, salame Liberato, 600 g/st, 280.00 kr/kg
9. 03565, salami sopresa, ca 3 kg/st, 97.00 kr/kg
19. 07576, salame Tipo felino, ca 1,1 kg/st, 138.00 kr/kg
11. 07578, Coppa Di parma I.g.p., ca 1,75 kg/st, 135.00 kr/kg
12. 03525, prosciutto Di parma D.O.p. ca 6 kg/st, 154.00 kr/kg
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och roligt att arbeta med det ital 
ienska köket. Hon har arbetat som  
kock sedan 2010 och kommer senast  
från Griffins’Steakhouse. 

L'Avventura är en klassisk italienare  
eller kvarterskrog. Här kan vem som  
helst trivas, allt från familjen som firar  
någons födelsedag till nykära paret på 
dejt. Laura berättar att balkongbaren  
är perfekt för en dejt då den är väldigt  
mysig och lite mer intim. I matsalen  

Matsalen är belägen i den före detta  
biosalongen med sex meter i takhöjd, 
stuckaturer och väggmålningar. I foajén 
och på den gamla balkongen finns  
barerna, den senare med överblick  
över matsalen. Namnet L'Avventura,  
som betyder Äventyret, är efter den  
italienska filmregissören Michelangelo  
Antonionis klassiska verk med samma 
namn från 1960.

"Det öppna köket gör att man får en  
annan kontakt med gästerna och vad  
som händer i matsalen. Jag kan fort 
farande bli lite häpen när jag kommer  
till jobbet och känner den fantastiska 
atmosfären som finns i lokalen – det  
är häftigt att som kock få arbeta på  
ett ställe som det här!" säger Laura.

Laura Marino som är kökschef på  
L'Avventura har själv italienska rötter  
och tycker därför det känns naturligt  

Vi har hälsat på Laura i köket på den relativt nya italienaren, L'Avventura som ligger i anrika lokaler 
på sveavägen sedan cirka ett år tillbaka. byggnaden är restaurerad till originalskick så som det såg 
ut 1927 när den verkade som en biosalong och består av två barer och en stor matsal. senare har 
huset fungerat som konferenslokal, festvåning och brasseri.

en italiensk klassiker

finns runda bord med gott om plats  
för familjen eller kompisgänget.
 
Maten är klassisk italiensk och tanken  
är att man ska äta gott och enkelt till ett 
rimligt pris tillsammans – den genuina  
och familjära känslan är tydlig. Om man  
vill kan man beställa från sällskapsmenyn 
och dela på maten, så som man äter  
i Italien. En uppskattad rätt är torsdags
pastan som lagas direkt i ett parmesan 
hjul eller varför inte beställa ananas
serveringen som flamberas vid bordet?

När vi hälsar på Laura serverar hon sin 
populära Truffle Pappardelle med tryffel, 
Karljohansvamp, persilja, Parmigiano reg
giano och Pappardelle från Surgital.

"Vi serverar riktigt bra italiensk mat i en 
unik atmosfär – mat som passar utmärkt 
att dela och njuta av länge, i sällskap av 
nära och kära." avslutar Laura.

"Vi serverar riktigt bra  
italiensk mat i en unik  
atmosfär – mat som  
passar utmärkt att dela 
och njuta av länge, i säll
skap av nära och kära."
Laura Marino, kökschef, L'Avventura
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Mera...

VIssTe DU AT T...
Cannellinibönor, eller vita kidneybönor,

är medelstora vita bönor som tillhör
familjen Ärtväxter. Bönan härstammar
från Argentina, men är mycket populär

i Italien, särskilt i Toscana.

grILLADe MeDeLHAVs-
gröNsAKer

Skurna grönsaker, grillade med örter 
och olivolja, zucchini, aubergine, gul 

paprika och lök, 2,5 kg/påse

39.50 kr/kg
fryst 
06031 10 kg/krt

88.00 kr/kg

KArLJOHANsVAMp
Klass 1, "champagnekorkar"

fryst 
06225 5 kg/krt

sOCKerärTOr
1 kg/pkt

sKIVADe CHAMpINJONer
1 kg/pkt

fryst 
06030 5 kg/krt

fryst 
06201 5 kg/krt

35.00 kr/kg

15.00 kr/kg

gröN spArrIs
912 mm, 5x1 kg/krt

59.00 kr/kg
fryst 
06072 5 kg/krt

sTeAMeD bUNs
Asiatiskt ångat vetebröd,  

10 st/pkt, 10 pkt/krt

23.90 kr/pkt
fryst 
08879 10 pkt/krt

TAbAsCO
Röd pepparsås, 350 ml/st

fINKrOssADe TOMATer
2,5 kg/st

139.00 kr/st28.00 kr/st
 
08253 12 st/krt

Italien 
08664 6 st/krt

CANNeLLINIböNOr
Vita bönor i konserv,  

2,5 kg/st

bLäCKfIsKbLäCK  
180 g/st

24.00 kr/st

59.00 kr/st

06145 6 st/krt

08631 30 st/krt

VIssTe DU AT T...
Karljohanssvamp växer både i löv  

och barrskog. Den förekommer talrikt  
särskilt efter varma somrar och är  
en god matsvamp, som med fördel 

kan torkas på grund sin starka 
smak och arom.

grönsaker
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Bröd 
& bakverk

VIssTe DU AT T...
Gruyère är en hårdost med kraftig  
smak, som tillverkas i Schweiz och  

Frankrike. Namnet kommer från regi 
onen Gruyère som ligger i kantonen  

Fribourg i Schweiz. 

Ost & Mejeri

VIssTe DU AT T...
Hjärnan, musklerna, nervsystemet  

och immunförsvaret har kolhydrater  
som sin främsta energikälla. Bröd  

innehåller som bekant mycket kol 
hydrater som vi behöver.

sMör OsALTAT 1 Kg
LINDAHLs

Fetthalt 82%, 1 kg/st

69.00 kr/kg
 
08639 10 st/krt

sMör NOrMALsALTAT 1 Kg
LINDAHLs

Fetthalt 81%, 1 kg/st

69.00 kr/kg
 
08638 10 st/krt

reNT sMör
sKÅNeMeJerIer

Klarifierad ren smörolja, 800 g/st

Le grUyÈre reserVe
Lagrad 12 månader, ca 1 kg/st

94.00 kr/st

230.00 kr/kg

sverige 
08637 12 st/krt

schweiz 
08434 ca 1 kg/st

MANCHegO
Lagrad i 12 månader

240.00 kr/kg
spanien  
08435 1 kg/krt

brOwNIe CHOKLAD
COUp De pATes 

Färdiga portionsbitar á 80 g, singel  
packade, tina och servera, 400 kr/krt 

8.00 kr/st
fryst 
08929 50 st/krt

CrOIssANT Le TOUrIer
COUp De pATes 

Bakeoff, 70 g/st, 266 kr/krt 

3.80 kr/st
fryst 
08931 70 st/krt

bOCATINO rOMbO
Nybergs bAgerI

Traditionellt spanskt bröd, bakeoff, 
30 g/st, 150 kr/krt

KArDeMUMMAbULLe
80 g/st, 156 kr/krt

peTIT pAIN ArDeNNAIs 
Nybergs bAgerI

Tre sorters bröd, solrosfrö, fullkorn och 
råg, bakeoff, 3x20 st/krt, 219 kr/krt

1.20 kr/st

6.50 kr/st

3.65 kr/st
fryst 
08840 125 st/krt

fryst 
08949 24 st/krt

fryst 
08843 60 st/krt



Telefon:          Stockholm: 08600 52 00 
          Göteborg: 031762 65 00

Mail:          order@gourmetfood.se

Hemsida:          www.gourmetfood.se 
 
Adress:           Lagervägen 15, Jordbro 
          Kärrlyckegatan 22, Göteborg

Gourmet Food AB
Box 134, 136 22 Haninge
 
Samtliga priser är exklusive moms och så långt 
lagret räcker. Dock längst tom 2019-02-28.

Vi förbehåller oss rätten att justera tryckfel och 
priser som påverkas kraftigt av svängande världs
marknadspriser och valutakursförändringar.

Detta är ett informationsblad från Gourmet Food AB.

En av oss

™

Crazy Chef´s presenterar 

VEGANSK MATGLÄDJE
 GMO-fritt sojaprotein. Helt utan         
 tillsatser och fritt från vete, ägg,   
  gluten och laktos. 
    Produkterna heter STICKS 
  (sojaspett) BITES (sojabitar) 
  och MINCED (sojafärs)

Mer info på crazychefs.se

76kr
per kg

en revolutionerande nyhet – en helt  
vegansk burgare som smakar, ser ut 

och blöder som kött! burgaren är 
gjord på svamp, lök, tomat, 

ärtor, potatis, sojaprotein 
och rödbets juice. ett mer 
miljövänligt och hälsosamt 
val som får vilken köttätare 

som helst att gå över till 
den gröna sidan!

BURGER vegansk burgare - perfekt för köttätaren!

179.00 kr/kg

VegANsK bUrgAre
170 g/st 

fryst 
08322 18 st/krt

Johan eriksson är vårt nyaste tillskott på transport- 
avdelningen där han arbetar som transportledare. 
Han har tidigare jobbat som transportledare på ett 
företag som sysslar med markentreprenad och har  
i många år arbetat som chaufför. Johans stora  
intresse är fotboll och han missar aldrig en hemma - 
match med favoritlaget Hammarby. resten av tiden 
spenderas med familjen som består av sambo och 
två döttrar. Johan äter gärna god mat och gör han ett 
personalköp, blir det Lammracks från Nya Zeeland! 


