
    

Olssons stora julpåse  
 
-ost från Granhammar,   
kylvara 
-marmelad 
-knäcke 
-chokladbräck 
-julkarameller 
-glögg svarta vinbär KRAV  
-pepparkakor med dinkel  
-julenbärsdrickor 
-jultè från Björklunds eller 
-julkaffe från Cozo coffee 
 

Packas i kasse med 

juldekoration 

 

J1. Pris 515 :- med jultè 

J2. Pris 565 :- med 

julkaffe 
 

Res för slutförsäljning av varor. Vi 

erbjuder då ersättningsvara till 

minst samma värde eller 

prisreduktion. 

Olssons julpåse mellan 
 
-glögg svarta vinbär KRAV  
-pepparkakor med dinkel  
-julkarameller  
-chokladbräck 
-marmelad 
-knäcke  
-jultè från Björklunds eller 
-julkaffe från Cozo coffee 
 

Packas i kasse med 

juldekoration. 

 

 

 

 

J3. Pris utan té el kaffe 

295: 

J4. Pris med jultè         385:- 

J5. Pris med julkaffe    

435:- 
 

Res för slutförsäljning av varor. Vi 

erbjuder då ersättningsvara till 

minst samma värde eller 

prisreduktion. 

Olssons lilla julpåse  
 
-glögg sv vinbär KRAV  
-julskorpor 
-julgodis  
-chokladbräck 

 

 

Packas i kasse med 

juldekoration. 

 

 

 

 

 

J6. Pris 175:- 

 
 
 
 
Res för slutförsäljning av varor. Vi 
erbjuder då ersättningsvara till minst 
samma värde eller prisreduktion. 
 

 

 

 

Magasinets Matjul  
 
-julbröd från Roslagsknäcke 
-ost från Granhammar, kylvara 
-leverpastej från Sikfors 
-ättiksgurka från Adolfsnäs 
kylvara 
-chutney  
-julenbärsdrickor 
-julskorpor 
-julgodis  
-chokladbräck 
-jultè från Björklunds eller 
-julkaffe från Cozo coffee 
 
Packas i kasse med 
juldekoration. 
 
 
J7. Pris med jultè        585 :- 
J8. Pris med julkaffe    635 :- 
J9. Pris utan kaffe o te 495 : 
 
 
Res för slutförsäljning av varor. Vi 
erbjuder då ersättningsvara till minst 
samma värde eller prisreduktion. 
 

 

 

 

  

”Lakritsälskaren”  
 
-lakritskola med choklad 
-salt lakrits  
-söt lakrits  
-lakritsmarmelad  
 
Packas i kasse med 
juldekoration 
 
J10. Pris: 185:- 
 
 
 
Res för slutförsäljning av varor. Vi 
erbjuder då ersättningsvara till 
minst samma värde eller 
prisreduktion. 
 
 

”Hjortonälskaren” 
 
-hjortronsylt  
-hjortronmarmelad med 
cognac 
-hjortronglögg  
-hjortronvinäger  
 
Packas i kasse med 
juldekoration 
 
J11. Pris 375:- 
 
 
 
Res för slutförsäljning av varor. Vi 
erbjuder då ersättningsvara till 
minst samma värde eller 
prisreduktion. 
 

”Gottegrisen” 
 
-3 påsar julgodis 
-julskorpor 
-pepparkakor med dinkel 
-glögg svarta vinbär KRAV 
 
Packas i kasse med 
juldekoration 
 
J12. Pris utan glögg 245 :- 
J13. Pris med glögg 285 :- 
 
 
 
Res för slutförsäljning av varor. Vi 
erbjuder då ersättningsvara till minst 
samma värde eller prisreduktion. 

 

”Fikapåsen” 
 
-julkaffe eller 
-jultè 
-pepparkakor med dinkel 
-julskorpor 
-chokladbräck 
 
Packas i kasse med juldekoration 
 
 
J14. Pris med julte 255 :- 
J15. Pris med julkaffe 310:- 
 
Res för slutförsäljning av varor. Vi 
erbjuder då ersättningsvara till minst 
samma värde eller prisreduktion 

 

    

 
 

   
 

 


