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Hugmyndir að jólapökkum

Jólapakkinn
Birkireykt hangilæri
Hamborgarhryggur
Rósmarínlambalæri fullúrbeinað
Tindfjallahangikjet sneiðar
Borges ólífuolía
Ortalli balsamgljái með sinnepi
McCormick salt og pipar myllur
Celebrations flaska

Verð með vsk. kr. 17.588

Sælkerapakkinn
Bláberjalæri
Norrænn grísahryggur
Jurtakryddað lambafile
Nautasteik með trufflum og pipar
Hátíðarpaté
Rauðvínssalami
Borges hvítlauksolía
Ortalli balsamgljái með jarðaberjum
Ortalli balsamik edik 
Celebrations askja

Verð með vsk. kr. 17.513

Settu saman þinn eigin jólapakka
Við hvetjum viðskiptavini okkar til að setja saman sinn eigin fullkomna jólapakka. 

Vantar eitthvað í pakkann? 
Kynntu þér vöruúrvalið á www.sshoreca.is eða hafðu samband við sölumann okkar í síma 575 6080.
Þú getur einnig sent okkur línu á jolagjafir@ss.is

Hátíðarhlaðborðið
Einiberjareykt skinka
Lambahamborgarhryggur
Grand Orange lambainnralæri
Tindfjallahangikjet
Grafið kindainnralæri
Þurrkaður kindavöðvi
Lukkubiti – þurrverkuð snakkpylsa
með lakkrískeim
Tapas skinka
Barilla rautt pestó
Barilla grænt pestó
Borges basilolía
Ortalli balsamik sprey
Wasa kanil hrökkkex
Wasa thin crisp með rósmarín og sjávarsalti
Maltesers

Verð með vsk. kr. 22.720 

Verð miðast við
meðalstærð á hangilæri, 

hamborgarhrygg og 
marineruðu kjöti.

Sjá nánari upplýsingar
á www.sshoreca.is

https://www.sshoreca.is/jolagjafir/?preview_id=5452&preview_nonce=9470dfc562&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.sshoreca.is/jolagjafir/?preview_id=5452&preview_nonce=9470dfc562&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.sshoreca.is/jolagjafir/?preview_id=5452&preview_nonce=9470dfc562&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.sshoreca.is/product/hamborgarhryggur-2kg/


SS birkireykt 
hangilæri
SS birkireykta hangilærið
er löngu landsþekkt og vel
metið á jólaborðum landsmanna.
Mjúkt, safaríkt og bragðmilt.
Reykt með íslensku birki.

Grafið kindainnralæri, Hátíðarpaté,
Lambahamborgarhryggur,
Lukkubiti, Tapas skinka
og Þurrkaður kindavöðvi 
Allt eru þetta sannkallaðar sælkeravörur sem hafa notið mikilla vinsælda
og hæfa jólaborðinu afskaplega vel.

Marineruð lambalæri 
Bláberjamarineraða lambalærið er hálfúrbeinað 
sem þýðir meira kjöt og minna bein.
Rósmarínmarineraða lambalærið
er fullúrbeinað og því
alveg beinlaust. Mjög
gott að sneiða
og hentar vel
til fyllingar.

Einiberjareykt
skinka
er sérvalin, mjúklega reykt í einiberjalyngi.
Einstaklega jólaleg og bragðgóð. Soðin vara sem þægilegt 
er að skera niður kalda. Líka er sérlega gott að bera hana 
fram heita með jólalegu meðlæti.

SS hamborgarhryggur
er bragðgóður og safaríkur

enda hóflega saltaður
og mjúklega reyktur.

Norrænn 
grísahryggur

er óreyktur, sykursaltaður 
grísahryggur. Bragðmildur og 

ljúffengur, heitur eða kaldur.

Sælkerasteikur 
Nautasteik með trufflum og pipar,
jurtakryddað lambafile
og grand orange lambainnralæri.
Spennandi vörur á pönnuna,
grillið eða í ofninn.

Tindfjallahangikjet
er sunnlenskt sælgæti sem hefur unnið til gullverðlauna í 
fagkeppni Meistarafélags kjötiðnaðarmanna. Það er skemmtilegt 
lostæti sem er borðað hrátt og hentar vel í ýmsa smárétti. Kjetinu 
er pakkað í lofttæmdar umbúðir og sett í sérsaumaðan poka.
Tilvalið í jólapakkann.

Rauðvínssalami
er hágæða kryddpylsa, bragðbætt með rauðvíni.

Verð miðast við
meðalstærð á hangilæri, 

hamborgarhrygg og 
marineruðu kjöti.

Sjá nánari upplýsingar
á www.sshoreca.is

https://www.sshoreca.is/product/hamborgarhryggur-2kg/
https://www.sshoreca.is/product/birkireykt-hangilaeri-urbeinad/
https://www.sshoreca.is/product/rosmarinlaeri-fullurbeinad/
https://www.sshoreca.is/product/blaberjalaeri-halfurbeinad/
https://www.sshoreca.is/product/einiberjaskinka/
https://www.sshoreca.is/product/norraenn-grisahryggur/
https://www.sshoreca.is/product/raudvinssalami-2/
https://www.sshoreca.is/product/tindfjalla-hangilaeri/
https://www.sshoreca.is/product/grand-orange-lambainnralaeri/
https://www.sshoreca.is/product/jurtakryddad-lambafile/
https://www.sshoreca.is/product/nautasteik-med-trufflum-pipar/
https://www.sshoreca.is/product/grafid-kindainnralaeri/


Pantanir í síma 575 6080 eða í tölvupósti á jolagjafir@ss.is
SS mælir með að fyrirtæki láti starfsfólk sitt vita 
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Miniatures 3 kg
Til hátíðarbrigða á vinnustaðnum.

Verð með vsk. kr. 4.420

Borges bragðolíur
eru spænskar hágæðaolíur
búnar til í samstarfi við þrefalda
Michelinstjörnu-kokkinn Ferran Adrià.
Olíurnar eru án allra aukaefna og gera góða máltíð enn betri.

Ortalli balsamik edik og gljáar
eru ítalskar sælkeravörur, fullkomnar í jólapakka ástríðukokksins. 

Prófaðu trufflugljáann á nautakjötið, sinnepsgljáann með svínakjötinu
og kirsuberjagljáann til að toppa Ris a la mande.

Toppaðu ísinn
með réttu íssósunni
Uppskrift að mars íssósu:
1. Hitið 1-2 dl rjóma í potti.
2. Brytjið 4 Mars stykki út í.
3. Hrærið vel og þynnið með rjóma

eftir smekk.

Prófaðu líka að nota
       Snickers í íssósuna.

https://www.sshoreca.is/jolagjafir/
https://www.sshoreca.is/jolagjafir/
https://www.sshoreca.is/jolagjafir/
https://www.sshoreca.is/jolagjafir/



