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Tilbud er gældende fra mandag d. 17/02 til lørdag d. 22/02 Uge 08/2020

Den milde vinter sætter sit præg. De første hvide asparges er allerede stukket
i Holland, meget flotte, se dem på instagram. Grønne asparges er fortsat fra
Peru.
Vi venter på de første danske agurker.
Det er dog stadigvæk vintergrøntsager som dominerer torvet. Flotte danske
savoykål (masser af fylde), diverse rødder, pastinakker, persillerødder, majroer
og rødbeder, bare for at nævne det mest nærliggende.
Vores nye leverandør af sukkerærter, sugarsnaps og haricots verts leverer
nogle rigtig flotte varer og vi fortsætter til fornuftige priser.
Husk at se vores nøddesortiment på webshoppen. Afgiften er bortfaldet og
priserne har fået et hak nedad.
Petit kartofler er nu egyptiske, en lille luksus vare som kun koster lidt mere,
prøv dem.
Meget flotte store spanske artiskokker.
Fra Spanien er der flotte jordbær i 1 kg’s kasser.
Friske figner fra Brasilien til fornuftige priser.
Pas på, vandmeloner er dyre.
Efter store regnmængder i Costa Rica, er prisen på ananas højere end
normalt.
Bananer har været en udfordring. Vi oplever i stigende grad at der er flere
som vælger at betale lidt mere, for at få økologiske bananer. Banan
importøren har svært ved at følge med efterspørgslen, men det burde der
være styr på nu.

Husk at følge Grøntgrossisten på INSTAGRAM - @groentgrossisten
Hvor der dagligt bliver lagt billeder op, af sæsonens frugt/grønt til inspiration

Tjek også www.groentgrossisten.dk

Grønttilbud
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Kinakål
Varenr: 36
6 stk. pr. kasse.
Albanien

Springonions
Varenr: 69
14 bdt. pr. ks.
Egypten

Lime
Varenr: 151
4 kg pr. kasse.
Brasilien

Pink Grape
Varenr: 3
40 stk. pr. kasse.
Tyrkiet

Tjek også www.groentgrossisten.dk

TØRVARE
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Kantareller Frosne
Varenr: 1089
1 kg pr pose.

Karl Johan svampe Frosne
Varenr: 1001
1 kg pr pose.

Boretaneløg i balsamico
Varenr: 470
2½ kg pr dåse.

Grønne Linser
Varenr: 434
900 gr pr pose.

Klik ind på www.groentgrossisten.dk og se vores sortiment,
eller ring og spørg kontoret.

Tjek også www.groentgrossisten.dk

Blomster
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Blomster-tilbuddene gælder først fra tirsdag d. 18/02-2020
Anemoner
Hvid, Blå, Pink

Primula
Diverse farver

10 stk. pr. bdt.
Ca. 40 cm
Varenr: 505
Pr. bdt.
38,-

11 cm. pt. størrelse
10 pt. pr. ks.
Varenr: 507
Pr. ks.
120,-

Eucalyptus
Varenr: 506
Pr. bdt.
38,-

Lavendel
Blå

11 cm. pt. størrelse
8 pt. pr. ks.
Varenr: 508
Pr. ks.
189,-

Bestilling af bundene buketter skal være bestilt inden kl. 9.30, hvis levering er til
dagen efter.
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