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Beställ din lokalproducerade julmat 
i Brokinds affär och minska julstressen!

Öppettider jul och nyår
Julafton; 10:00 – 13:00 | Juldagen; stängt | Annandag jul; stängt
Nyårsafton; 10:00 – 13:00 | Nyårsdagen; stängt
Alla andra dagar, ordinarie öppettider; 10:00 – 19:00
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Nääs öl, 33cl
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Brostorps ost, 240 g
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Ydreköttbullar 600 g

Kampanjen gäller under v. 48-52

Följ Brokinds affär 
på Facebook och 
Instagram!
Där får du löpande information 
om nya produkter, händelser 
i butiken samt ser tidigt olika 
erbjudanden.
Varmt välkommen!



Produkt Leverantör Pris Beställning
Julskinka, rimmad (ca. 2 kg/st) Eklunds Chark 98 kr/kg

Julskinka, rimmad (ca. 2 kg/st) Glada utegrisar 119 kr/kg

Ugnsbakad julskinka (ca. 1,5 kg/st) Eklunds Chark 119 kr/kg

Prinskorv, ca. 300 g/fpk Eklunds Chark 99 kr/kg

Prinskorv, ca. 400 g/fpk Vaggerysds Chark 119 kr/kg

Prinskorv, ca. 400 g/fpk Glada utegrisar 119 kr/kg

Kokt julkorv, ca. 250 g Eklunds Chark 22 kr/st

Lökkorv i bit ca. 300-400 g/fpk Glada utegrisar 125 kr/kg

Lökkorv, ca. 300 g/fpk Eklunds Chark 32 kr/st

Kindasenap, stark, 330 g Kinda Gurka 30 kr/st

Kindasenap, mild, 330 g Kinda Gurka 30 kr/st

Skivad saltgurka, 400 g Kinda Gurka 55 kr/st

Revben, tjocka, rimmade (5-800 g/fpk) Charkman 89 kr/kg

Revben, tjocka, rimmade (0,8-1,2 kg/fpk) Glada utegrisar 109 kr/kg

Köttbullar, 600g Ydrekött 99 kr/st (2 för 169 kr)

Rökt bog, ca. 1 kg/bit Glada utegrisar 149 kr/kg

Köttfärs eko, ca. 500 g/fpk Ydrekött 148 kr/kg

Oxfilé eko Ydrekött 599 kr/kg

Vitmögelost, Josefina, 240 g Brostorp 76 kr/st (2 för 129 kr)

Blåmögelost, Lilla blå, 240 g Brostorp 76 kr/st (2 för 129 kr)

Blåmögelost, Stora blå Brostorp 390 kr/kg

Kubost i olja, 150 g Brostorp 65 kr/st

Salladsost i olja Löt gårdsmejeri 85 kr/st

Hemost, 300 g Brostorp 349 kr/kg

Ko-Lomi, ca. 200 g/bit Brostorp 409 kr/kg

Ostkaka 350 g (finns också mandelfri) Brostorp 50 kr/st

Ostkaka 600 g (finns också mandelfri) Brostorp 89 kr/st

Klassisk glögg, 75 cl Brunneby 30 kr/st

Äppelglögg, 75 cl Brunneby 30 kr/st

Äppelglögg med saffran, 75 cl Brunneby 30 kr/st

Julmust, 33 cl Brunneby 12 kr/st

Ginger Ale, 50 cl Brunneby 25 kr/st

Björksavsglögg, 75 cl Björka gård 79 kr/st

Tranbärsdryck med björksav, 33 cl Björka gård 25 kr/st

Brokinds affärs varmrökta lax Brokinds affär 419 kr/kg

Julbeställning 2019

Annat som du vill beställa:

Namn:     Telefon:    Hämtas ca. datum:

Beställ gärna under v. 49
Vi kommer göra allt vi kan för att tillgodose alla beställningar. Dock finns det risk för att 
populära julvaror kan ta slut. Vi försöker då meddela det så fort som möjligt. Stort tack!

Det går också bra att maila din beställning till order@brokindsaffar.se eller ringa 013-411 90.
Du kan hämta ifyllbar pdf på www.brokindsaffar.se
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