
Våra presentkorgar och inslagningar är uppskattade gåvor 
som passar alla. Vi vågar påstå att vi gör de bästa i Sverige!

Nedan ser ni de färdiga paket vi erbjuder. Priserna är inkl moms. 

Julpåse 400kr
Ostar, chark, marmelader, kex och 
godis i en fin cellofaninslagning med 
julens färger.

Julkorg 800kr
I den här härliga korgen ryms såklart ostar, 
charkuterier och snacks tillsammans med 
bl.a. paté och skagenröra snyggt inslagen i 
cellofan med julig rosett.

Julkorg 1200kr
En korg för livsnjutaren! Här får ni det 
godaste av nästan allt vi säljer - från 
delikata smakrika ostar till härlig olivolja 
och grymma charkuterier.

Julkorg 2000kr
Vår största korg! Total excess i delikatesser. 
Här samsas de finaste ostarna, 
charkuterierna och tillbehören tillsammans 
med årets olivolja, en stor bit Parmigiano och 
lyxig choklad.  

Allergier? 
Vi anpassar gärna 
korgarna vid eventuella 
allergier. 
 

Beställ på 08-13 14 25 eller på order@wijnjas.com
Tänk på att beställa i god tid. Vi behöver din beställning minst tre arbetsdagar i förväg. 
Fler än 10 korgar? Beställ minst en vecka i förväg!

Priserna gäller avhämtning i vår butik. Vi kan ordna bud inom Storstockholm till självkostnadspris. I de fall där det är möjligt 
använder vi oss av lådcykelbud. Priser för bud lämnas på begäran. Kontakta oss för fraktalternativ till övriga Sverige.

Det händer ibland att varor tar slut. Vi förbehåller oss därför rätten att ersätta med liknande vara - värdet på innehållet 
kommer dock alltid att vara detsamma. 

 

Julkorg 500kr
Ostar, chark, marmelader, kex och godis 
i en liten korg inslagen i cellofan med 
julens färger. 

Julkorgar &
presenter

Julgåvan får i normala fall uppgå till 
ett värde av 500 kronor för att vara 
skattefri men under 2021 är det 
tillåtet för arbetsgivare att kombinera 
julgåvan med den tillfälliga gåvan och 
ge dig en skattefri julgåva för upp till 
2 500 kronor.

OBS!

FULLBOKAT!

VI ÄR HELT FULLBOKADE PÅ ALLA JULKORGAR OCH CELLOFAN-

PÅSAR OCH KAN INTE TA EMOT NYA BESTÄLLNINGAR. 

PRESENTKORT
VI SÄLJER NATURLIGTVIS VÅRA UPPSKATTADE 

KÖP I BUTIKEN ELLER BESTÄLL PÅ ORDER@WIJNJAS.COM 


