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Gómsætur



Hurðaskellir
; Hálfúrbeinað lambalæri
  með berjakryddi
; Íslenskt hráskinka 90 g
; Hátíðarpaté með sérvöldum
  íslenskum kryddjurtum 125 g
; Pedersen salami 250 g
; Jólaostaþrenna MS 425 g
; Hrökkbiti með fræjum 125 g
; Flóra rifsberjasulta 156 g
; Nóa rjómasúkkulaðihnappar 130 g
; Jólakassi

Verð 9.995 kr. 

Ketkrókur
; Hálfúrbeinað lambalæri með  
  villibráðakryddi
; KEA léttreykt lambalærissteik,
  úrbeinuð
; Þurrverkað og hálfúrbeinað
  hangilæri
; Hátíðarpaté með baconi og  
  döðlum 125 g
; Lamb Jerkey 50 g
  Nóa gullmolar 280 g
; Flóra rifsberjasulta 156 g
; Jólakassi

Verð 14.995 kr.

Árlega setur Norðlenska saman gómsætan jólaglaðning, sérstaklega með það að 
markmiði að aðstoða þig við að gleðja starfsfólk þitt eða viðskiptavini. 

Þú getur valið gómsæta pakka sem við höfum sett saman eða þú getur átt 
heiðurinn af samsetningu pakkans. Hafðu samband við okkur í gegnum 

netfangið jolagjafir@nordlenska.is eða í síma 460 8800. 

DÆMI UM GIRNILEGA PAKKA

Jólapakkar
                                              S sem bragð er af

T T



Vilt þú eiga heiðurinn af samsetningunni á þínum pakka? 
Hafðu samband og við leysum málið saman:

jolagjafir@nordlenska.is / s. 460 8800. 

Við bjóðum einnig upp á breitt úrval íslenskra vara til að fullkomna þinn 
gómsæta pakka: konfekt, ostar, graflax, kex, kaffi, sultur og fleira.

* Verð á jólapökkum miðast við eftirtaldar meðalstærðir á kjötvörum: KEA hangikjöt beinlaust 1,8-2,0 kg. 
KEA hamborgarhryggur 2,0-2,2 kg. Norðlenska berjakryddað lambalæri 1,9-2,2 kg. KEA léttreyktur lambahryggur 2,0-2,2 kg. 

* * Verð eru með virðisaukaskatti.

Leppalúði
; KEA Hamborgarhryggur
; Hálfúrbeinað lambalæri
  með berjakryddi
; Pedersen Salami 250 g
; Hátíðarpaté með sérvöldum 
  íslenskum kryddjurtum 125g
; Jólaostaþrenna MS 425 g
; Hrökkbiti með fræjum 125 g
; Flóra rifsberjasulta 156 g
; Nóa rjómasúkkulaðihnappar 130 g
; Jólakassi

Verð 13.455 kr.

T

TGrýla
; KEA Hamborgarhryggur
; Hálfúrbeinað lambalæri
  með villibráðakryddi
; Þurrverkað og kryddað 
  hálfúrbeinað lambalæri
; Hátíðarpaté með sérvöldum 
  íslensku kryddjurtum 125g
; Grafið nautafille, sneitt 90 g
; Jóla Yrja MS 120 g
; Jóla-brie MS 150 g
; Nóa Pralín molar 250 g
; Nóa gullmolar 280 g
; Hrökkbiti með fræjum 125 g
; Flóra rifsberjasulta 156 gr
; Jólakassi 

Verð 17.945 kr.

Thermobolli 250 ml
Tvöfalt postulín – silicon lok
Má setja í uppþvottavél.
Ýmsir litir og munstur
1 stk 2.900 kr. 

Thermobolli 210 ml
Tvöfalt postulín
Má setja í uppþvottavél.
Ýmsir litir og munstur.
1 stk 2.600 kr.

BEEF OG LAMB JERKY
50g - 988 kr.
20g - 500 kr.

Handklæði
Tvær stærðir:
Baðhandklæði - 150 x 70 cm 4.800 kr. 
Rautt, grátt, blátt eða bleikt.
Jólahandklæði - 40 x 60 cm 1.990 kr.
Rautt handklæði fyrir eldhúsið eða baðið.

BÆTTU NORÐLENSKRI HÖNNUN FRÁ VORHÚS 
OG/EÐA JERKY MEÐ Í PAKKANN



GÓMSÆTAR NÝJUNGAR FRÁ NORÐLENSKA
S KEA léttreykt lambalærissteik, úrbeinuð.

S Norðlenska lambalæri, þurrverkað, kryddað og hálfúrbeinað.
S Norðlenska hangilæri, þurrverkað og hálfúrbeinað.

S Goða hátíðarpaté með sérvöldum íslenskum kryddjurtum.
S Goða nautafilé, grafið og sneitt. 

FERSKT LAMBAKJÖT 
S Norðlenska lambalæri, hálfúrbeinað með villibráðarkryddi.

S Norðlenska lamblæri, hálfúrbeinað með berjakryddi.
S Norðlenska lambalærissteik, beinlaus með sérvöldum 

 íslenskum kryddjurtum.

KEA KJÖTIÐ – 
ÓMISSANDI HLUTI AF ÍSLENSKU JÓLAHALDI 

S KEA hangikjötið, taðreykt og verkað með hefðbundinni íslenskri 
aðferð sem tryggir bragðgott kjöt með góðu reykbragði.

S KEA hamborgarhryggur, þykir sérlega bragðgóður og safaríkur, 
enda úr fyrsta flokks hráefni.

S KEA léttreyktur lambahryggur, þykir mjög mildur og bragðgóður 
og aukast vinsældir hans á hverju ári.

 S KEA léttreykt úrbeinuð lambalærissteik, nýjung sem hefur 
fengið mjög góða dóma í bragðprófunum.

HÚSAVÍKURHANGIKJÖTIÐ ER MARGVERÐLAUNAÐ
Húsavíkurhangikjötið er taðreykt og verkað eftir aldagömlum 
þingeyskum hefðum sem tryggja gott reykbragð og kjötið er 

tiltölulega lítið saltað. 

FYRIR SÆLKERA
Chorizo-, Ítalska- og Pedersen salami eru ómissandi fyrir sælkerana

ásamt þurrverkuðum vöðvum; kindavöðva og kindainnralæri. 
Eldstafir og Lambastafir eru einnig mjög vinsælir.

S Verði þér að góðu

jolagjafir@nordlenska.is / s. 460 8800


