
Lådvis med 
god julstämning

 

 

Androuets Ostbricka:
Ett klassiskt urval av säsongens bästa 
gårds producerade ostar. I lådan finns 
ostar från de sex franska ost familjerna; 
gräddig färskost, pressad ost, vitmögel-
ost, getost, tvättad kittost och grön-
mögelost. 420:- (inkl. moms)

Vi har 2 ostlådor till, läs mer om dom på 
www.androuet.se

vincent  lefevre
androuet

Osten är redan en självklar del av den svenska jultraditionen, men vi
tycker att den borde få en plats i det verkliga julljuset. Duka upp en
buffé med noggrant utvalda ostar, marmelader och bröd tillsammans
med matchande viner som får smakerna att lyfta ännu högre. Vi lovar
att det kommer att bli en uppskattad samlingspunkt i vintermörkret;
på glöggkalaset, på jobbets julfest eller kanske som avslutning på
någon av juldagarnas middagar. Vi hjälper dig naturligtvis att hitta
de ostar och tillbehör som passar bäst till din bjudning.

GE BORT EN LÅDA FULL AV OMTANKE
Till vår egen jultradition hör ostlådeförsäljningen. De fina träaskarna
- med alla de sex ostfamiljerna representerade - är uppskattade gåvor,
både som present till festens värd eller värdinna och som julklapp till
kunder eller kollegorna på företaget. Vi hjälper dig gärna att ordna med
utkörning inom Stor-Stockholm (till självkostnadspris).

Du är varmt välkommen med din beställning eller om du
har frågor. Kom förbi butiken, så får du själv prova vårt
sortiment av fransk hantverksost och mejeri.
Ring eller maila oss på info@androuet.nu,
så hjälper vi dig!
Beställ gärna direkt på www.androuet.se/jul

Med önskan om en lugn och god jul.

Hej, det här är ett julbrev från Androuet, den franska
ostbutiken på Nybrogatan 6 och Götgatan 39.
Kanske känns det tidigt att tänka på julen redan nu,
men det här är vårt bidrag till din julefrid. 

ANDROUET ÖSTERMALM
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm
Tel 08-660 58 33

måndag-fredag  10.00-18.00
lördagar  10.00-16.00

11.00-18.00

ANDROUET SÖDERMALM
Götgatan 39, 116 21 Stockholm
Tel 08-641 90 20

tisdag-fredag  
lördagar  11.00-16.00


