Katalog
Kurv med konventionelle håndfrugter
Fra str. 30 til 70 stk.

Kurv med luksus frugt
Fra str. 30 til 70 stk.

Kurv med økologiske håndfrugter
Fra str. 30 til 70 stk.

Kurv med samme type frugt
Vælg mellem økologisk og konventionel
Størrelserne 10 eller 25 stk.

Tillægs frugt og grønt
Blåbær, snack gulerødder, meloner og meget meget mere

Kurv med grøntsager
3 kg. blandet grøntsager

Bestilling

Kontakt vores kundeservice på E-mail: Frugt@frugt.dk, eller ring på 36 30 72 00,
hvor de alle hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00, sidder klar til at hjælpe dig.

Katalog
Nødder og tørfrugt
Nøddemix, sød og saltet blanding, tørrede abrikoser og meget mere
Fra 100 g. til 1 kg.

En enkelt buket blomster til en speciel anledning
Bliver buketten leveret sammen med din frugtkurv, er dette uden yderligere fragtomkostninger..
Levering øvrige dage kr. 80,00. Kort kr. 15,00
Bestilling skal være os i hænde 2 hverdage før levering.

Prisen starter fra kr. 175,00

Modtag friske blomster med blomsterabonnement
Hvis du ønsker en frisk buket til din reception eller til mødelokale kan du vælge et
blomsterabonnement, hvor du hver mandag modtager en frisk buket blomster (den
bliver leveret i en spand med vand – klar til at sætte i en vase).

Prisen starter fra kr. 150,00

Lækre gavekurve
Bliver gavekurven leveret sammen med din frugtkurv, er dette uden yderligere
fragtomkostninger. Levering øvrige dage kr. 80,00. Kort kr. 15,00
Bestilling skal være os i hænde 2 hverdage før levering.

Prisen starter fra kr. 250,00

Vin
Rød og hvidvin

Prisen starter fra kr. 75,00

Bestilling

Kontakt vores kundeservice på E-mail: Frugt@frugt.dk, eller ring på 36 30 72 00,
hvor de alle hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00, sidder klar til at hjælpe dig.

Katalog
Logo kildevand
0,30 liter sælges i paller á 2340 stk.
0,50 liter sælges i paller á 1820 stk.

Ring eller skriv til frugt.dk for priser

Kildevand
Denice 0,5 liter sælges i kolli og paller.
Aqua D’or med og uden brus i str. 0,5 og 0,3 l. sælges i kolli og paller.

Ring eller skriv til frugt.dk for priser

Kaffe
100% Arabica Kaffe - malet 20x500 g. pris kr. 35,50 pr. pose
100% Arabica Kaffe - hele bønner 10x1000 g. pris kr. 88,00 pr. kg.

Mælk
Vi tilbyder et bredt sortiment af økologisk og konventionel mælk, samt diverse
specialiteter.

Ring eller skriv til frugt.dk for priser. (kun kørsel på Sjælland)

Sæsonvare ved påske og jul
Se det store udvalg på vores hjemmeside www.frugt.dk

Ring eller skriv til frugt.dk for priser

Bestilling

Fragt er kr. 39.00 pr. levering
Kontakt vores kundeservice på E-mail: Frugt@frugt.dk, eller ring på 36 30 72 00,
hvor de alle hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00, sidder klar til at hjælpe dig.

