PRISLISTA Gäller fr.o.m. 20220501
FÅR, LAMM, GET
KALVENÄS KÖTT_______________________________________________________________________________

Alternativ

Priser exkl.moms

Lammslakt

400:- /st

Slakt Bagge/Tacka

500:- /st

Slakt get

450:- /st

Grovstyckning lamm/get

220:- /st

Vakuumförpackas ej!

Styckning lamm/get standard

270:- /st

Styckning med ben

Styckning lamm/get utan ben

320:- /st

Urbenade stekar (bogar och
lårstekar)

Detaljerad styckning lamm/get

370:- /st

Urbenad rygg

Detalj+ styckning lamm/get

410:- /st

Småstekar på låren.

Styckning Bagge/Tacka
ink. vakuumpack

490:- /st

Färsstyckning Bagge/Tacka
ink. vakuumpack

500:- /st (färs 800g)
530:-st (färs 500g)

Inner- och ytterfilé, entrecote,
resten färs.

Tillval

Priser exkl.moms

Kommentar

Vakuumpack lamm, get

160:- /st

Helfall lamm, får, get

50:- /st

Vi tar enbart emot kunder med
endast helfall i mån av plats.

Skinn, osaltade

0:- /st

Skinn som hämtas för att saltas
själv.

Skinn, saltade

100:- /st

Skinnen saltas en gång och får
ligga kvar max 14 dagar

Återtag organ ink. vakuumpack 50:- / djur
Emballage

18:- /st

Grytbitar, skivat, nätning

12:- /kg extra Ingår i priset

Kommentarer

Delas längs med ryggraden.

Utebliven slakt/Sen avbokning

150:-/djur

Måste avbokas minst två veckor
innan slaktdagen.

Avgift för smutsiga djur
(gödselföroreningar)

Kat 1– 150:Kat 2– 250:Kat 3– 500:-

Detta avgörs av slaktare och
veterinärer.

Styckningsalternativ

Innehåll

Kommentar

Grovstyckning

Hel bog med lägg, hel hals, hel
rygg, hel stek med lägg, hel
sida,

Ej vakuumförpackning.

Standardstyckning

Bog med ben, lägg, revben
sågade, rygg i kotletter, lårstek
med ben, färs

Lägg och revben kan malas till
färs. Kotletter och sadelbit.

Urbenade stekar

Bog utan ben, lägg, rygg i
kotletter, lårstek utan ben, färs

Lägg och revben kan malas till
färs. Kotletter och sadelbit.

Detaljerad styckning

Bog med/utan ben, lägg males,
entrecote, inner- och ytterfile,
revben males, lårstek med/utan
ben, färs

Stekar med eller utan ben,
racks tillval

Detalj+ styckning

Bog med/utan ben, lägg males,
entrecote, inner- och ytterfile,
revben males, lårstek i
småstekar

Helfall

Djuret hämtas helt

ADRESS
Sjönäsgatan 25A
57990 Berga

TELEFON/SMS
072-4425233

EPOST
info@kalvenas.se

