En riktig delikatessbutik

Här öppnas portarna till livets goda!
Som delikatessbutik på Mobilia har vi öppet veckans alla dagar. Hos oss får du tips
och råd om goda ostar och granna gåvor som vi gärna syr ihop med en flaska vin
eller liknande. Lika noggrant som vi valt ut våra varor, lika noggrant tar vi hand om
dig som kund. Vi är fint placerade vid Ica Malmborgs entré och med närhet både till
parkeringshus och till Systembolaget!

Smakfulla ostar för vardag och fest
I vår ostdisk finner du allt från handgjord roquefortost som Le Vieux Berger (den
gamle herdens ost) till robusta och lagrade hyvelostar från Sverige.
Vi arbetar mot att hitta rätt ost och vin i kombination för dig som kund. Har du
ett favoritvin hoppas vi kunna finna en ost med äktenskapstycke till just detta!
Som snöre kring säcken har vi söta tillbehör i form av marmelad, kvittengelé,
samt torkad fikon- och aprikostårta.
Är du ute efter någon kul ost till dina äventyr i köket finns många roliga alternativ. Allt från hårda, kraftfulla smakbomber, till krämiga och smöriga rackare.
Låt din smak vara kompass så hoppas vi kunna hjälpa dig på vägen!

Gastrotekets gåvoaskar
På Gastroteket hittar du smakfulla julklappar och presenter för alla
tillfällen. Vi har lösningarna när din fantasi tagit slut.

Choklad i alla former
I vår chokladdisk finner ni en uppsjö exklusiva produkter. Från Grand’s House of Chocolate kommer handgjorda munsbitar med inslag av likör, frukt, och maffig choklad. Innanför ett hårt hölje
ryms ett krämigt innanmäte, en smakvärld att förlora sig i. Här hittar du franska Valrhonas fantastiska choklad, alltifrån deras praliner i smakfulla askar, till mörka chokladtackor, matlagningschoklad och kakao av högsta rang.
För att inte glömma bort godsaker från övriga Sverige har vi även godsaker från La Praline i Göteborg, både smöriga tryfflar och sockerfria alternativ!

Surdegsbröd och söta kakor
När du köpt din ost kan du även välja ett gott bröd. Varför inte ett Levain, ett klassiskt surdegsbröd
som passar utmärkt till ost och vin? Vi säljer även andra typer av bröd, för varje smak och tillfälle.
Längtar du efter något sött till kaffet? Vi har gräddiga bakelser och tjusiga tårtor. Här finns allt från
tidlösa klassiker som dammsugare och wienerbröd, till dagens cupcakes och morotskaka.
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Lär dig mer om ost och vin
En gång i månaden arrangerar Gastroteket vin- och ostprovning för
våra kunder. Varje provning sker utifrån ett tema med tillhörande
exklusiva viner och ostar. Vi provar viner som inte finns i Systembolagets ordinarie sortiment och njuter av smakrika ostar från
hela världen. Vi ger dig en fördjupad kunskap om livets goda som
berikar livet.
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Anmälan görs i butiken. Det går även bra att ring för bokning. Tider
och datum för bokningar finns på hemsidan. Åldersgräns är 20 år.

