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Vi gjentar fjorårets suksess med smaksrike firmagaver som vil glede enhver.
En matgave er alltid hyggelig å få fordi den kan deles med venner og familie.
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Mat som julegave 
til ansatte og forbindelser
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Gode smaker
Hos Kultivar er vi opptatt av gode 
smaker og tradisjoner. Derfor er vi 
nøye med å velge de riktige og 
smakfulle varene til julen. 

Bestill hos oss med ønsket
beløp og antall, så lager vi
flotte gaver.

Vi kan også sette sammen 
gaver med innhold etter
deres ønsker.

Ønsker du et mer spesifikt tilbud, 
sender vi gjerne det.
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Eplemost
fra Hurum
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Økologisk Kaffe Økologisk Kaffe
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Håndlaget 
BBQ Saus
fra Kolsås

Håndlaget 
BBQ Saus
fra Kolsås

Lakris
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Eksempel
Her er et eksempel på hva en gave 
til 350 kr kan inneholde:

• Eplemost fra Eplegården på Hurum
 • Lakrids by Johan Bülow 
   Lakris med sjokolade
 • Ask Slegge
   Økologisk spekepølse. Vinneren av  
   det norske måltid 2017
 • Pizzakrydder
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