CAFÉET

KAMPANJEN GÄLLER 27/1 till 10/2 2019. MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

22900
/kartong

Ordinarie pris 271:-

KEXCHOKLAD
Cloetta, 48x60gr

9500
/27 st

Jfr 3.52 kr/st
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KRAV/EKO Fruktdryck, 27x25 cl

34900
/kartong

9764

59000

/exkl. pant 24 st

Jfr 4,07 kr/st, Pris exkl pant.

/140 st

Jfr 79 kr/kg - Ordinarie pris 379.-

Jfr 4,21 kr/st - Ordinarie pris 650:-

Paulig Kaffe

coca cola, fanta, sprite
Blandade sorter, 24x33cl

100 gr påsar, 44x100gr

Bonaqua mineralvatten

Vitamin well ZERO

Naturell, Citron och Päron, 24x50cl

/12st

/st, Ord. pris
Jfr 14,50 kr

202:-

00

220

Jfr 4,99 kr/st, Pris exkl pant.
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(Svenskt Kött) Solna Korv, 140x60gr

11964

/exkl. pant 24 st
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Kalaswiener 82%KÖTTHALT
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Olika sorter, 24x35,5 cl
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5964

/exkl. pant 12 st

/exkl. pant 24 st

Jfr 11,00 kr/st, Pris exkl pant.

Jfr 2,49 kr/st, Pris exkl pant.

Barebells bars
Olika sorter, 12x55gr

Bonaqua mineralvatten
Naturell eller Citron, 24x33cl

Vitamin well | Vitamin Well+
VW+001, 002, 003
Olika sorter, 12x50 cl
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CUP

Låt Sports Cater bli en självklar partner till det
mindre eventet eller till den stora cupen.
Vi erbjuder full service, personlig kontakt,
komplett produktsortiment med allt från kol
och tändvätska till engångsmaterial och korv,
hamburgare, sallad etc.
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HELHETSLÖSNINGAR FÖR
EVENT OCH CUPER!
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Vi har dessutom utlåning och uthyrning
av exempelvis korv- och grillvagnar och
korvvärmare. Vår uthyrning sker i samarbete
med Lundbergs.

SPORTSCATER + LUNDBERGS = SANT
Vi är en del av Lundbergs Fastfood och Solna
Korv. Genom att kunna erbjuda de absolut bästa
och mest konkurrenskraftiga produkterna inom
sport, aktivitet och hälsa tillsamans med en
helhetslösning som grossit hjälper vi föreningar
och klubbar att erbjuda bra mat till bättre priser.
SE HELA VÅRT SORTIMENT PÅ
SPORTSCATER.SE

1. LÄGG DIN BESTÄLLNING

2. VI LEVERERAR INOM 1-2 DAGAR

Handla fram till kl 12 på vardagar via din
dator, telefon eller iPad. Välj leveransdag
och bekräfta din order. Färdigt!

Våra leverantörer kommer tidigt nästa
morgon till vårt lager med pinfärska
varor. Vi plockar och packar varsamt.

3. LEVERANS DIREKT TILL FÖRENINGEN
ELLER ANNAN ÖNSKAD ADRESS
Vi levererar till din förening eller annan
önskad leveransadress (tex. arbetet eller
hem) alla vardagar kl. 08-17. Njut av att
kunna servera bra och nyttig mat!

Sports Cater är Sveriges nya fullservicegrossist för föreningar, klubbar och idrottsanläggningar. På Sports Cater
måste du vara företagare/förening för att få handla. Priserna är exkl moms och i förekommande fall exkl pant.
Vid distribution, köp genom e-handel tillkommer fraktavgift om man ej kommer upp i fraktfri gräns. Vi reserverar
oss för slutförsäljning, prisjusteringar och eventuella tryckfel. Som partner till Lundbergs Fastfood & Cafe/Solna
Korv erbjuder vi ett komplett sortiment med hälsosam inriktning till bra priser. Vår webshop har alltid öppet och
ni får allt på en leverans. Frågor? Kontakta oss på 08- 564 612 00 eller info@sportscater.se

VÄLKOMMEN TILL SPORTSCATER.SE!

