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Julegave-
shoppen

Gaver
inden for
gastro



ALMOND

Gavesæt som indeholder 
kropsolie, ansigtsolie og 
læbepomade.

SENGETÆPPE, GRÅ

Lækkert sengetæppe i 100% 
bomuld. Måler 140x200cm.

WEEKENDBAG

Lækkert weekendbag fra 
Carlobolaget i grafikgrå. 
Måler 55x25x25cm.

CORNELIA

Sød lile pung i enkelt design, 
der passer ned i en lille 
håndtaske eller 
skuldetaske. 

Gaver til hende
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HAMMERSHØI 
VASE

Den smukke og tidløse vase 
fra Kählers Hammershøi
-serie. Højde: 25 cm.

BLÅ MEGA RIFLET 
FYRFADSSTAGER

2 stk. fyrfadsstager på 6 cm 
fra Royal Copenhagen. 

DAME SOLBRILLE
54352-00

Smart dame-solbrille med 
flot kombination af light-
gold metalstænger og sort 
front.

AKTIVITETS- 
ARMBÅND

Sports ur til fitness-track-
ing. 3 dages batteritid ved 
brug og 8 dage ved 
standby.

Gaver til hende
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WOOFIT GO

Lille, let bluetooth højttaler 
med stor lyd der kombinerer 
smukt dansk design og ulti-
mativ bærbarhed.

TOCHARGE

Silren og smart powerbank, 
så du kan oplade mobilen på 
farten.

SORT RIFLET KRUS
2 STK

Smukt og rustikt, med en 
særlig mat glasering der 
fremhæver riflerne i 
porcelænet.

HIGHBALL GLAS
6 STK

Elegant og moderne 
highball glas 6 stk. 35 cl. 
Krystallet er blyfrit og tåler 
opvaskemaskine.

Gaver til hende
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T-SHIRT

Hvid t-shirt i 100 % bomuld.

HERRE
SOLBRILLE 50646-01

Klassisk herre-solbrille med 
metal front og plaststænger 
monteret med grå glas.

CHAMPAGNEBOWLE

Rustfrit stål med en diameter 
på 40 cm.

CAB LONDON

Kuffert i krafrigt ABS-ma-
teriale. 8 hjul (4 dobbelthjul) 
og integreret kombination-
slås.

Gaver til ham
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EARSOUND+

Bluetooth-høretelefoner med 
indbygget mikrofon, juster-
bare earplugs og 8-timers 
spilletid.

3-PAK TRUNKS, 
SORT

95% bomuld og 5% Elastane 
for god bibeholdelse af pas-
form. Indeholder 3 par.

WOOFIT GO

Lille, let bluetooth højttaler 
med stor lyd der kombiner-
er smukt dansk design og 
ultimativ bærbarhed.

WHISKYSÆT,
3 DELE

Moderne sæt der indeholder 
1 karaffel og 2 whiskyglas.

Gaver til ham

8



HERREPUNG
I SKIND

Med møntrum med tryk-
knapslukning, dobbelt 
seddelrum og 9 kreditkort-
lommer.

EGOISTA GT TOWER 
M. 2 HIGHBALL GLAS

Lækkert sæt indeholdende to 
slags gin og tonic, inklusiv to 
35cl glas.

BLUETOOTH SPORTS
EARPHONES

Trådløse øretelefoner fra 
Vivanco med indbygget 
mikrofon. 3 sæt ørebøjler 
medfølger.

TOCHARGE

Stilren og smart power-
bank, så du kan oplade 
mobilen på farten.

Gaver til ham

9



KØKKENPAKKE
8 DELE

Smarte køkkentekstiler fra 
Södahl samt Frame visk-
estykker og karklude.

DENEB DROP CAP 
PENDANT

Inklusiv 3 meter ledning - pære 
medfølger ikke.

SPAREFISK

Sød sparefisk fra Kähler, til 
alle de ekstra småmønter. 
Flere farver/størrelser.

RIBBON WALL 
CLOCK

Sort vægur i blank sort. Ø 
30,5 cm.

Gaver til familien
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GAVEPAKKE

Lækker pakke med tand-
børstekrus og sæbedispenser 
i sort fra Nova One-serien. 
Inklusiv en Zone sæbe på 250 
ml.

MIAMI TIME

Stereo FM clockradio med 
bl.a. snooze-funktion og AUX-
port. 

BIRD LARGE

Håndlavet figur designet af 
Kristian Vedel. Flere farver. SPURVEPAR

To små spurve i natureg 
og røget eg. Måler 6 cm i 
højden.

Gaver til familien
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KRYSTALGLAS,
6 STK

Elegant og moderne blyfri 
krystalglas velegnet til whis-
ky, rom, cognac m.v.

NORR BAKKE

Designet af Trip Trap, og 
perfekt til mindre serveringer 
eller som opbevaring.

HEIMA

Elegant lysestage. Perfekt 
som eksempelvis ad-
ventsstage op til jul.

MULTISKÅL MED 
SALATBESTIK

Fremstillet i gråt stentøj og 
sort salatbestik. Leveres i 
flot original gaveæske.

Gaver til familien
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TIPSY GAVEKASSE

Indeholder en vinprop, rødvin 
samt 5 forskellige lækkerier.

OLD FARMER BLACK 
FORSKÆRESÆT

Indeholder forskærerkniv og 
-gaffel, og leveres i en rustik
trææske.

SKÆREBRÆT

Skærebræt med indbygget 
greb på undersiden, så det 
er nemt at bære til bords. 
Måler 35 x 24 x 4 cM.

PANDE 24 CM

Lavet af 18/10 rustfrit stål, 
og kan brugestil induktion.

Gaver inden for gastro
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SÆT MED SALT & 
PEBERKVÆRN 11CM

Stilrene og effektive kværne 
lavet i højglans akryl med 
meget effektiv keramisk 
kværn. Højde: 11 cm.

MÆLKESKUMMER

650w mælkeskummer der kan 
indeholde op til 150 mL.

OLD FARMER BLACK
4 DELE

Flot sæt bestående af 2 
grillknive og 2 grillgafler, 
perfekt til steak eller grillmad 
i haven.

PIZZAKNIVE

2 stk. Cuilna-knive på 22 cm. 
Leveres i en fin æske.

Gaver inden for gastro
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TAPASSÆT, 5 DELE

Serveringssæt med 3 skåle 
samt skifferplade på et flot 
bræt i egetræ.

CHAMPAGNEGLAS
+ GIN & TONIC-GLAS

Sæt med 4 sk. Lyngby Juvel 
champagneskåle og 4 stk. 
Lyngby Juvel Gin & Tonic-glas.

GAVEÆSKE

Sæt der indeholder de lækre 
lakridsvarianter A, B, C og 
D.

GSF-15 URTEKNIV, 
8 CM

Kniv i højeste stålkvalitet, så 
den holder sig skarp længere 
end andre knive.

Gaver inden for gastro
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