K O RV P Å S A R & I N N E H Å L L
En mustig och smakrik korv med en bra balans, En mustig och smakrik korv med en bra balans, En mustig och och

1. WP 250kr

2. Grillmästaren 250kr

WP Knackwurst 3st 5-pack, 100gr/st
En knackwurst med ett spänstigt tuggmotstånd och mustigt
spånrökt ger en smakupplevelse utöver det vanliga.

Chorizo 3st 3-pack, 100gr/st
En mustig och smakrik korv med en bra
balans mellan kryddor och sälta, ej stark.

Våra olika WP i en och samma påse mixat med en
special Mini WP endast för detta koncept.

WP Slim 2st 4-pack, 68gr/st
Exakt samma korv som vår förstfödde WP Knackwurst
fast i en smal storlek.

WP Mini 1st 12-pack, ca 25gr/st
Handknutna mini WP, perfekt att dippa med
lite senap en fredagskväll.

Goda grillkorvar perfekta för sommarens grillfester.
Vilken kommer bli din favorit ?

Grillkorv 3st 3-pack, 100gr/st
En grillkorv med hög kötthalt och
med riktigt tuggmotstånd.

Roasted Garlic & Herbs 3st 3-pack, 100gr/st

En mustig och smakrik korv
med en bra balans

En härlig mix av rostad lök och örter för en
smakupplevelse utöver det vanliga.

3. Kids 280kr

4. Fredagsmys 250kr

Wienerkorv 5st 5-pack, 53gr/st
En klassisk wienerkorv från Marieholmskorv med
hög kötthalt av både nöt- och fläskkött.

Whiskeypinne 1 st 4-pack, ca50gr/st
Ölkorv med en skvätt whiskey för
det där lilla extra.

En mix av olika smala korvar, perfekt för barnkalaset.
En mix av olika smala korvar,

Delikatesskorvar kallrökta i vår stenugnsrök.
Perfekt till ostbrickan eller bara som snacks.

WP Slim 5st 4-pack, 68gr/st
En smal WP helt enkelt.

Red Devil 1 st 4-pack, ca50gr/st
För den som gillar starka korvar kryddad
med chili och vitlök.
4 Pepper 1 st 4-pack, ca50gr/st
Ölkorv med en väl balanserad mix av
rose-, krydd-,vit- och svartpeppar.

BESTÄLL DINA

Whiskey ring 1 st ca280gr

KORVPÅSAR IDAG
5. MFF:aren 250kr

Specialtillverkade korvar i samarbete med MFF
för den med ljusblått hjärta.

Tjock

3 st 3-pack, 100gr/st
Spånrökt korv med det rätta tuggmotståndet och
med en balserad och väl avvägd kryddning

Smal 3 st 3-pack, 53gr/st

Spånrökt korv med mycket smak och
med en balserad och väl avvägd kryddning

Chorizo 3 st 3-pack, 100gr/st
En smakrik och mustigt spånrökt korv
och med egen kryddblandning

8. Jägaren 200kr

Viltdelikateser från tre olika köttslag som basi varje
produkt mixat med en unik krydda för varje produkt.

Hjortkorv 1 st (380gr/st)

60-70kr

Kryddad med mejram och rökt med aloch bokspån

Älgkorv
1st (380gr/st)
GÅR I VINST
TILL

&
SKOLOR
Vildsvinskorv 1 st (380gr/st)
Kryddad
med enbär
och rökt med alPER
PÅSE
och bokspån

Kryddad med rosmarin och rökt med alÖRENINGAR
ochFbokspån.

10. Strongman 250kr

Extra kryddade korvar för grillen i sommar i
tre olika utformningar och smaker.

Chorizo Hot 2st 5-pack, 100gr/st
En mustig och stark chorizo med vitlök,
mejram och chili.

Chipotle & Garlic 2st 3-pack, 100gr/st
En stark grillkorv kryddad med den rökta chilin chipotle
tillsammans med vitlök.

Sweet Chili 2st 3-pack, 100gr/st
Sweetchili kryddad grillkorv med medium hetta.

Extra torkad för en smakrikare upplevelse
med smak av whiskey.

6. Vardagspåsen 250kr

7. Korvprovning 250kr

Falukorv 2st 1-pack, 500gr/st

Grillmästaren
- Chorizo
- Grillkorv
- Roasted Garlic
& Herbs
Strongman
- Chorizo Hot
- Chipotle
& Garlic
- Sweet Chili

En mix av 2-pack från våra olika påsar som passar
bra till grillen i sommar. Totalt 10st olika 2-pack.

Smak- och köttrika korvar, enkla och snabba
att tillaga i vardagen osv.
Ett falukorv utöver det vanliga med 79 % kötthalt
av både fläsk- och nötkött, ett måste till middagen.

Wienerkorv 2st 5-pack, 53gr/st
En klassisk wienerkorv från Marieholmskorv
med hög kötthalt av både nöt- och fläskkött.
Lunchkorv 1st 5-pack, 53gr/st

En köttig lunvhkorv med hela 76% kötthalt
av både fläsk- och nötkött.

Chorizo 3st 3-pack, 100gr/st
En mustig och smakrik korv med en bra
balans mellan kryddor och sälta, ej stark.

Lammpåsen
- Lammchorizo
- Rosmarin
& Mejram
- Roasted Garlic
& Herbs
WP påsen
- WP Knackwurst

9. Marieholmskorv Klassiker 280kr

Marieholmskorvs klassiska stenugnsrökta korvar tillsammans med nyheten Whiskey ring.

Rökt ring 2st 500gr/st

Delikatesskorv 1st 500gr

Lökkorv 1st 500gr
En lökkorv med en väl avvägd löksmak och en
Marieholmskorvs storsäljare.

Whiskey ring 1st ca280gr

Vår klassika stenugnsrökta ring gjord både på
samma sätt och samma recept ända sedan 1927.

Även kallad blomman i folkmun, passar
utmärkt som pålägg på en macka.
En mustig och smakrik korv med en bra
balans mellan kryddor och sälta, ej stark.

Marieholmskorv
Rökta RIng
en klassiker
från 1927

Kontakta din förening/skola eller gå in på
www.wpknackwurst.se alt ring oss 0413-70633

11. Marieholms Special 250kr

Stenugnsrökta delikatesskorvar i tre olika smaker
extra rokade för en smak som du inte kan motstå.

Whiskey 1st 340gr
Stenugnsrökt delikatesskorv
med whiskey smak.

12. Lammpåsen 250kr

Goda lammkorvar med råvara från vår
lokala lammspecialist, Glumslövs Lamm.

Lammchorizo 2st 3-pack, 100gr/st

En mustig och smakrik korv med bra balans
mellan kryddor och sälta. Ej stark.

Chili & Vitlök

1st 340gr
Stenugnsrökt delikatesskorv kryddad
med chili och vitlök

Rosmarin & Mejram 2st 3-pack, 100gr/st

RÖD RAK 1st 340gr

Stenugnsrökt delikatesskorv kryddad
med röd rak.

Roasted Garlic & Herbs 2st 3-pack, 100gr/st
En härlig mix av rostad lök och örter för en
smakupplevelse utöver det vanliga.

Smakrik lammkorv kryddad med bl a
rosmaring och mejram.
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