Hinnasto:

Kevätkausi 2021

Tuoreliha:
Karitsan viulu (luulla) n. 1.7-2,5 kg/ kpl
Karitsan luuton viulu / paisti n. 1-1,5 kg / kpl
Karitsan luuton kulma- ja sisäpaisti n. 300-500g kpl
Karitsan luuton ulkopaisti n. 300g/kpl
Karitsan luuton paahtopaisti n. 150-200g/kpl
Karitsan kyljykset 4 kpl/pkt
Karitsan kare (tilaa etukäteen) 500-700g/kpl
Karitsan entrecôte (luuton) n. 300g/kpl

25,50 € / kg
35,50 € / kg
35,50 € / kg
32,50 € / kg
38,50 € / kg
26,50 € / kg
35,50 € / kg
29,50 € / kg

Karitsan ulkofilee n. 400-500g /kpl
Karitsan sisäfilee (vain pieni määrä) 2/pkt yht. n.200g
Karitsan lapa ja etuselkä (luulla)
Karitsan niskakiekot
Karitsan potka (tilaa etukäteen) n. 300-400g/ kpl
Karitsan jauheliha n. 500g/pkt
Karitsan kylkiribsit

40,00 € / kg
48,00 € / kg
18,90 € / kg
18,90 € / kg
18,90 € / kg
17,90 € / kg
8,50 € / kg

Karitsan munuaiset ja sydän
Karitsan maksa n. 500g / kpl
Karitsan kieli
Karitsan keittoluut n. 1-2 kg pussit

8,50 € / kg
10,90 € / kg
14,50 € / kg
3 € / kg

Palvituotteet ja marinoidut tuotteet:
Tarjonta vaihtelee. Tilaa 2 vkoa etukäteen, kun toivot jotakin tiettyä.

makkaratuotteiden valmistaja
Karitsan palvattuPalviviulu ja
(luulla)
34,50 € / kg
Karitsan palvattuvaihtuu!
viulu (luuton) myös paloina
45,90 € / kg
Karitsan palvirouhe
36,90 € / kg
Valmis rosvopaisti
lampaasta
(juhannuksena)
38,00osalta
€ / kg
Uudet tuotteet ja hinnasto niiden
Yrttipaisti 100-300g / kpl
38,00 € / kg

päivittyy heti tietojen saapuessa.

Makkarat: Tarjonta vaihtelee viikonloppujen välillä.
Toukokuussa
myynnissä
uusia makkaroita,
Lampaan/karitsan
nakki (Bratwurst)
n. 300g/pkt
25 € / kg
Lampaan/karitsan
Chorizo
n. 300g/pkt
25
€ / kg
ja siitä eteenpäin kehitämme tuotteita
Lampaan/karitsan Balkan
n. 300-400g/pkt
21 € / kg
yhdessä
ja asiakaspalautteiden
Lampaan/karitsan
palvattuvalmistajan
ryynimakkara
(tattarilla)
n. kuulolla!
300g/pkt
23 € / kg
myötä lisää.
Pysykää

ETUKÄTEEN TILATTAVAT RUHOT:
Tilaa viimeistään n. viikkoa ennen noutoajankohtaa

Karitsan puolikas ruho 18 € / kg
n. 6 -10 kg Pienpaloiteltuna ja vakuumiin pakattuna
(sis. 1 x viulu, luullinen lapa, etuselkää, kyljystä, jauhelihaa, niskakiekkoja)

Karitsan kokonainen ruho 17 € / kg
n. 12 - 20 kg Pienpaloiteltuna ja vakuumiin pakattuna
(sis. 2 x puolikas kuten yllä)

TUORETTA
LUOMUKARITSAA

FI – EKO – 105
Tolvilan Kartanon lammastila
www.tolvilankartano.fi
Puh. 050 3315733

KYSY MYÖS MUITA
TOIVOMIASI
ERIKOISLEIKKAUKSIA!
Etukäteisvaraukset ja
tiedustelut:
Varauslomakkeella kotisivuilta:
www.tolvilankartano.fi
Sähköpostilla:
paimen (at) tolvilankartano.fi
Puhelimella:
050 3315733
- Tilaukset kappaleittain tai
NOIN painon mukaan.
- Tilaa mielellään hyvissä ajoin;
sesonkiaikoina (pääsiäinen,
joulu, juhannus) reilusti
aiemmin.

Tilaa pakastimeen
kerralla
isompi erä!

Sis. alv 14 %. Myydään niin kauan kuin tuotteita riittää. Tarjonnassa on pientä vaihtelua aika-ajoin,
myös tuotteiden koossa vaihtelua.

