Specialitter & delikatesser
Te
Te fra paper and tea i berlin, alt er nøje udvalgt, økologisk. Kommer i praktisk gaze
pose lige til at sætte i koppen. Eneste forhandler i danmark.
Pur er bai ya no. 103 hvid te
Mighty green no. 319 grøn te
Tip of the morning no. 518 sort te
Pr. Pakke 15dkr

10 pakker 100dkr.

Syltede produkter
FermentCATERINGS syltede produkter leveres i praktiske glas, lige til at sætte på køl
eller ind i skabet. Alt er lavet i hånden, derfor kan smagen godt variere alt efter sæson.
Alle produkter har en mindste holdbar hed på 6 dage, så længe man bruger rent
”ta´tøj” til at fiske produktet op.
Syltede agurker – stjerne anis
Blomkåls & brocoli pickles – gurkemeje & hvid peber
Syltede røde peber – chili – olie
Syltede rababer – vanilje (kun i sæson)
Syltet kål – bær – kanel
1 glas 40dkr

10glas 350dkr.

Fermenterede
syltede produkter. Som de syltede produkter er også her alt lavet i hånden, og har
derfor også en begrænset holdbarhed, dog minimum 6 dage, men husk at bruge rent
”ta tøj”
Sour kraut – spidskommen
Kimchi – chili – kinakål
Fermerede svampe – laurbær
1 glas 40dkr.
Kombucca (drik) – fermenteret te (skal opbevares på køl)
1 flaske 35dkr.
Silden & fisken
FermentCATERINGS sild er lavet når de bestilles, derfor husk at bestille i god tid,
minimum 3dage før du skal bruge dem. Op til højtiderne hvor silden er mere
velkommen på det danske bord, laver vi den så i kan få den når i ringer. Men som alt vi

laver, er der begrænset produktion, så aftalt med os hvad du ønsker så finder vi ud af
det.
Hvid sild – masser af løg – laurbær
Rød sild – portvin – sort peber
Karry sild – æble – brændt madras karry
Pr. 100gram 45dkr

