*** DEGERIET ***

Utbud DEGERIET

Ingredienser

Vikt

Ravioli VÅR
med grön-ärtor-citronfyllning

ingredienser Deg: DURUMVETEMJÖL, 250 g
ÄGG, vatten, olivolja, salt
frysta
fyllning: gröna ärtor, FÄRSKOST,
PARMESAN, citron, salt, peppar

50 Sek

Ravioli SOL
med saffran-färskost—
fyllning

fyllning: FÄRSKOST, purjolök,
PARMESAN, SMÖR, saffran, salt,
peppar

250 g
frysta

50 Sek

Ravioli GRÖN
med spenat-färskostfyllning

fyllning: spenat, FÄRSKOST,
PARMESAN, vitlök, lök, salt, peppar,
muskatnöt

250 g
frysta

50 Sek

Ravioli RÖD
med soltorkade
tomater-färskostfyllning

fyllning: FÄRSKOST, soltorkade
tomater, tomatpuré, balsamvinäger,
olivolja, vitlök, salt, peppar

250 g
frysta

50 Sek

Ravioli HÖST (säsong)
med karl-johanfärskost-fyllning

fyllning: FÄRSKOST, PARMESAN,
torkad karl-johan-svamp, persilja,
vitlök, salt, peppar

250 g
frysta

50 Sek

by Juvengård

Vi är inte ett bageri och inte bara ett bistrokök hellre, här hanteras det
många olika sorters deg! Så därför ck det bli namnet DEGERIET för vårt
nya utbud.
Eftersom mer och mer kunder önskar beställa våra handgjorda ravioli och
bröd men inte hinner hämta ut de via Reko-utlämningarna har vi bestämt
oss att erbjuda ett litet ravioli- och bröd-utbud med möjlighet till
avhämtning på fredag-eftermiddagar (under lågsäsongen)!
Tanken är att du får lägga en beställning i förväg via mejl eller sms och så
får du hämta dina nygräddade och färska varor ute på Juvengård! Vi
kommer öppna upp bistron och förutom att hämta varorna nns det
möjlighet att ta en ka på plats och kanske köpa till „dagens bröd“.
I dagsläget planerar vi att ha „Degeriet“ öppet vid följande tider
(med reservation för förändringar)
Fredag 11 mars & 18 mars
kl 15-18
Fredag 1 april, 8 april & 15 april kl 15-18 andra tider enligt överenskommelse
Beställningen ska lämnas in senast dagen innan, framförallt när det gäller
nattjästa bröd, tack! Betalning sker på plats (kort, kontant & Swish)

Pris per
styck

TA MED EGEN FRYSBOX ELLER
-VÄSKA till raviolin, TACK!
SKRUV-BRÖD
Juvengård ljust, nattjäst

VETEMJÖL, RÅGMJÖL, vatten, salt,
jäst

ca 400 g

35 Sek

FRÖ-SKRUV-BRÖD
halvljust, rullat i fröer,
nattjäst

VETEMJÖL, VETEMJÖl rustique, vatten, ca 400 g
solroskärnor, havregryn, SESAMFRÖ,
salt, jäst

40 Sek

Om ni har några andra allergier, frågor, funderingar hör gärna av er till oss
under info@juvengard.com!

RÅG-FRÖ-BRÖD
formbröd

RÅGMJÖL, VETEMJÖL, vatten,
solroskärnor, linfrön, honung, surdeg,
salt

ca 1000 g 65 Sek

Varmt välkomna ute hos oss!

HAMBURGER- eller
KORVBRÖD

VETEMJÖL, MJÖLK, vatten, ÄGG,
SMÖR, socker, salt, jäst

ca 80 g

Allt bröd och bakverk bakas på varsamt utvalda, helst lokala råvaror och
det går utmärkt att frysa.
Allt bakverk samt raviolin går att få LAKTOSFRITT.
Meddela det vid beställningen, tack!

Jeannette & Heinrich Schwyter
Vi reserverar oss möt ändring och slutförsäljning!
DAGENS BRÖD och FIKA enligt bagarens humör och säsong
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www.juvengard.com/degeriet eller sms +46 (0)70 352 89 36

10 Sek

*** Die Teigerei ***
by Juvengård

DEGERIET
by

Wir sind weder eine klassische Bäckerei noch nur eine Bistroküche, es
werden viele unterschiedliche Teige in unsere Küche angerührt und
geschwungen! Daher wählten wir den Namen „Teigerei“ für unser neues
Angebot! Weil immer mehr Kunden unsere handgemachten Ravioli und
Brot zu geniessen wünschen, die Waren jedoch nicht via Reko-Ring holen
können oder wollen, haben wir uns gedacht, ein Teil des Angebots zum
Abholen auf Juvengård bereitzustellen. Dies geschieht jeweils am FreitagNachmittag (während der Nebensaison).
Der Gedanke ist, dass man seine gewünschten Produkte im Voraus via
Email oder Sms bestellt und diese dann frisch aus dem Ofen bei uns auf
Juvengård abholt. Wir öffnen das Bistro an diesem Nachmittag und es
besteht die Möglichkeit, sich vor Ort eine Fika zu gönnen und seine
Bestellung mit dem „Brot des Tages“ zu ergänzen.
Aktuell planen wir folgende Abholungszeiten (Änderungen vorbehalten):
Freitag 4. / 11. & 18 März 15-18 Uhr
Fredag 1. / 8. & 15. April 15-18 Uhr oder nach Übereinkunft
Bestellungen erbeten wir bis spätestens am Vortag, besonders für die
langgegärten Brote! Die Bezahlung regeln wir vor Ort (Karte, bar &
Swish).
Wir backen mit ausgewählten Rohwaren und möglichst lokalen,
biologischen Mehlen, nach alten Rezepten ohne unnötige Zusätze.
Das Backwerk ist frisch gebacken und eignet sich daher auch zum
Einfrieren. Sowohl die Backwaren wie die Ravioli können in laktosefreier
Variante bestellt werden! Wir sind dankbar, wenn Sie uns auf allfällige
Allergien aufmerksam machen bei Ihrer Bestellung.
Für weitere Fragen, Bestellungen oder Anregungen stehen wir gerne unter
info@juvengard.com zur Verfügung.
Herzlichen Willkommen bei uns auf Juvengård!
Jeannette & Heinrich Schwyter
www.juvengard.com/degeriet eller sms +46 (0)70 352 89 36

