Unna dig ett besök på Eda Supermarket!

Eda Supermarket
– allt för kunden!
Eda Supermarket som firar 10 år 2015 har ända sedan starten 2005 satsat på
att vara en butik med det lilla extra, det gör ett besök hos oss till en upplevelse.
”Man handlar där man trivs” är ett uttryck som vi tror att det ligger mycket i!
Eda Supermarket har ett bra geografiskt läge, med bara 500 meter från den
norska gränsen.
Vi är en komplett livsmedelsbutik där samtliga varor är av högsta kvalitet till
rimliga priser. Bland annat erbjuds Sveriges längsta manuella köttdisk med ett
fullsortiment av alla köttdetaljer året runt och där vår kunskap och personliga
service blivit väl erkänd. Samtliga avdelningar är alltid bemannade, vilket gör att
du alltid kan fråga vår kunniga personal om råd. Steget mellan att lyssna till våra
kunders önskemål och att uppfylla dem är därför inte långt! De enkla och naturliga valet för matälskaren som prissätter prima varor, ett unikt brett sortiment och
en personal som brinner för att hjälpa dig. Kan det bli bättre?

Allt inom bygg och plåtslageri

+46 571 383 60 • +47 962 383 60
www.byggcompaniet.eu

Sveriges längsta
manuella köttdisk
Här finns alla detaljer från fläsk, nöt, kalv, lamm, vilt – ”You name it”! Vi är butiken som alltid har märgben, oxsvans, T-bone, spädgris, fläsklägg, lammskanke,
bringa med ben osv. Vårt fullsortiment inom kött erbjuder vi året om och tummar
aldrig på kvaliteten.
Vi arbetar inte med paketerat kött, utan skivar och säljer allt kött manuellt över
disk. Dessutom har vi vårt eget mörningsrum i butiken, där vi själva hängmörar
allt kött. Vi har ett stort urval av vilt kött såsom älg, hjort, ren, ripa, rapphöns,
rådjur, vildsvin till det mer exotiska som kamel, zebra, krokodil, antilop mm. Som
kund är det enkelt att välja ut precis de läckerbitar som faller dig i smaken. Dessutom har du möjlighet att fråga vår kunniga personal om råd, till exempel när det
gäller tillagning. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper!

DU HITTAR OSS
I DIN BUTIK

www.farskvaruhuset.se

En god historia
Profilering av
svenskt näringsliv

seda18n94

Här röker vi naturligt
med alvedsflis/spån & enris.
- Det känns på smaken!
Kalle, Rökmästar’n

Gå in på
hemgardenchark.se
och läs mer.

JS Sverige AB
Jörgen Kocksgatan 3
S-211 20 Malmö

T/ +46 40 699 09 00
F/ +46 40 699 09 01

W/ jssverige.se

Prova våra välsmakande
charkprodukter!

KKC
lamm, vilt och fågel m.m.
Kristinehamns Kött och Chark AB
Hantverkargatan 6
681 42 Kristinehamn

Sätt guldkant på festen
– besök vår deli
I vår fina delikatessavdelning hittar du ett brett utbud av varor som gör att festen
eller lördagskvällen känns lite extra lyxig. Här hittar du allt från serrano-, pata
negra- och parmaskinka till franska delikatesser som gåslever, anklever, vaktelpaté, tryffel, confit de canard och mycket mycket mer från alla världens hörn. Vi
har även egen tillverkning av blandade delikatesser.
Om kunden önskar så hjälper vi dig mer än gärna att komponera ihop en välbalanserad plocktallrik/koldbord till festen och du kan också göra större beställningar på kallskuret, snittar. Sätt guldkant på middagsbjudningen med lite extra
lyx efter ett besök i vår deli!

Vår Berkel Skärmaskin!
Den ursprungliga, helt manuella skärmaskinen från
början av 1900-talet. En nyproducerad klassiker,
som skivar otroligt fina skivor efter dina önskemål!
Skärmaskinen uppfanns år1898 av Wilhelm Van
Berkel i Holland.

Vår ledstjärna är att samtliga Danish
Primes produkter skall vara prisvärda
kvalitétsprodukter.

Skäm bort dig själv
– handla på Eda Supermarket

Imtech Elteknik

Din partner för såväl mindre
serviceinsatser som omfattande
entreprenader
Imtech Elteknik i Charlottenberg
Anders Karlsson, tel 010-472 43 21
www.imtech.se

KARLSTAD

KRISTINEHAMN

KARLSKOGA

Kyldiskar, industrier, serverrum, kontorslandskap, skolor och butiker kräver
alla sin specifika kombination av kyla, fukt & värme.
Vi tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till
underhåll och service, allt för att du ska känna dig trygg som kund!
www.gkab.se

Färskvaror av hög kvalitet
Det är inte bara köttavdelningen och delikatessdisken som är fylld med kvalitetsvaror. I vår mejeriavdelning finns ett brett utbud av produkter som passar alla,
mjölk, yoghurt och ostar – och naturligtvis finns här laktosfria alternativ för den
som föredrar det.
Att vi ska äta mycket frukt och grönt vet de flesta, och på Eda Supermarket hittar
du alla sorters frukt och grönsaker, välj efter smak, tycke eller säsong. Här finns
alltid personal på plats som kan hjälpa dig och guida dig bland vårt utbud.

Basvaror för alla tillfällen
Att lätt hitta ett bra utbud av vardagsmat är avgörande för att ditt besök hos oss
ska kännas som en trevlig upplevelse. Här finns frukostbröd, soppor och sallader
när du snabbt behöver något till lunch, samt ett brett utbud av frysvaror som alltid
är bra att ha hemma.
I vår kontinentalavdelning hittar du bland annat kryddor, bröd och torrvaror från
världens alla hörn, vilket också är ett enkelt sätt att upptäcka nya smaker och favoritmiddagar som passar hela familjen.

Kontakta oss
Vi finns i anslutning till riksväg 61, endast 500 meter från den norska gränsen.
Besöksadress: Rastavägen 4, 673 92 Charlottenberg

Öppettider: 9–21 alla dagar
• Kolonial 				

0571-388 20

• Tobak				 0571-388 31

• Charkavd. 				

0571-388 22

• Ostavd.				 0571-388 32

• Frysdisk				 0571-388 23

• Konfektyr				 0571-388 35

• Köttdisk				 0571-388 24

• Delikatess 				

• Kassa				 0571-388 25

• Kontor				 0571-388 29

• Frukt & grönt/Mejeri/Bake-off

• Butikschef				 0571-388 33

0571-388 27

0571-509 523

• Dricka				 0571-388 28
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Följ oss på Facebook!
(facebook.com/edasupermarket) och tävla om
vårt Eda-mynt värt 1000 kronor! Genom att följa
oss får du hela tiden nya tips om bra erbjudanden
och roliga tävlingar.

