När 1 + 1 blir 3

I

augusti 2011 blev det klart
att Mårdskog & Lindkvist
och Matgrossisten går samman
vid årsskiftet. Resultatet blir tre
lokala grossister som utgår från
Jönköping, Norrköping och
Kalmar. Tillsammans kommer
vi att serva professionella matlagare från Mälardalen ner till
Skåne. Från kust till kust.
Av oss kan du få det mesta du
behöver, inbegripet det som
finns på tallriken, i glaset, på
bordet och i köket. Du kan
lägga din order så sent som
dagen före leverans.

Närhet blir alltid lite
personligare
Våra kunder finns från Mälardalen ner till
Skåne. Från kust till kust.

Korta avstånd, både geografiskt och
emotionellt, gör att vi känner våra kunder och de lokala förutsättningarna.
Det ger dig ett personligt bemötande
och god service. Hos oss blir du aldrig
anonym.

Bredd och djup
I samarbetet mellan Mårdskog & Lindkvist – Matgrossisten satsar vi lite extra
på färskvarusidan med fokus på kött,
fågel, fisk och grönt. I sortimentet har
vi cirka 8.000 artiklar och några tusen
till kan vi leverera om vi bara får några
dagar på oss.

Närproducerat blir allt
intressantare.
Allt fler kunder vill kunna servera mat
och dryck med rötter i vår hembygd.
Och allt fler lokala producenter kommer in i vårt sortiment vartefter de får
logistiken att fungera.

64 %

Närlevererat skonar
miljön
Korta transporter ligger i tiden. Det
är resurssnålt och miljövänligt. Våra
distributionsbilar är dessutom försedda
med senaste teknik, ett resultat av ett
kontinuerligt arbete med vår miljöcertifiering.
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Vår senaste kundenkät visar att kunderna är
mycket nöjda. Höga betyg fick sortimentet,
våra säljare och mottagandet hos kunderna.
Servicen noterade toppsiffror.
Diagrammet visar den sammantagna uppfattningen om oss bland 340 slumpmässigt utvalda
kunder i Jönköping och Norrköping.
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KWV LABORIE ESTATE

Laborie Shiraz
45105 6 x 75 cl

Per fl

5900

Western Cape, Sydafrika. Mörk röd färg.
Doften är fruktig med inslag av mörka
bär och choklad. Smaken är mycket fruktig med mogna plommon, hallon, mörka
körsbär och viss kryddighet. Passar till
grillade rätter av lamm- eller nötkött.
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I Goda Sidorna bjuder vi på tips och
idéer blandat med riktigt bra extrapriser. Om du utnyttjar Goda Sidorna
vid din menyplanering kan du sänka
din råvarukostnad med 10-20 procent.
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KWV LABORIE ESTATE

Laborie Chardonnay
45107 6 x 75 cl
00
Per fl

59

Western Cape, Sydafrika. Doften
är frisk med drag av lime och blommiga inslag. Smaken är torr och frisk med
fruktiga inslag av persika, tropisk frukt och
rostade fattoner. Passar till stekta och grillade fisk- och skaldjursrätter eller till fågel
och ljust kött.
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Ädel dryck för
restaurangen
och baren
Vi representerar de flesta större märken på öl, vin och sprit. I Ädla Sidorna får du varannan månad en mix av
erbjudanden som kan förbättra dina
marginaler ytterligare.

Grossistgatan 9, 553 02 Jönköping.
Tel 036-18 12 00. Fax 036-18 86 94.

Tenngatan 8, 602 23 Norrköping.
Tel 011-32 16 00. Fax 011-31 33 50.

Strömsbergsvägen 9, 392 43 Kalmar.
Tel 0480-45 64 80. Fax 0480-512 40.

