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KVAL ITETSCYKLAR
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

Crescent 3-vxl 20”
Alu ram,dämpad framgaffel fi nns i svart 
eller koppar. Ord pris 2.995:-

Monark 3-vxl dam Karin 
Alu ram godkänt lås, korg, kjolskydd, fi nns i 
färgerna svart röd och rosa. Ord pris 4.795:-

Crescent 21-vxl 24” Dirt
Alu ram, dämpad framgaffel. 
Ord pris 4.495:-

2.695:-
Vårt pris

3.995:-
Vårt pris

3.695:-
Rea

Återförsäljare av 

Crescent barnvagnar

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Älvängen  |  0303 74 80 40

BESTÄLL
gärna köttet, färsen, 

steken och 
smörgåstårtan!

Tel: 0303-74 80 44 

Vi på ICA Supermarket 
i Älvängen styckar och 
paketerar nästan allt kött 
och maler också vår egen 
färs. 

Detta gör vi för att kunna 
erbjuda dig som kund 
en riktig köttavdelning 
med kunskap, erfarenhet, 
flexibilitet och kvalitet. 
Detta är en service som vi 
är ensamma om i Ale.

Är det någon köttdetalj du 
saknar eller om det vankas 
fest med en riktig stek på 
bordet har vi lösningen – 
och du får gärna kalla oss 
Köttmästarna i Ale. 

Självklart måste vi också 
nämna våra sallader. Den 
klassiska potatissalladen 
görs fortfarande på 
originalreceptet från 70-talet 

och räksalladen med 
handpillade räkor slår ständigt 
nya försäljningsrekord. I vår 
delikatessdisk kan du också 
beställa smörgåstårtor och 
annan festmat.

Sanna Karlsson
Charketurist med 20 års erfarenhetEtt gott tips från charken:
”Vår smakrika kyckling 
mortadella”
Tar jag med mig hem:
”Vinmarinerad rostbiff”
Bäst med charken:
”Du får steken eller färsen precis som du vill ha den”  

Kjell Skånberg
Styckare med 30 års erfarenhet

Bäst med butikspackat kött:

”Att kunden kan få precis vad 

hon önskar och exakt hur 

mycket”

Favorit i grilltid:

”Entrecôte”

Favorit i vintertid:

”Entrecôte...men visst 

en gryta är inte fel” 

Kalla oss gärna 
köttmästarna!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54 • Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14

BELYSNING 
– INNE OCH UTE UPP TILL HALVA PRISET!

30-50%
DESIGN • KVALITET • GARANTI

STOR VÅRREA!


