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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER  

FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER

BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR  

SPA

ÖPPETTIDER 
Datum Vardag  Lör-sön
31/3 - 8/6  09-21  09-19
9/6 - 31/8  10-20  10-18
1/9 - 31/12  10-19  10-17

KLÄM & KÄNN
BORG

BORG ÄDEL

5.695:-
7.995:-

Svanshall skymningsblå* Pålsjö vit* Hovdala hallonröd*

Mölle brunröd*

5.995:-
7.995:-

Falsterbo olivgrön*

Rydebäck askgrå*

Nyhamn askgrå*Skanör skymningsblå*

ÄDEL
spara tusenlappar

Just nu samma pris oavsett  
modell, kulör och glas!  

(Gäller enkeldörrar)

7.995:-
:-

VI BJUDER  
PÅ KULÖREN!

0:-

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

6.995:-
9.995:-

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 27 april 2014

NY
BUTIK!

I slutet av Mars öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta finns på 
plats. Personal finns alltid till hands för att hjälpa till med 
tips och råd. Just nu lämnar vi upp till 35% rabatt mot 
ordinarie pris. Passa på, kampanjer gäller tom 27 april.

Varmt välkommen!

Borg, pris avser dörr med klart glas. * Finns i butik.

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

BOHUS. Godisägg, buf-
fémat och sockrad must 
i all ära, men för kock-
arna i köket på Klädkäl-
laren, Henrik Bernvik 
och Daniel Pettersson 
smäller en rejäl middag 
högre.

De delar med sig av 
sina bästa tips på ett 
lyckat påskbord. 

Det närmar sig lunchtid 
på Klädkällaren. Kockarna 
Henrik Bernvik och Daniel 
Pettersson har fullt upp i kö-
ket där de förbereder dagens 
rätt som är lax med saffrans-
sås. 

När det kommer till påsk-
mat är de överens om att en 
buffé med många smårätter 
och tillbehör inte på långa 
vägar kan mäta sig med en 
rejäl och vällagad middag.

– Håll det enkelt, skulle 
jag säga och fokusera på att 
göra en rätt riktigt god. Jag 
tänker direkt på lamm som 
typisk påskmat, säger Daniel 
och Henrik tillägger:

–  Är det fint väder kan 
det vara trevligt att grilla och 
då räcker det att krydda med 
färska örter, som rosmarin, 

timjan och vitlök för att få 
fram smaken.

Vill man hellre servera 

fisk är det också en rätt som 
stämmer väl med påskens 
traditioner och här är det lax 

som rekommenderas. 
– Man kan lättgrava den 

med hälften salt, hälften 

socker innan den steks och 
sedan ugnsbakas på låg vär-
me, berättar Henrik och 

fortsätter med serverings-
tipset:

– Saffranssås passar bra 
tillsammans med färska vår-
primörer.

Laxen går också utmärkt 
att anpassa till förrätt om 
man istället väljer exempelvis 
grillat lamm med rotfrukts-
gratäng, rödvinssås och nå-
got gott bröd till huvudrätt.

När det kommer till 
desserten är tipset att satsa 
på något fräscht och inte för 
tungt. 

– Hemmagjord glass med 
rostad mandel som får dra i 
smeten innan den silas bort 
och till det kanske en apel-
sinsallad. Då kan man koka 
upp pressad apelsinsaft, 
mandel, stjärnanis, kanel och 
socker som man sedan slår 
över de fileade citrusfrukter-
na, berättar Daniel. 

Kockarnas bästa tips inför 
den stundande högtiden lär 
övertyga många om att satsa 
på en rejäl middag med det 
lilla extra i påsk.

JOHANNA ROOS

Henrik Bernvik och Daniel Pettersson, kockar på Klädkällaren, föredrar en vällagad middagsrätt framför plockbuffé till påsk.

– Kockarna Henrik och Daniel på Klädkällaren tipsar
Inspirerar till påskbordet
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