
Paul & Pippa er på lager og kan bestilles på tlf: 70202323 eller mail: info@teogkaffespecialisten.dk. De viste priser er excl. moms. 
HUSK: Fri fragt ved samlet køb over kr. 2.500,- også sammen med andre varer. Læs mere om Paul & Pippa på www.teogkaffespecialisten.dk

Velkommen til The Paul & Pippa family fra Barcelona. 
En familie der udelukkede laver økologiske kager bestående af god  

olivenolie, fuldkorn og økologiske ingredienser. Smagen er i højsædet i 
disse 7 nye varianter, lavet efter gamle spanske traditionsrige opskrifter. 

Olive Parte Time
En dejlig mild og 
blød og smag af 

oliven leder straks 
tankerne mod 
Middelhavet.

Særdeles velegnet 
til ost og et glas 

rødvin.

Vare nr. 71080201
150 g x 6 stk. 

Cheese Me
100% italiensk 
parmasan og et 
krydret touch af 

spidskommen, gør 
denne cracker unik.
Servér til laks og et 
glas hvidvin til, og 
englene vil synge.

Vare nr. 71080203
150 g x 6 stk. 

Tomato Bravo
Dyb, kraftfuld og let
sødlig smag af tomat 

møder en fyldig 
bund af ost og et 
touch af rødvin.

Perfekt til ost, tapas 
eller som tilbehør 
til et glas rødvin.

Vare nr. 71080205
150 g x 6 stk. 

Vi præsenterer her 3 sprøde crackers, der er det perfekte tilbehør 
på oste- og tapasbord eller som hyggelig snack til drinken og vinen ... 

- og 4 søde biscuits der er den skønneste lille snack til at stille lækkersulten 
og som burde være at finde på et hvert te-, kaffe- eller kagebord.  

Coconut Valley
Sød og sprød kokos 
med et lille syrligt 
twist undervejs.

Er skøn helt alene 
men vil sprudle i 

selskab med trøffel, 
caviar og et glas 

champagne.

Vare nr. 71080206
150 g x 6 stk. 

Cocoa Chips
Mørk og intens 

kakao med et hint 
af saltflager, giver 
en helt fantastisk 
smagsoplevelse.

En sand godbid for 
chokoladeelskeren 
og de lækkersultne.

Vare nr. 71080202
150 g x 6 stk. 

Me & Grandma
Frisk og sødlig 

smag af æble, dejligt 
komplimenteret af 

krydret kanel.
Skøn sammen med 
en håndful nødder, 
et stykke frugt eller 

bare for sig selv. 

Vare nr. 71080204
150 g x 6 stk. 

Lime After Time
En fantastisk 

kombination af 
sødme og frisk 

syrlighed rammer 
munden. 

Perfekt selskab til en 
drink eller til tapas-
bordets salte spise.

Vare nr. 71080200
150 g x 6 stk. 


