
Smakbyns midsommarlåda 

innehåller:

Tre sorters sill

Kallrökt lax

Örtostpaj

Pesto

Gräslöksmajonnäs

Potatissallad

Sparrissallad

Mickes Köttbullar

Smakbyns Chorizo

4 bitar åländsk entrecôte

Grillkrydda

Chiliglaze

Bygg ditt eget grönsaksspett

Sirapslimpa med havtorn

Konditorns midsommartårta

pris: 130€. 
Moms ingår i priset.

Michael Björklund med hans glada personal i Smakbyn erbjuder i år Smakbyns

härliga midsommarmat även hem till våra glada vänner på Åland och till delar av

fasta Finland! Alla produkter är tillverkade för hand från grunden i Smakbyn. För

oss som älskar god mat och dryck är rejäla produkter som gjorts med kärlek på

bra råvaror den bästa ingrediensen till en fin midsommar. Om ni beställer en

midsommarlåda från Smakbyn får ni mer tid till att umgås med familj och

vänner. I lådan finns i princip allt som behövs till midsommarfirandet,

komplettera bara med nypotatis och trevligt sällskap. Det enda ni sen behöver

göra är att plocka fram allt och grilla köttet, resten är färdigt att servera.

I Smakbyns midsommarlåda är

allt laktosfritt och allt

förutom limpan och

örtostpajen är glutenfritt.

Vi kan också erbjuda Mickes

böcker (Min nordiska Mat,

Mickes Fisk, Mickes Söta

och Mickes Vilda) för priset

30€ styck. Givetvis signerar

Micke dem till er om ni så

önskar.

På fasta Åland kör vi hem maten 

och i övriga Finland har vi

upphämtningsställen i Närpes, 

Vasa, Kristinestad, Jakobstad, 

Helsingfors, Karis, Ekenäs och Åbo.

MIDSOMMARMAT 

FRÅN SMAKBYN!



Maten körs ut torsdagen innan midsommar den 24.6 enligt följande:

 

 

UTKÖRNING AV 

MIDSOMMARMATEN 

Närpes kl 11-11.30, vid Ingves Svanbäcks kontor på Terminalvägen 4

Vasa kl 13-14 på parkeringen utanför Hejm

Kristinestad kl 15.30-16 på ABC Kristinestads parkering på Gamla
Vasavägen 11

Jakobstad kl 16-16.30 på Jakobstads torg på Storgatan 9

Helsingfors kl 10.30-11.30 på parkeringen på Skatuddsstranden vid Viking
Lines bilincheckning (precis till höger vid infarten)

Karis kl 13.30-14.30 på Axxells parkering på Bangatan

Ekenäs kl 15.30-16 på Ekenäs torg

Åbo kl 18-19 på parkeringen sydöst bakom 
slottet på Notholmsgatan (mellan 
slottet och Viking Lines incheckning)

Vid beställning uppge namn, e-post, mobilnummer, varifrån ni hämtar och

förstås hur många midsommarlådor och böcker ni önskar. Sen får ni

kontonummer så ni kan förhandsbetala och utlämningen går smidigt.

 

Vi har ett visst antal lådor så säkra din låda redan nu.

OBS! Ni som redan beställt lådor av oss innan får förtur på lådorna en 

vecka innan vi går ut med erbjudandet till andra. 

Beställ så snart som möjligt för att säkra din låda!

 

Glad midsommar från oss i Smakbyn! Hoppas vi syns i sommar. 

 

Kramar från Micke med personal!

PÅ FASTA

ÅLAND KÖR VI UT LÅDORNA

24.6 KL 12-18. DE KAN

OCKSÅ HÄMTAS SAMMA DAG

FRÅN SMAKBYN KL 12-18.

Beställ gärna i god tid men senast 20.6

till info@smakbyn.ax. 

midsommarlådan räcker gott

och väl till 4 personer. 


