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”Dér. I yderste klitrække i bunden af Jammerbugten. Der ligger det – Svinkløv
Badehotel. Omgivet af en vild og rustik natur, som giver ro langt ind i sjælen.
Med et indre, der rækker endnu dybere.”
Således starter indledningen af ´Svinkløv Badehotel. En stemnings- og kogebog’.
I dag ligger hotellet der ikke længere i fysisk form, da det nedbrændte til grunden
natten til den 26. September 2016. Sjælen og ånden lever dog videre i dag, hvor vi
er i gang med at bygge et nyt Svinkløv Badehotel. Bogen rummer mange smukke
billeder af badehotellet og tekster der fortæller om historien, og ikke mindst
masser af opskrifter på et bredt udsnit af retter fra det Svinkløvske køkken.

+

GAVE A
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1499,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Cutting Board 33×21

Cutting Board 40×24

S1990891 Teak Endgrain
L×D×H: 33×21×2,5 cm

S1990844 Teak Endgrain
L×D×H: 40×24×2,5 cm

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker,
så træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede greb på undersiden af brættet,
så du kan bære det sikkert til bords. Træets fibre vender opad
på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som synlige
ridser i overfladen.

+

GAVE B
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1479,80
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Cutting Board 40×24

Stripes Tea Towel

Stripes Apron, Short

S1990844 Teak Endgrain
L×D×H: 40×24×2,5 cm

1940105 100% Organic Cotton
W×L: 68×49,5 cm
Whisper White / Dark Blue
3 pcs.

1940201 100% Organic Cotton
W×L: 92×69 cm
Whisper White / Light Grey

Cutting Board er skabt af træets kvadratiske endestykker, så
træets årer danner grafiske konstellationer på kryds og tværs.
Cutting Board har indbyggede
greb på undersiden af brættet, så du kan bære det sikkert
til bords. Træets fibre vender
opad på endetræ, hvilket minimerer slid på knive såvel som
synlige ridser i overfladen.

Stripes Tea Towel er skabt af
100% økologisk bomuld i et
enkelt, men tidsløst design, der
leger med skalaen og udtrykket
i de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.

Stripes Apron er skabt af 100%
økologisk bomuld i et enkelt,
men tidsløst design, der leger
med skalaen og udtrykket i
de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.
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GAVE C
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1599,80
Vejl. B2B pris DKK 640,00

1600940 Oak FSC™ 100%
L×D×H: 46×18×3 cm

Chop Board, Small

Fulla Salt Cellar

Stripes Tea Towel

S1600309 Ceramic / Oak
Ø×H: 10,5×6 cm
White

1940105 100% Organic Cotton
W×L: 68×49,5 cm
Whisper White / Dark Blue
3 pcs.

Chop Board er et skærebræt
i 2 niveauer. Den fræsede del
af brættet kan benyttes til
opbevaring af de råvarer, der
allerede er hakket, og fungerer
som mellemstation, så man kan
guide indholdet ned på panden
uden at spilde. Terkel Skou
Steffensen har fundet inspiration til både design og funktion
i noget så simpelt som en skovl.

Fulla er en opbevaringsserie
med låg, hvor den geometriske
cylinder er skabt med en mat
overflade. Fulla Saltkar er åbenlyst praktisk med den lave åbne
form, den lille serveringsske og
låget, du kan lukke.

Stripes Tea Towel er skabt af
100% økologisk bomuld i et
enkelt, men tidsløst design, der
leger med skalaen og udtrykket
i de klassiske Bretagne striber.
Designet udspringer af ideen
om at skabe en kollektion, der
bringer elementer fra modeverdenen ind i køkkenet på en
balanceret og elegant facon.
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GAVE D
Pakket i gavepose
Vejl. pris DKK 1119,85
Vejl. B2B pris DKK 560,00

Nordic Bowl Ø20

Nordic Serving Plate

Salad Servers

S1600264 Porcelæn
Ø×H 20×10 cm

S1600283 Porcelæn
L×D×H 40×15×2,5 cm

S1990837 Teak
L×D×H 30×6×0,9 cm

Nordic Skål Ø20 har samme
lave og åbne form som resten
af de anvendelige skåle i serien,
der er designet af VE2. Det
matte og glatte spil mellem
yderside og inderside giver
den kridhvide serie sin stoflige
kvalitet, og Nordic-serien tåler
ovn, mikroovn og opvaskemaskine.

Nordic Serveringsfad er et
aflangt fad med rundede hjørner, der både fungerer som servering og som undertallerken
til seriens mindre skåle. Nordic
Servingsfad har seriens matte
yderside og blanke inderside
og tåler ovn, mikroovn og
opvaskemaskine. Designet af
VE2.

Grafisk, naturlig og slank.
Salatbestikket er nemt at
forstå med dets stringente
geometri. De harmoniske
dimensioner og træets varme
glød understreger salatsættets
grafiske linjer og funktionelle
greb. Designet af Jakob Kamper.

Der tages forbehold for ændring af priser og udsolgte varer.
FSC™ C004462.
Vejl. pris er incl. moms
Vejl. B2B pris er ekskl. moms

