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Lokahóf í Átthagastofu
Það var margt um manninn
og mikil og góð stemming í
Átthagastofu Snæfellsbæjar síð
asta fimmtudagskvöld. Þá lauk
sýningu Peter Lang LAND
KRABBI sem stóð yfir frá 25.
nóvember 2012 til 24. janúar
2013 með lokahófi. Peter Lang
er þýskur listmálari sem verið
hefur hér á landi síðan í maí á
síðasta ári. Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem Peter kemur hingað
en átján ára gamall kom hann
til landsins og uppi á Snæfells
jökli eignaðist hann þann
draum að koma hingað aftur
sem listmálari. Drauminn lét
hann rætast og er því búinn að
vera hér síðan í maí. Bjó hann
fyrst í gámi í Krossavík og svo í
Líkn á Hellissandi. Lokahófið
var vel sótt, Siggi Hösk spilaði
undir og Kirkjukór Ólafsvíkur
söng tvö þýsk lög. Kristinn
Jónasson bæjarstjóri og Sigfús
Almarsson góðir vinir Peters
fluttu ávörp einnig Barbara
Fleckinger fyrir hönd Átthaga
stofu. Að sögn Peters var það
ekki eingöngu náttúran á Ís

landi, landslagið, ljósið og
myrkrið sem heilluðu hann
mest heldur fólkið sjálft. Sagðist
hann hvergi hafa fengið eins
góðar móttökur og hér á Íslandi
eða fundist hann eins öruggur

og velkomin og hér. Lista- og
menningarnefnd Snæfellsbæjar
styrkti atburðinn en hann var
unnin og skipulagður frá Átt
hagastofu. Dóra Einarsdóttir sá
um veitingarnar og var að
sjálfsögðu boðið upp á krabba
súpu í tilefni af nafni sýningar
innar. Næsta sýning í Átthaga
stofu opnar föstudaginn fyrsta
febrúar með verkum Örnu
Tómasdóttur.

Fengu vogmær
í voðina

þa

Arna Dögg Tómasardóttir

listakona, fædd og uppalin í Ólafsvík
býður öllum í líflega opnun á sýningu hennar þann
01.feb. 2013 kl 20.00 í Átthagastofu Snæfellsbæjar.
Verið velkomin – ungir sem aldnir - og hittið listakonuna
sjálfa – hún mun leyfa ykkur að fylgjast með hvernig hún
gerir skissur - Einstaklega spennandi listviðburður með
lifandi tónlist Hlöðvers
Kaffiveitingar í boði lista-og menningarnefndar
Átthagastofa Snæfellsbæjar

Skipverjarnir á Esjari SH
komu með sérstakan fisk til
hafnar á dögunum. Fengu þeir
um það bil 150 cm langa Vog
mær í snurvoðina er þeir voru
við veiðar í Breiðarfirði. Vog
mær er ein af níu tegundum
fiska af Vogmeyjaætt er þetta
sú eina sem finnst við Ísland er
hún all algeng við landið nema
helst við norðaustur- og austur
land. Aðalheimkynni hennar
eru í Norðaustur-Atlandshafi
og finnst hún einnig undan
ströndum Noregs, í Norðursjó
og umhverfis Bretlandseyjar

allt suður til Madeira. Hún
verður allt að 3 metrar að
lengd og er afar þunnvaxinn.
Einn langur bakuggi liggur
eftir endilöngu bakinu, rauður
á litinn, aðrir uggar eru mjög
litlir. Sporðurinn er líka rauður
og vísar aðeins upp á við.
Augun eru fremur stór og
munnurinn sérstakur þar sem
hann lengist fram í trjónu
þegar hann er opnaður.
Upplýsingarnar eru fengnar
af vef Náttúrustofu Austurlands
og Vísindavefnum.
þa

Fleiri möppur
Ólafsvík
Brautarholt 12 neðri hæð er til sölu. Íbúðin er á
einni hæð og er 127,5 fm og skiptist í forstofu,
gang, eldhús með nýlegri innréttingu , þvottahús, geymsla, fjögur herbergi, stofu og baðherbergi. Á forstofu, þvottahúsi, geymslu og
baðherbergi eru flísar á gólfum en á eldhúsi,
gangi, stofu og herbergjum er parket. Gengið er
út í stóran garð úr þvottahúsi og við húsið er
nýlegur trésólpallur. Gluggar og þak er í góðu lagi og einnig eru raflagnir og flestar
vatnslagnir eru nýlegar. Íbúðin lítur vel út utan sem innan.
Óskað er eftir tilboðum í eignina

Kristján Helgason færði Átt
haga
stofunni tvær nýjar úr

klippumöppur í síðustu viku,
möppurnar sýna það helsta
sem hefur komið fram í prent
miðlum um Snæfellsbæ á liðnu
ári. Sérstaklega vill Kristján
benda á mikla og góða um

fjöllun um velgengni Víkings í
knattspyrnu sumarið 2012.
Möppurnar hans Kristjáns
eru þá orðnar 21 talsins og

endalaus uppspretta skemmt
unar að fletta í gegnum þær og
sjá hvernig aldurinn hefur farið
með fólk og kanski sérstaklega
hvernig tíminn hefur leikið
tískuna.
Kristín Björg Árnadóttir tók
við möppunum hjá Kristjáni og
færði honum þakkir fyrir þetta
framtak hans.

jó

Súpa og brauð.

Mánudaga til fimmtudaga frá kl 12:00-17:00
Borðað á staðnum eða taka með.

Ólafsvík
Grundarbraut 3 er timburhús á tveimur hæðum
alls 131,6fm. Efri hæðin sem er 76,2fm skiptist í
flísalagða forstofu, hol, þrjú herbergi, eldhús
sem er flísalagt, stofu og baðherbergi með
flísum á gólfi og einnig er hiti í gólfi. Holið,
herbergin og stofan er með parketi. Í eldhúsi er
nýleg Ikea innrétting og í baðherbergi sem er

rúmgott er tengi fyrir þvottavél.
Neðri hæðin sem er 55,4 fm skiptist í flísalaga forstofu, tvö herbergi með hita í gólfi og
tvær geymslur. Annað herbergið er með dúk en hitt með parketi á gólfi. Stigi er á milli
hæða og hurð er út úr kjallaranum. Húsið hefur á liðnum árum talsvert verið endurnýjað, þe þak, rennur, gluggar, gler einnig vatnslagnir og rafmagn. Húsið var klætt 2011
og er nýmálað að utan. Við húsið er gróin lóð með 4,4fm garðhúsi og tvöfölldu
hellulögðu bílastæði með góðu aðgengi. Húsið sem lítur allt vel út er á góðum stað í
Ólafsvík.
Óskað er eftir tilboði í eignina.
Ólafsvík
Ólafsbraut 30 efri hæð er til sölu. Íbúðin er
55,7fm og skiptist í eldhús, stofu, tvö herbergi
og baðherbergi. Nýbúið er að taka húsið og
íbúðina í gegn en ekki er komið gólfefni og
innréttingar. Á húsinu er nýtt þak og rennur,
gluggar og útihurðin er ný með þriggja punkta
læsingu. Á baði sem er flísalagt og á forstofu er
hiti í gólfi. Nýtt dren er við húsið og lagnir eru
nýjar sem og rafmagnstaflan og raflagnir. Þá er
nýr 200 lítra hitakútur. Íbúðin er björt og góð á besta stað í Ólafsvík alveg við
aðalgötuna.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

990,-

AÐALFUNDUR

Hættir á netum

Aðalfundur Félags eldri borgara verður
miðvikudaginn 13. febrúar 2013
kl. 14:15 á Klifi.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Veitingar í boði félagsins.
Kveðja, stjórnin.

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími: 436 1617

Egill SH hefur verið á netum
síðan um miðjan nóvember og
drógu þeir netin upp 23.
janúar. Ekki var dregið upp
vegna aflabragða því mjög góð
veiði hefur verið undanfarna
daga, menn hafa meira að segja
ekki verið með margar trossur
og ekki verið að endurnýja

netin of ört. Hætti Egill SH á
netum vegna fiskverðs og ætla á
snurvoð en verðið á þeim fiski
hefur verið hagstæðara undan
farna daga. Á myndinni sést
áhöfnin vera að taka netin í
land og raka þau ónýtu frá.

þa

Ljósnetið á Snæfellsnes
Hellissandur, Ólafsvík, Grund
arfjörður og Stykkishólmur eru
á meðal þeirra 53 staða sem fá
ljósnet Símans á árinu. Síminn
ákvað að hraða uppbyggingu
ljósnets á landsbyggðinni og
setur markið á að tengja sextán
þúsund heimili við það á árinu.
Ljósnet þýðir meiri hraða en
með ADSL, öflugra net og bætta
sjónvarpsþjónustu, þar á meðal
sjónvarpsútsendingar í há

skerpu og tímaflakk. Það gerir
fólki kleift að horfa á sjón
varpsdagskrána sólarhring aftur
í tímann. Með Sjónvarpi Símans
fær viðskiptavinurinn mynd
bandaleiguna heim í stofu og
getur leigt sér yfir 5.000 kvik
myndir og þætti.
Síminn er afar stoltur af á
kvörðun sinni um að flýta upp

byggingu ljósnetsins á lands

byggðinni. Svo sem flestir fái að
njóta verður fyrsta skrefið að
uppfæra búnað í símstöðvum
stærstu bæjarfélaganna á lands
byggðinni. Ljósnetið mun þá
almennt ná til þeirra íbúa sem
eru í um það bil kílómetra
fjarlægð frá símstöðinni og nær.
Innan radíussins ríflega fjór
faldast hraðinn við niðurhal,
við best aðstæður, frá því sem
nú er. Hann allt að 25-faldast
þegar gögn eru send úr húsi.
Vegna ofangreindra ástæðna
er Rif ekki á meðal þeirra
sveitarfélaga sem stefnt er að
því að fái ljósnetið í ár. Síminn
hefur ekki tekið ákvörðun um
frekari framkvæmdir en þessar
sem liggja fyrir á árinu. Ákvörð
unin snýr að því að ná til sem

Veitingarekstur
í Ólafsvík
Ég hef hugsað mikið, eins og
vafalaust margir fleiri hér í
Snæfellsbæ, um ástandið í
veitinga
rekstri hér í Ólafsvík.
Eldur kom upp í veitingastað
num Gilinu við Grundarbraut
2 í byrjun nóvember sl. og
hafði reyndar verið lokað um
talsverðan tíma þar áður. Alltaf
má deila um hvernig til tókst
hjá síðustu eigendum en ég
ætla ekki og get ekki dæmt um
það. Samkvæmt mínum upp
lýsingum eignast Landsbankinn
aftur Gilið fljótlega og mun
hann væntanlega auglýsa húsið
þá til sölu. Landsbankinn á
einnig hér í Ólafsvík fleiri
eignir sem gætu hentað undir
veitingarekstur eins og Ólafs
braut 19 þar sem Sparisjóður
Ólafsvíkur var, 319 fm húsnæði,
og Ólafsbraut 55 þar sem
Litabúðin var en það er 198 fm
að stærð. Báðir þessir staðir
eru til sölu og gætu líka hentað
undir veitingarekstur eða
annan rekstur.
Það fjölgar ferðamönnum
hér í Snæfellsbæ eins og
reyndar um allt land og því
nauðsynlegt að hafa gott
veitingahús hér í Ólafsvík.
Hótelið hér í Ólafsvík er aðeins

opið yfir sumarið og þá að
mestu notað sem gistirými fyrir
gesti og gangandi en þannig
var það rekið a.m.k. síðasta
sumar. Nú í sumar verður
mikið um að vera í bæjar
félaginu og mikil umferð. Ég á
þar við að „strákarnir okkar“
Víkingarnir eru komnir í Pepsí
deildina og bara það skapar
mikla umferð með heima
leikjunum. Gætu verið upp í
a.m.k. 1000 manns hefur
maður heyrt nefnt á einum
leik. Þá verður Ólafsvíkurgleðin
í byrjun júlí ef að líkum lætur
og svo allt annað m.a. hvala
skoðun og vonandi margt
fleira.
Það er von mín að áhuga
samir einstaklingar taki sig
saman og sjái sér fært að
starfrækja góðan veitingastað
hér i Ólafsvík þannig að við
bæjarbúar getum skipt við
hann og notið góðra veitinga á
næstu árum. Þetta er að
sjálfsögðu undir því komið að
samningar náist við Lands
bankann um kaupin og báðir
aðilar verði sáttir.
Pétur Steinar Jóhannsson

flestra á sem stystum tíma og
ákveða svo framhaldið.
Sævar Freyr Þráinsson, for
stjóri Símans, segir fyrirtækið
mjög stolt af því að geta boðið
ljósnetsþjónustuna utan höfuð
borgarinnar. „Ljósnetið hefur
fengið frábærar viðtökur þar
sem það er í boði. Við höfum
verið í góðu sambandi við for
svarsmenn fjölmargra sveitar

félaga undanfarna mánuði og
það er greinilega mikill áhugi á
að fá kraftmeiri tengingar og
aðgang að fullri sjónvarps
þjónustu á Sjónvarpi Símans.“
Hann skilji því vel vonbrigði
íbúa Rifs á meðan nágrannarnir
á Hellissandi og í Ólafsvík fagni
framþróuninni og því að fá
ljósnetið fyrr en til stóð.

HÚS TIL SÖLU
Brautarholt 3
175,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum byggt árið
1958 ásamt 56 fm. bílskúr byggðum árið 1975. Efri
hæð skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og tvær samliggjandi stofur Neðri hæð
skiptist í forstofu, gang, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, tvær geymslur og þvottahús. Húsið
hefur nánast allt verið endurnýjað bæði að utan og innan og lýtur mjög vel út. Bílskúr
hefur einnig verið endurnýjaður bæði að innan og utan. Húsinu mætti auðveldlega
skipta í tvær íbúðir.
Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Sandholt 2
67,3 fm. íbúð í parhúsi byggðu árið 1943 ásamt 28,7
fm. bílskúr byggðum árið 1969. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, þvottahús, stofu, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Nýir gluggar eru í tveimur
herbergjum og nýir gluggar í allt húsið fylgja. Þá hafa
lagnir að nokkru leyti verið endurnýjaðar. Suðurhlið
húsins er klædd með timbri og búið er að skipta um járn á þaki að sunnanverðu. Á
húsinu hvíla hagstæð lán. Hér er um að ræða eign sem ódýrara er að kaupa en að leiga.
Verð 12.000.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

Aflafréttir
Í síðasta pistli þá spurði ég
hvaða netabátur hefði verð
fyrstur til þess að leggja net á
vertíð í frá Snæfellsnesinu og
mér til mikillar gleði þá hef ég
fengið mjög mörg svör, bæði
sem hafa komið inná netfang
Steinprents, inná netfangið
mitt sem og í símtölum. Er ég
mjög þakklátur fyrir þessi svör
og ég mun því flýta fyrir um
svarið og kemur það í næsta
pistli mínum.
Og talandi um netaveiðar þá
hafa strákarnir á Magnúsi SH
heldur betur veitt vel núna það
sem af er janúar því þeir hafa
landað 226 tonnum í 18
róðrum og er báturinn næst
aflahæstur allra netabáta á land
inu þegar þessi orð eru skrifuð.
Aflahæsti netabáturinn er líka
SH og er það Þórsnes SH frá
Stykkishólmi sem er komið
með 232 tonn í 4 róðrum, en
báturinn byrjaði árið á því að
fiska í sig og landaði t.d 90
tonnum eftir sirka 5 til 6 daga á
veiðum og var þá að veiðum
skammt utan við Sandgerði.
Ólafur Bjarnason SH er líka
komin yfir 200 tonnin og er
með 202 tonn í 17 róðrum,
mest um 21 tonn í róðri. Egill
SH komin með 122 tonn í 14
róðrum og Bárður SH 139 tonn
í 26 róðrum. Haukaberg SH
117 tonn í 17 róðrum. Arnar
SH 56 tn í 11 róðrum.
Trollbátarnir hafa fiskað vel
og er Hringur SH kominn með
222 tonn í 3 róðrum, Sóley SH
175 tn í 4 róðrum, Helgi SH
161 tn í 3 og Farsæll SH 137
tonn í 3.
Dragnótaveiði er ansi góð og
er Steinunn SH komin með 127
tonn í 16 róðrum, Gunnar
Bjarnason SH 95 tn í 14, Guð
mundur Jensson SH 81 tn í 11,
Rifsari SH 102 tn í 13 róðrum,

Matthías SH 95 tní 11 og þar af
rúm 18 tonn í einum róðri.
Sveinbjörn Jakobsson SH 75 tn
í 13. Esjar SH 72 tn í 11.
Hjá smábátunum þá eru
Kristinn II SH og Tryggvi
Eðvarðs SH í ansi miklum slag
við Bolungarvíkurbátanna um
toppsætið í janúar. Og núna er
Tryggvi Eðvarðs SH hæstur með
135 tonn í 17 róðrum og
Kristinn II SH er ekki langt þar
á eftir með 131 tn í 14 róðrum.
Brynja SH hefur aflað ansi vel
og er komin með 91 tn í 15
róðrum. Særif SH er með 87 tn
í 14 róðrum. Kvika SH 63 tn í
18 róðrum, Lilja SH 62 tn í 14,
Stakkhamar SH 52 tn í 14,
Ingibjörg SH 45 tn í 8 og Kóni
II SH 47 tn í 10.
Hjá minni smábátunum þá er
Sverrir SH komin með 35 tn í
12, Glaður SH 43 tn í 10.
Nokkrir bátar eru á síldveiðum
í net og hafa þeir verið að landa
í Grundarfirði og í Stykkishólmi.
Kiddi RE er kominn með 29 tn
í 8 og þar af 6,2 tonn í einni
löndun. Sigrún AK er komin
með 28 tn í 10 róðrum og þar
af rúm 5 tonn í einni löndun.
Glaður SH 46 er með 12 t n í 5.
Birta SH er á línu frá Grundar
firði og er komin með 13 tn í 6
og Oliver SH er með tæp 8 tonn
í 6 róðrum.
Hjá stóru línubátunum þá er
Tjaldur SH með 234 tonn í 4
löndunum, Grundfirðingur SH
210 tonn í 4 roðrum, Rifsnes
SH 202 tonn í 5, Örvar SH 185
tn í 4. Hamar SH er á balalínu
og hefur gengið nokkuð vel er
komin með 149 tonn í 18
róðrum og svo að lokum
Saxhamar SH sem hefur landað
einu sinni tæpum 40 tonnum.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.com

Smáauglýsingar
ADHD, ADD og skyldar raskanir
Spjallfundur ADHD félags Snæfellsbæjar
verður haldinn mánudaginn 4. febrúar n.k. kl. 18:00
í Grunnskólanum í Ólafsvík.

Til sölu

Íbúð að Grundargötu 4 neðri hæð í Grundarfirði til sölu. 95 m2.
Sjá nánar á netinu (rautt hús). Auðveld yfirtaka á ÍLS lánum.
Greiðslubyrði lána 55þús.
Upplýsingar í síma 8963867  - Kristján

Þetta er gott atvinnutækifæri fyrir einstakling, góður sölutími framundan.

Óskum eftir tilboðum í reksturinn.

Eru Brettagaurarnir
komnir á skrið?
Nú virðist eins og Bretta
gaurarnir séu komnir á mikið
skrið, en þeir fengu tveggja
stafa tölu s.l. helgi sem hefur
ekki gerst síðan í fyrra og fóru
upp um 5 sæti, nú er bara
spurning um þolinmæði (þeir
hafa nóg af henni). Þá tók VÁ
Air flugið aftur eftir að hafa
fyllt á geymana og færði sig
upp um 10 sæti eftir að hafa
fengið 13 stig. Anton Ö er enn
á niðurleið og er sífellt að
nálgast botninn, en hópurinn
þakkar þó fyrir góð skrif um
sig í þessum pistlum (eini hóp
urinn sem það gerir). Félagar
nir í Grobbelear færast stöðugt
neðar og neðar á töflunni en
vonir standa víst til að það
breytist um næstu helgi þar
sem það er þorrablót þá, og
allir í góðu skapi og þurfa ekki
að éta neitt frá kokknum þann
daginn. Svo virðist að Meist
arar
nir séu einnig búnir að
fylkja sér í þann hóp sem
heldur að botninn sé takmarkið
(er ekki kominn tími til að
endurnýja Meistarabréfið?).
Hjálmdís virðist ekki vera búin

að ákveða sig hvert eigi að
stefna (það verður að gefa
Sverri áttavita eða selja á vægu
verði). Frænkan er búin að
sætta sig við 5. sætið enda má
hún ekkert vera að þessu þar
sem 50% hópsins er að bjóða
sig fram í nýja vinnu og þarf að
sinna því. Kaffi 59 er aftur
komið í fyrsta sætið eftir stutta
fjarveru við að hella uppá.
Ekkert er af S.G. Hópnum að
frétta nema það, að nú tala
þeir bara um hvað reglurnar
séu vitlausar og að aðrir hópar
séu alltaf að kíkja á sinn seðil
(eins og það sé nú mikið á því
að græða). Púkarnir eru áfram
á sínum stað og halda áfram að
moka. Af öðrum hópum eru
engar merkilegar fréttir nema
Baconið vaknaði snemma til
að tippa og fór upp um 3 sæti.
Að lokum minni ég á get
raunasölu UMFG á laugardags
morgnum frá kl. 11:00 á Kaffi
59 og svo er hægt að sjá stöðu
töfluna á heimasíðu Grundar
fjarðarbæjar.
Gummi Gísla

Unnu allt
í Grindavík

OPINN FUNDUR

Ásbjörn Óttarsson alþingismaður og
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir varaþingmaður
verða með opinn fund

Laugardaginn 26. janúar
tóku stelpurnar í 5. flokki Snæ
fellsness þátt í Faxaflóamóti/
Hraðmóti B-liða í Grindavík,
mótið var haldið í knattspyrnu
húsi þeirra Grindvíkinga. Stelp
urnar kepptu í C riðli ásamt
Grindavík, ÍBV, Gróttu og
Breiðabliki, skemmst er frá því

að segja að þær unnu alla leiki
sína og fengu aðeins á sig eitt
mark, vel gert hjá stelpunum.
Myndin af stelpunum er tekin í
lok móts og með þeim á
myndinni er þjálfari liðsins,
Björn Sólmar Valgeirsson.
jó
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mánudaginn 4. febrúar kl. 20 í
kaffistofu Hraðfrystihúss Hellissands á Rifi
þriðjudaginn 5. febrúar kl. 20 í
kaffistofu Djúpakletts í Grundarfirði.
Allir velkomnir

Áhugafólk um
Ólafsvíkurvöku
Fundur verður haldinn í
Átthagastofu, fimmtudaginn
31. janúar kl. 20:00, þar sem
ræða á um framtíð hátíðarinnar.
Þeir aðilar sem sáu um
skipulagningu hátíðarinnar
2011 hafa ákveðið að gefa ekki
kost á sér aftur.

Nauðsynlegt er að fleiri
aðilar bjóði fram starfskrafta
sína ef áhugi er fyrir því að
halda þessari bæjarhátíð áfram.
Vonumst til að sjá sem flesta
svo hægt sé að tryggja framtíð
hennar.
Nefndin

góðir grannar
Helgartilboð 31. janúar - 3. febrúar

samkaupurval.is

...sjá uppskrift

Gott með
vængjunum!
“Bygg pílaf
m/sveppum og
paprikum”

%r
5
2 sláttu
af

verð áður 3.998 kr

2.999

kr
kg

Nauta Rib Eye
úr kjötborði eða pakkað ferskt

%r
5
2 sláttu

Ó

Tex Mex
kjúklingavængir
frá Ísfugli

verð áður 649 kr

389

kr/kg

...sjá uppskrift

af

verð áður 2.398 kr

1.799

t

r
dý

kr
kg

Nautagúllas

“Nautakjöt
hægeldað í bjór
og bouquet garni”
samkaupurval.is

úr kjötborði eða pakkað ferskt

%r
5
2 sláttu

óðp!

Gkau

af

verð áður 1.492 kr

1.275

kr
kg

Okkar ýsuflök
roð- og beinlaus

%r
0
5 sláttu
P&Ó

af

Birt með fyrirvara um prentvillur.

verð áður 224 kr

112

Úrvals
nautainnralæri

Hafrakökur frá Myllunni

2.474

kr/kg

úr kjötborði eða pakkað ferskt

...sjá uppskrift

“Eftirréttur:
Vínber m/sýrðum
rjóma, vanillu
og pekanhnetum”

%r
0
á
5 sl ttu
af

verð áður 1.159 kr

kr
stk

Nýbakað á staðnum!

verð áður 3.298 kr

Rauð vínber

Skráðu þig á póstlistann á samkaupurval.is

580

kr/kg

