
I över ett år har bl.a pensionärer runtom i vår kommun Malung Sälen fått våra färdigrätter hemkörda. 
Beställ du också: boka@isalen.se eller tel: 0280 - 333 30 

Tanken med rätterna är inte att beställa enstaka i taget utan ”abonnera”, detta för att få effektivitet i alla 
led och att vi kan hålla ett bra pris. Självklart kanske ni vill provsmaka, färdigrätterna säljer vi bl.a på Sälen 
Bygg & Järn och Sälen Business Center eller gå ihop flera första gången. Vi har skapat en grupp där ni 
kan hitta andra i ert område och prata ihop er: www.facebook.com/groups/169503947672561
 
HJÄLP OSS! Har du personer i ditt område som behöver hjälp att få hem mat Kontakta oss om du vill 
samordna hemkörning till ert område så hjälper vi varandra. Mejla till: boka@isalen.se

• Tillagning & paketering
Våra färdigrätter tillagas veckovis i vårt storkök i Sälen Business Center. Maten förpackas med gas vilket 
ger den hållbarhet på 2 veckor i kylskåp. På rättens förpackning finns etikett med info om innehåll och 
allergener.
• Servering
Färdigrätterna kan värmas i mikrovågsugn direkt i plastlådan men vi rekommenderar att servera på tallrik 
för en bättre smakupplevelse.
• Smaker & Meny
Våra färdigrätters meny och smaker är inspirerade av svensk husman. Vi varierar mellan olika rätter per 
vecka där vi försöker erbjuda en meny som både företagare, byggarbetare, privatpersoner, pensionärer 
tycker om.

MER INFO HITTAR NI HÄR: www.jonasisalen.se/fardigratter

TEL: 0280 - 333 30

Vår populära helgmiddag hemma
Beställ torsdag-fredag 
hämta fredag-lördag

Färdiglagat, klart att värma 
& servera

jonasisalen.se/salenkassen

Take away!
Olarsgården hotell & restaurang 

Familjedrivet fjällhotell 
Öppet året runt

Tel: 0280 - 210 29 
www.olarsgarden.se 

Support your local businesses
Sälen Business Center
Kontor & mötesplats

Öppet året runt
0280 - 333 30

jonasisalen.se/salen-business-center

Vi följer utvecklingen noga och myndigheternas rekommendationer. 
Tack för att du fortsätter att handla och besöka oss!


