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KHWÜRTZ KERAMISK STEL
Ikke to tallerkener er ens, og ofte kan den ene ikke være foruden den anden. 
Med enkle linjer og de smukkeste overflader er produkterne fra KHWurtz tid-
sløse i deres udtryk. Hvert et produkt fortæller en fantastisk historie om hånd-
værk i verdensklasse. Dette stel er designet særligt til A table story.

Ivory Middagstallerken    ø27 cm.
Grey Forret/dessert tallerken   ø24 cm.
Blueshade Skål     ø17 cm.
Blueshaded ivory Apetizer/Kage/Sidetallerken ø16 cm.
Ivory keramisk kop
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Guldkanter og blomstermotiver, dansk design og håndmalede overflader. 
Denne tallerkenserie tager udgangspunkt i noget af tidens smukkeste kongelige 
porcelæn.

Middagstallerken    ø25 cm.
Forret/dessert tallerken    ø22 cm.
Stor/lille dyb tallerken    ø24 cm. / ø21 cm.
Side/kage tallerken     ø15 cm.
Kaffestel      Se side 42
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LYNGBY PORCELÆN - RHOMBE STEL
Det smukke stel fra Lyngby Porcelæn, som er en nutidig relancering og fotolkning 
af en af deres historiske mønstre: Rhomben.
Stellet er klassisk smukt, og er oplagt til at kombinere med de fleste af vores andre 
stel.

Forret/Dessert tallerken   ø21 cm.
Middagstallerken   ø27 cm.
Coupé skål    ø20 cm. / 3,5 cm. dyb
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BLÅ STEL
Tallerkenerne varierer mellem det klassiske, smukke kongelige stel mikset med 
historiske engelske tallerkener dateret tilbage til 1800-tallet. 
Det blå stel anbefaler vi at mixe på tværs af andre stel - feks en forretstallerken 
sammen med en hvid Rhombe middagstallerken eller som en fin blåmønstret 
sidetallerken til et ellers hvidt setup.
Forret/dessert tallerken   ø19 cm.
Dyb tallerken    ø24 cm.
Side/kage tallerken   ø 14-16 cm.
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TRÆBRÆT
Tyndt, smukt træbræt i valnød som er den perfekte backdrop for en forret eller 
en fin oste anretning. 
Valnøddebrædderne varierer naturligt i et smukt farvespil mellem lys og dyb 
brun - alle brædder er behandlet med olie.  

Hvert bræt måler 21 x 15 cm. 
0,8 cm tykt
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BRØDBRÆT - AHORN
Det perfekte træbræt til brød – eller måske blot til den lille appetizer. 
Brædderne er i lys amerikansk ahorn og er med deres fine og tydelige årer i 
træet en smuk tilføjelse til vores forarbejdede produkter.  

Hvert bræt måler 10 x 15 cm.
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WECK SERVERINGSGLAS
De klassiske Weck glas er en lille fin og enkel måde at servere en mindre ret på 
en anderledes måde.
Låget indkapsler madens dufte som først frigives når gæsten løfter låget ved 
bordet - Er også oplagte til receptioner eller på en buffet.

290 ml: - 8 cm bred / 8,7 cm. høj   (høj og tynd)
370 ml: - 10 cm bred / 6,9 cm. høj  (lav og bred) 
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KRYSTALGLAS SERIE
Gå på eventyr i de klareste glas, de smukkeste mønstre og de fineste former. 
Vores italienske krystalglas danner rammen om vores evigt voksende 
glaskollektion.
FRA VENSTRE:
Hvidvin   29,8 cl.
Rødvin    29 cl.
Dessertvin  16 cl.
Vand   23 cl.
Champagne coupé 24 cl.
Aperitif/snaps   varierende
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GRØNNE VINTAGE GLAS
Varierende nuancer, mønstre og former kendetegner vores smukke vintage-
goblets. Hvert et glas er unikt og håndplukket af os rundt omkring i verden. 
Med glas dateret tilbage til 1900-tallet er vores farvede glas med til at skabe det 
perfekte bord og den perfekte historiske fortælling.
Booker du farvede glas, skal du forvente at modtage et mix af størrelser og design - Vi anbefaler derfor at bruge 
disse glas til hvidvin.
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AMBER VINTAGE GLAS
Varierende nuancer, mønstre og former kendetegner vores smukke vintage-
goblets. Hvert et glas er unikt og håndplukket af os rundt omkring i verden. 
Med glas dateret tilbage til 1900-tallet er vores farvede glas med til at skabe det 
perfekte bord og den perfekte historiske fortælling.
Booker du farvede glas, skal du forvente at modtage et mix af størrelser og design - Vi anbefaler derfor at bruge 
disse glas til hvidvin.
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ROSA VINTAGE GLAS
Varierende nuancer, mønstre og former kendetegner vores smukke vintage-
goblets. Hvert et glas er unikt og håndplukket af os rundt omkring i verden. 
Med glas dateret tilbage til 1900-tallet er vores farvede glas med til at skabe det 
perfekte bord og den perfekte historiske fortælling.
Booker du farvede glas, skal du forvente at modtage et mix af størrelser og design - Vi anbefaler derfor at bruge 
disse glas til hvidvin.
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AUBERGINE VINTAGE GLAS
Varierende nuancer, mønstre og former kendetegner vores smukke vintage-
goblets. Hvert et glas er unikt og håndplukket af os rundt omkring i verden. 
Med glas dateret tilbage til 1900-tallet er vores farvede glas med til at skabe det 
perfekte bord og den perfekte historiske fortælling.
Booker du farvede glas, skal du forvente at modtage et mix af størrelser og design - Vi anbefaler derfor at bruge 
disse glas til hvidvin.
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BLÅ VINTAGE GLAS
Varierende nuancer, mønstre og former kendetegner vores smukke vintage-
goblets. Hvert et glas er unikt og håndplukket af os rundt omkring i verden. 
Med glas dateret tilbage til 1900-tallet er vores farvede glas med til at skabe det 
perfekte bord og den perfekte historiske fortælling.
Booker du farvede glas, skal du forvente at modtage et mix af størrelser og design - Vi anbefaler derfor at bruge 
disse glas til hvidvin.
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MASON JARS
De originale Ball Mason Jars som blev designet tilbage i 1858 i USA.
Glassene er perfekte i en isbalje med velkomstdrinks, som glas i baren eller som 
en alternativ vase til dine blomster.

- 475 ml.
- Låget er todelt og det er derfor muligt blot at bruge ringen og stadig drkke af glasset, eller isætte patentpladen, 
så glasset et helt forsejlet og hermed kan ligge klar på is til dine gæster.
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GULD BESTIK
Vi har ledt længe og valgt det bedste og smukkeste guldbestik vi har kunnet 
finde; moderne og alligevel tidsløst er kendetegnet ved denne smukke 
bestikserie i guld, som vi mener, er det smukkeste på markedet. 
Middags kniv og gaffel
Forret kniv og gaffel
Spiseske
Dessertske 
Teske
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SØLV BESTIK
Med sit enkle og fine design er vores bestikserie i sølv tæt beslægtet med vores 
guldserie.  Serien gør det muligt at fuldende en perfekt opdækning med et snert 
af børstet sølv.
Middags kniv og gaffel
Forret kniv og gaffel
Spiseske
Dessertske
Theske
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BAMBUS
Den perfekte lille, naturlige detalje til det fine bord. Som smørkniv til 
forretten eller som lille ske til desserten. Både ske og kniv er i bambus.
Teske
Smørkniv
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KHWURTZ UNIKA KERAMIK FADE
Vores kollektion af keramiske fade er speciallavet til A table story af Khwurtz - 
Ikke to er ens og alle varierer i størrelse, form og glasering.
De smukke fade er ideelle sammen med vores keramiske tallerken serie og kan 
samtidigt bruges som et element i andre opdækninger.
Fladt fad: ø 32 cm.
Dyb fad: ø29 cm. - 5 cm dyb

Varierer i farverne: hvid, sort, grå, blålig, gul/brun
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KHWURTZ UNIKA KERAMIK VASER
Vi råder over et unikt udvalg af smukke keramik vaser fra KhWurtz.
Alle vaser har forskellige glasurer og alle er i grå toner.
De passer perfekt i et setup med vores keramiske stel men er ligeledes smuk 
som en kontrast til vores øvrige tallerkenserier.
Højde: 18 cm.
Bredde: 21 cm.
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DRINKS DISPENSERE
Skal du servere en velkomstdrink for dine gæster eller har du planer om en 
smuk bar, er disse dispensere helt perfekte.
De kan fyldes med alt hvad du kan forestille dig af frugter, bær og urter og 
skabe en delikat stemning ved din fest.
De passer desuden godt sammen med vores Mason Jars.

Kan lejes i 5 og 8 Liter.
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MESSING LYSESTAGER
En elegant og enkel messingstage af absolut højeste kvalitet fra designvirksom-
heden ByHolmer.
Stagen er af rå, solid messing og har derfor den helt rigtige tyngde på bordet 
så den ikke vælter.

Vi tilbyder stagen i 2 højder:
Lille: 14 cm.
Stor: 17 cm.
Indvendig mål i stage:  2,5 cm.
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STØBEJERNS LYSESTAGER
De enkle lysestager trækker alt opmærksomheden væk fra stagen og lader i 
stedet lyset være i centrum. Stagerne kan bruges med et væld af forskellige lys 
hvilket skaber et utal af muligheder.
Stagerne kan også integreres i blomster opsætninger.
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SALTKAR
Lad disse fine salt- eller sukkerkar være et smukt objekt til det perfekte bord. 
Det er en utrolig fin detalje at lade hver af dine gæster have sit helt eget saltkar.

Alle saltkar er vintage, nogle op til 100 år gamle og håndplukket af 
A table story.
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KERAMISK KAFFEKOP
Smukke håndlavede unika kaffekopper fra keramiker KHWurtz.
Koppen er skabt så den ligger perfekt i hånden og hver eneste kop har sin egen 
unikke glasur - alle i farven ivory.

Til disse kaffekopper har vi ligeledes sorte mælkekander og sorte 
sukkerskåle - også fra KHWurtz.

ø 8 cm. - højde 8 cm.
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VINTAGE KAFFESTEL
Den perfekte samling af de fineste kander og kopper til et fortryllende kaffe- eller 
theselskab. Vores kaffestel er af kongeligt porcelæn og i en klasse for sig. 
Stellet produceres ikke længere men er med sin lange historie en sand skat i 
vores sortiment. 

Kaffe- og Thekander
Kagetallerkener
Kaffekop / Underkop
Sukkerskåle
Flødekander
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MILK VINTAGE OPSATSER
De mælkehvide opsatser er helt fantastiske hvis du ønsker en blomsteropsætning, 
som skal hæve sig lidt over bordets flade.
Vores opsatser har alle forskellige mønstre fra det helt grafiske til det fine og 
detaljerede og varierer alle i størrelse.

ø 13-16 cm.
Højde 12-14 cm.



a
table
story

www.atablestory.dk
M: kontakt@atablestory.dk

T: +45 6128 8023


