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Jedn. 
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jedn. 
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netto
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VAT

Wartość 

brutto

deser ryżowy  200g szt 1000

jogurt grecki 400g szt 300

jogurt grecki light bez laktozy250g szt 200

jogurt naturalny 180g szt 2000

jogurt owocowy 150g szt 10000

masło 200g zawartość tłuszczu min.82% szt 4000

maślanka  owocowa  1,5% w kartonie 1 l szt. 50

maślanka zwykła 1l zawierająca nie więcej 

niż 10g cukru w 100g gotowego produktu 

bez dodatku substancji słodzących

szt 50

mleko 1,5%  bez laktozy karton z zakretką 

1 l
szt. 200

mleko 2%  karton 1l szt 2000

mleko acidofilne ukwaszone 2,5% w 

butelce 400g
szt. 500

mleko szkolne naturalne 0,25l szt 300

mleko szkolne smakowe 0,25l szt 1200

mleko zsiadłe 2% kubek  pakowany nie 

mniej niż    400 g
szt. 250

ser  topiony bloczki 100g szt 300

ser Feta  30 %  200g szt 100

ser kanapkowy do smarowania pudełko 

150g
szt 400
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ser mascarpone śmietankowo- kremowy 

w kubku 250 g
szt. 50

ser Mozarella kg 10

ser solankowy w kostkach w zalewie 360g szt 50

ser śmietan. aksamitny 125g szt 1200

ser topiony  plastry 16,25g x 8szt szt 1500

ser topiony w kubku 150 g z borowikami szt. 300

ser topiony zegar 25g x 8szt szt 1400

ser topiony,kremowy w kubku 150g szt. 500

ser w plastrach na tacce  150g szt. 50

serek  wiejski 150g szt 2000

ser żółty półtłusty kg 30

ser żółty wędzony kg 10

ser żółty, pełnotłusty o  zawartości 

tłuszczu 27g/100g gotowego produktu
kg 1200

serek  homogenizowany naturalny 150g szt 800

serek  homogenizowany owocowy 150g szt 10 000

serek homogenizowany 180 g szt. 1000

serek  aksamitny śmietanowy plastry 

150gx10
szt 1600

śmietana  zakwaszana 15% pakowana nie 

mniej niż 500g
szt. 50

śmietana 12% karton 0,5l szt 400

śmietana 36% karton 0,5l szt 200

śmietana z zakrętką  30%  500g szt. 50

twarożek półtłusty klimek 250g szt 150

twaróg półtłusty kostka 200g szt 500
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