
Asortyment
Jedn. 

miary
Ilość

Cena 

jedn. 

Netto

Wartość 

netto

 Stawka 

VAT%

Wartość 

VAT

Wartość 

brutto

agrest kg 10

aronia kg 10

borowiki (całe) kg 50

brokuł kg 300

brukselka kg 20

bukiet warzyw: kalafior,brokuł, 

marchew  plastry
kg 450

burger warzywny kg 100

czarna porzeczka kg 20

czerwona porzeczka kg 20

fasolka szparagowa kg 100

filet z dorsza SHP kg 700

filet z łososia  trim,D (PREMIUM) kg 150

filet z łososia (keta) kg 50

filet z makreli w pomidorach  

170g(puszka)
szt. 150

filet z miruny nowozelandzkiej kg 600

filet z morszczuka SHP 100-200 kg 150

flaki wołowe garmażeryjne kg 80

frytki kg 100

groszek mrożony kg 50

jagoda czarna kg 15

kalafior kg 150

kluski śląskie kg 150

knedle z truskawką kg 30

kopytka kg 300

krokiety z kapustą i grzybami kg 100

kurka mrożona cała kg 50

lody owocowe 120 ml szt 400

łosoś wędzony kg 25
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łosoś wędzony plastry 100g  szt. 50

makrela wędzona kg 30

malina cała kg 30

marchew juniorka kg 80

marchew kulki kg 25

marchew z groszkiem kg 50

mieszanka brokuł, marchew groszek 

strąkowy
kg 100

mieszanka chińska kg 100
mieszanka owocowa z owocami 

leśnymi  
kg 20

mieszanka warzywna kg 30

mieszanka wieloowocowa kg 100

paluszki krabowe  surimi kg 10

paluszki rybne z fileta panierowane kg 250

pasztecik grzybowy 90 g ( ciasto 

francuskie)
szt. 300

pierogi ruskie kg 100

pierogi z jagodami kg 50

pierogi z kapustą i grzybami kg 50

pierogi z mięsem kg 150

pierogi z serem kg 80

pierogi z truskawkami kg 80

pierogi ze szpinakiem i mozarellą kg 20

placek tortilla  nie zawierający 

środków konserwujących 25 cm
szt. 300

płat marynowany kg 15

podgrzybek mrożony kg 25

pstrąg filet  kg 100

pstrąg świeży patroszony kg 10

pyzy z mięsem kg 40

rolmops po kaszubsku kg 20

sledź w sosie pomidorowym 170 g szt. 20

smoothie  250 g szt. 150

szpinak rozdrobniony kg 40

śledź solony matjas kg 50

truskawka kg 50

tunczyk kawałki w oleju 170 g szt. 100

tuńczyk kawałki w sosie własnym 

170g
szt. 100

uszka   z mięsem kg 20

warzywa na patelnię  z ziemniakiem kg 80

warzywa na patelnię z pieczarkami kg 80

wiśnia  bez pestek kg 20

                Razem:


