Kontakt, warunki dostawy i płatności.
Możliwość odbioru osobistego w Jezioranach.
Paczki wysyłamy od poniedziałku do środy za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT.
Koszt wysyłki :
do 12 kg towaru w paczce - 29,13 zł
do 14,5 kg towaru w paczce – 23,13 zł
do 24 kg towaru w paczce – 24,98 zł
do 25,5
23 zł-paczka
kg towaru
dow30
paczce
kg. – 27,97 zł.
W przypadku paczki za pobraniem koszt wysyłki jest o 2,16 zł droższy. Czas realizacji do 5 dni roboczych.
Płatność przy odbiorze lub przedpłata na konto:Bank Spółdzielczy 75 8838 0005 2017 0900 8591 0001

Zapraszamy do współpracy i składania zamówień:
Tel. 500086466 505086515
e-mail: barfiaki@wp.pl
Fanpage na fb @Barfiaki

Zakład jest pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej.

CENNIK
Super Smak Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 7a 11-320 Jeziorany
Numer weterynaryjny zakładu: 28148303WE

Indyk:
Udziec z indyka
bez kości ze skórą *
Udziec z indyka
z kością ze skórą *
Podudzie z szarpaka
bez kości bez skóry *
Indyk bez kości mielony *
Indyk z kością mielony (kości 15%) *
Skrzydło z indyka bez kości
ze skórą *
Serca z indyka rozdrobnione *
Wątroba z indyka rozdrobniona *
Żołądki z indyka rozdrobnione *
Chrząstki z indyka mielone *
Kości z indyka mielone*
Ścięgna, fiszbiny i mięso
z podudzia z indyka mielone*
Mięso drobiowo - wołowe z kością mielone

Kurczak:

Kurczak mielony *

baton ok.250g

14,40 zł/kg

baton ok.250g

13,40 zł/kg

baton ok.250g

16,40 zł/kg

baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g

13,10 zł/kg
8,50 zł/kg
11,90zł/kg

baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g

11,49 zł/kg
10,80 zł/kg
14,40 zł/kg
7,30 zł/kg
5,20 zł/kg
5,90 zł/kg

baton ok.250g

9,90zł/kg

baton ok.250g

7,20 zł/kg

baton ok.250g

11,20 zł/kg

baton ok.250g

15,00zł/kg

baton ok.250g

9,00 zł/kg

baton ok. 250g
baton ok.250g
baton ok.250g

12,70 zł/kg
14,80 zł/kg
11,10 zł/kg

baton ok.250g

19,70 zł/kg

baton ok.. 250g

27,20 zł/kg

mięso z fileta 85%, kości z kurczaka 15%

Kaczka:

Kaczka z kością * (cała mielona,
tuszka cała mielona bez podrobów)

Tłuszcz Kaczy *

Gęś:
Skrzydło z gęsi mielone *
(całe skrzydło, z kością, ze skórą)

Serca z gęsi mielone *
Tłuszcz gęsi *
Gęś w całości mielona *
( tuszka cała mielona bez podrobów)

Baranina:

Baranina z kością *
(szynka i łopatka w całości mielone),

Baranina bez kości mielona *

Koza:
Koza w całości mielona bez podrobów *

baton ok.250g

19,90 zł/kg

baton ok.250g

21,90 zł/kg

baton ok.. 250g

13,60zł/kg

baton ok. 250g

20,80 zł/kg

baton ok. 250g

27,70zł/kg

baton ok.250g

10,30 zł/kg

baton ok.250g

9,90 zł/kg

baton ok. 250g

9,30 zł/kg

Królik:
Królik w całości mielony z podrobami *
Mięso z królika z kością mielone
Mięso z królika 70%, kości z królika 30%.

Mix nr 15 z królika *
Mięso z królika 65%, kości królicze 15%, nerki królicze 7,5%,
płuca królicze 4,37%, wątroba królicza 5%, serca królicze 1,88%.

Mix nr 16 z królika mielony*
Mięso z królika bez kości 80%,nerki królicze 7,5%,
wątroba królicza 5%, płuca królicze 4,37%, serca królicze 1,88%,

Wołowina:

Wołowina oczka 8 mm *
Tryming wołowy oczka klasy III, mięso ścięgniste i tłuste
zawartość tłuszczu do 40%

Wołowina z kością oczka 8 mm *
Tryming wołowy oczka klasy III, mięso ścięgniste i tłuste
zawartość tłuszczu do 40%
Zawartość kości 15% wołowej

Mięso wołowe klasy IV *
do 45% zawartośći tłuszczu

Wołowina w kawałkach od 1-3 cm
Wątroba wołowa mielona *
Płuca wołowe mielone *
Nerki wołowe mielone *
Wołowina ogólnorozbiorowa mielona

baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok.250g
baton ok. 250g

18,40 zł/kg
7,40 zł/kg
6,80 zł/kg
8,30 zł/kg
16,40 zł/kg

baton ok. 250g

20,40 zł/kg

baton ok. 250g
baton ok. 250g

21,50zł/kg
12,50 zł/kg

baton ok. 250g

22,00zł/kg

zawartość tłuszczu do 25%

Konina:

Konina w kawłkach 1-3 *

Jeleń:
Jeleń w kawałkach 1-3 cm
Mięso z jelenia klasy IV

Sarna:
Sarna w kawałkach

Mixy:
Mix nr 1
Mięso wołowe 50%, kości z indyka 15%,mięso z kaczki 9%,

baton ok.250g

8,30zł/kg

baton ok.250g

10,80 zł/kg

baton ok.250g

11,60zł/kg

baton ok.250g

9,90 zł/kg

baton ok.250g

13,40 zł/kg

baton ok.250g

15,00 zł/kg

baton ok. 250g

13,50 zł/kg

baton ok. 250g

15,20 zł/kg

baton ok. 250g

20,80 zł/kg

baton ok. 250g

27,70zł/kg

baton ok. 250

12,40zł/kg

baton ok. 250g

15,20 zł/kg

baton ok. 250g

7,40zł/kg

baton ok.250g
baton ok.250g

9,90zł/kg
10,80 zł/kg

baton ok. 250g
baton ok. 250g
baton ok. 250g

6,90 zł/kg
9,00 zł/kg
7,70 zł/kg

mięso z jelenia 6%, nerki wołowe 7,5%,płuca wołowe 7,5%,
wątroba wołowa 5%.

Mix nr 2 *:
Wołowina 32%,serca wołowe 5%, nerki wołowe 5%
płuca wołowe 5%,wątroba drobiowa 5%, mięso z jelenia 13%,
kości z indyka 18% podudzie z indyka 17%,

Mix nr 3: jeleń 25%, indyk 55%,łosoś 10%
kości z indyka, 10%

Mix nr 4 *:
kaczka 21%, kości z kaczki 11%, wołowina 22%, podudzie z indyka 22%

nerki wołowe 7,5%, płuca wołowe 7,5%, wątroba wołowa 5%

kości indyka rozdrobnione 4%

Mix nr 6 mielony *
mięso z indyka 29% mięso z jelenia 15%,
kości indyka rozdrobnione 15%,wołowina w kawałkach 1-3 cm 10%
konina 10% , nerki wołowe 3,5%, płuca wołowe 3,5%, wątroba wołowa 3,5%
śledziona wołowa 3,5%, żołądki z indyka 3,5%, serca indycze 3,5%

Mix nr 8 *
indyk bez kości mielony 33%, podroby baranie 20%( płuca 11,25% wątroba 5%,
serca 3,75%) mięso z jelenia 18%, koza w kawałkach 13%

Mix nr 13 *:
mięso wołowe 40%, kości wołowe 15%, mięso z kozy bez kości 12,5%,

konina 12,5%, nerki wołowe 5%, płuca wołowe 7,5%,
wątroba wołowa 5%, śledziona wołowa 2,5%

Mix nr 14 *
podudzie z szarpaka 23,75% , mięso z jelenia 18,75%, konina 13,75%
wołowina w kawałkach 1-3 cm 13,75%, nerki wołowe 5%,
płuca wołowe 5%,wątroba wołowa 5% , śledziona wołowa 5%
żołądki z indyka 5%, serca indycze 5%

Mix nr 15 z królika *
Mięso z królika 65%, kości królicze 15%, nerki królicze 7,5%,
płuca królicze 4,37%, wątroba królicza 5%, serca królicze 1,88%.

Mix nr 16 z królika mielony*
Mięso z królika bez kości 80%,nerki królicze 7,5%,
wątroba królicza 5%, płuca królicze 4,37%, serca królicze 1,88%,

Mix nr 17:
mieso z podudzia z indyka 55%, mięso z jelenia 25% ,
łosoś 10%, kości z indyka 10%

Mix nr 18:
Mięso z indyka 33%, mięso z kangura 17%, kości z indyka 15%,
mięso z jelenia 10%, mięso z łososia 10%, serca z indyka 10%,
wątroba z indyka 5%
Mix nr 21 *
Mięso z indyka 65%, kości z indyka 15%, wątroba wołowa 5%,
płuca wołowe 5%,nerki wołowe 5%,śledziona wołowa 5%

Mięso drobiowo - wołowe z kością mielone
Mięso wołowe, podroby wołowe, kości z indyka *

Ryby:

Łby z łososia mielone
Ścinki z łososia mielone
Ścinki, kręgosłupy z łososia mielone

* Karma wyprodukwana z mięsa jakości HG

CENNIK

Dostępna Gramatura

Cena

500-086-515
Super Smak Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 7a 11-320 Jeziorany 500-086-466

Numer weterynaryjny zakładu: 28148303WE

PROMOCJE:
Mięso z głów wołowych z szarpaka
Wołowina 70% mięsności
Kości mielone z królika *

Dostępna Gramatura

Cena

worek vacum 0,9-1,1kg

13,90 zł/kg 11,90 zł/kg

worek vacum waga od 0,9kg do 1,1kg
baton 0,45-0,55

15,30zł/kg 14,30zł/kg
3,60zł/kg 2,60zł/kg

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg

7,50 zł/kg 4,99zł/kg

Kości z królika 100%.

Śledziona wołowa *
Jądra

worek vacum, pakowane po 2 szt.,

11zł/kg

5zł/kg

waga od 0,5 kg do 0,8 kg

Filet z kaczki w całości *
Kości z kozy mięsne *
Filet z gęsi z kością
Mięso wieprzowe 50% mięsności

worek vacum 0,5kg
worek vacum pakowane po 2-4 sztuki waga
od 1,1 do 1,9kg
1szt vacum od 0,7-1,3kg
Worek vacum 0,9 kg do 1,1 kg

29,90zł/kg 19,90zł/kg
6 zł/kg

5zł/kg

23.50 zł

15,90zł/kg

14,40 zł/kg 10,90zł/kg

NOWOŚCI:
Konina premium

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

35,50zł/kg

baton waga od 0,45 do 0,55 kg lub
od 0,9 kg do 1,1 kg

7,80zł/kg

Mięso z konia 100%.

Mix nr 1
Mięso wołowe 50%, kości z indyka 15%,mięso z kaczki 9%,
mięso z jelenia 6%, nerki wołowe 7,5%,płuca wołowe 7,5%,
wątroba wołowa 5%.
Mix nr 21 *
Mięso z indyka 65%, kości z indyka 15%, wątroba wołowa 5%,
płuca wołowe 5%,nerki wołowe 5%,śledziona wołowa 5%
Tłuszcz z królika

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

6,90zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

worek vacum waga od 0,45kg do 0,55 kg

13,69zł/kg

Indyk:
Filet z indyka kawałki *

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

Filet z indyka mielony *

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

19,50zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

13,90 zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

12,90 zł/kg

Podudzie z szarpaka

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

15,90zł/kg

bez kości bez skóry *

lub od 0,9 kg do 1,1 kg

Udziec z indyka bez kości ze skórą

19,00 zł/kg

kawałki 1-3 cm *
Udziec z indyka z kością ze skórą *
kości mielone (9-11%) udo z indyka w kawałkach 1-3 cm(89-91%)

Indyk bez kości mielony *

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

12,60 zł/kg

lub od 0,45 kg do 0,55 kg

Indyk z kością mielony *
15% kości

Skrzydło z indyka bez kości
ze skórą *
Serca z indyka *
Serca z indyka rozdrobnione *
Wątroba z indyka *
Wątroba z indyka rozdrobniona *
Żołądki z indyka *
Żołądki z indyka rozdrobnione *

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

8,00 zł/kg

lub od 0,45 kg do 0,55 kg
baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

11,40 zł/kg

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

10,80 zł/kg

baton waga od 0,45 kg do 0,55kg

10,99zł/kg
9,90 zł/kg

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg
baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

10,30 zł/kg

baton waga od 0,45-0,55kg

13,50 zł/kg

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

13,90 zł/kg

worek vacum, pakowane po 4 szt. 1,2-1,4kg

8,50 zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

6,80 zł/kg

Chrząstki z indyka *

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

6,30 zł/kg

Chrząstki z indyka mięsne*
Kości z indyka mielone *

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

7,60 zł/kg
4,70 zł/kg

Szyje z indyka bez skóry *
Chrząstki z indyka mielone *

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg
lub 0,9 kg do 1,1 kg

Ścięgna, fiszbiny i mięso

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

5,40 zł/kg

z podudzia z indyka mielone*

Mięso drobiowo-wołowe z kością mielone*
mięso woł. 42,5% , kości z indyka 15%,

baton waga od 0,45 do 0,55kg lub 0,9 do 1,1kg

9,40 zł/kg

mięso z podudzia z indyka 42,5%

Kurczak:
Kurczak mielony *
mięso z fileta 85%, kości z kurczaka 15%

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

6,70 zł/kg

lub baton 0,45-0,55kg

Kaczka:
Kaczka z kością * ( tusza cała mielona,
bez podrobów) zawartości kości 19%

baton wagaod 0,9 kg do 1,1 kg

10,70 zł/kg

lub od 0,45 kg do 0,55 kg

Kaczka w całości *

worek vacum 1szt waga około 2,2kg

Szyje z kaczki *

worek vacum, pakowane po 8 szt.,

10,00zł/kg
8,00 zł/kg

waga od 0,9 do 1,1 kg

Wątroba z kaczki *
Tłuszcz Kaczy *
Filet z kaczki w całości*
filet z piersi kaczki bez kości, ze skórą 100%

worek vacum waga od 0,45 do 0,55 kg

14,20 zł/kg

waga 0,45-0,55

14,50zł/kg
19,90zł/kg

worek vacum 0,5-0,65 kg
pakowane po 4 szt

Gęś:
Szyje z gęsi *

worek vacum, pakowane po 4 szt.,

7,80 zł/kg

waga od 0,9 do 1,1 kg
Skrzydło z gęsi mielone *
(całe skrzydło, z kością, ze skórą)

Serca z gęsi *
Serca z gęsi mielone *
Tłuszcz gęsi *
Gęś w całości mielona *

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg lub

8,50 zł/kg

od 0,45 kg do 0,55 kg
worek vacum, waga od 0,9 do 1,1 kg

12,00 zł/kg

baton waga od 0,45 do 0,55 kg

12,20 zł/kg
14,30 zł/kg

waga od 0,4 kg do 0,5 kg

baton waga od 0,4 kg do 0,5 kg lub 0,9-1,1kg 10,60zł/kg

(cała tuszka, bez podrobów), zawartośći kości 18%

Filet z gęsi z kością

Królik

Królik w całości mielony z podrobami *
zawartości kości 32%

Tuszka w całości porcjowana *

1szt vacum od 0,7-1,3kg

15,90zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

21,40 zł/kg

lub 0,45 do 0,55 kg
worek vacum waga od 1,40 kg do 1,80

20,70 zł/kg

worek vacum 0,45-0,55 kg

13,99zł/ kg

worek vacum pakowane po 4szt

25,00zł/kg

zawartości kości 34%

Płuca,tchawice, serca królicze
Uszy królicze

waga od0,16 do 0,18

Łapki królicze

worek vacum pakowane po 8szt

25,00zł/kg

waga od 0,10 do 0,16

Królik bez kości
Mięso z królika z kością mielone

worek vacum waga od 0,45kg do 0,55 kg

29,60zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg lub 0,45 kg do
0,55kg
13,10 zł/kg

Mięso z królika 70%, kości z królika 30%.

Tłuszcz z królika
Mix nr 15 z królika *
Mięso z królika 65%, kości królicze 15%, nerki królicze 7,5%,
płuca królicze 4,37%, wątroba królicza 5%, serca królicze 1,88%.

worek vacum waga od 0,45kg do 0,55 kg

13,69zł/kg

baton od 0,45 kg do 0,55 kg

20,30 zł/kg

lub od 0,9 do 1,1 kg

tchawice królicze 1,25%.

Mix nr 16 z królika mielony*
Mięso z królika bez kości 80%,nerki królicze 7,5%,

worek vacum 0,45-0,55kg

27,20zł/kg

baton 0,45-0,55

2,60zł/kg

wątroba królicza 5%, płuca królicze 4,37%, serca królicze 1,88%,

Kości mielone z królika *
Kości z królika 100%.

Baranina:
Baranina super *
Baranina z kością *

Baranina bez kości mielona *
Kości baranie mięsne *
Tłuszcz barani *
Żeberka z barana *
Wątroba barania mielona

worek vacum 0,9-1,1kg

29,90 zł/kg

baton waga 0,9-1,1 kg
baton, waga od 0,9 kg do 1,1 kg lub

19,20 zł/kg
26,70 zł/kg

worek vacum waga od 1,3 kg do 1,5 kg

6,90 zł/kg

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg

5,60 zł/kg

worek vacum waga 0,9-1,1kg

10,80zł/kg

baton 0,45-0,55 kg

10,10zł/kg

baton waga 0,45-0,55kg

9,90 zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

9,80 zł/kg

Mix nr 12 z podrobów baranich:
Płuca baranie 59,1%, wątroba barania 24,7%,serca baranie 14,3%
nerki baranie 1,9%.

Wołowina:
Wołowina oczka 8 mm *
Tryming wołowy oczka klasy III, mięso ścięgniste i tłuste

lub od 0,45 kg do 0,55 kg

zawartość tłuszczu do 40%

Wołowina z kością oczka 8 mm *
Tryming wołowy oczka klasy III, mięso ścięgniste i tłuste

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

9,40 zł/kg

lub od 0,45 kg do 0,55 kg

zawartość tłuszczu do 40%
Zawartość kości wołowej 15%

Mięso wołowe klasy IV *
do 45% zawartośći tłuszczu

Wołowina premium
Wołowina premium mielona
Wołowina super

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg
lub od 0,45 kg do 0,55 kg

8,80 zł/kg

worek od 0,9 kg do 1,1 kg

20,90zł/kg
21,70zł/kg
17,90 zł/kg

baton 0,45-0,55kg
worek vacum od 0,9 kg do 1,1 kg

(duże kawałki) zawartość tłusczu do 25%

Wołowina super mielona
Wołowina 70% *
Wołowina w kawałkach od 1-3 cm
Jądra
Wątroba wołowa *

baton waga 0,45-0,55kg
worek vacum 0,9-1,1kg
baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg
worek vacum, pakowane po 2 szt.,
waga od 0,5 kg do 0,8 kg

18,20 zł/kg
14,30 zł/kg
17,90 zł/kg
5zł/kg

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg

6,90 zł/kg

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

6,90 zł/kg

worek vacum, waga od 0,5 do 0,7 kg

6,30 zł/kg

baton, waga od 0,5 do 0,7 kg

6,30 zł/kg

Tchawice wołowe

worek vacum, waga od 0,3 do 0,6 kg

6,90 zł/kg

Serca wołowe z koroną *
Trzustka wołowa

worek vacum, waga od 0,8 do 1,25 kg
worek vacum, waga 0,45-0,6 kg

9,60 zł/kg
8,20 zł/kg

worek vacum waga 0,5-1kg

7,60 zł/kg
7,80 zł/kg
6,30 zł/kg

Wątroba wołowa mielona *
Płuca wołowe *
Płuca wołowe mielone *

Nerki wołowe *
Nerki wołowe mielone *
Sadło wołowe *
Śledziona wołowa *
Penisy wołowe
Pióro wołowe z mostka
Krew wołowa

baton , waga od 0,45 do 0,55 kg
worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg
worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg
worek vacum 2 szt po 20cm
waga 1-1,2kg pakowane po 2-3szt

4,99zł/kg
20,90zł/kg
6,50 zł/kg

waga od 0,23 kg do 0,27 kg

8,80 zł/kg

Tchawice wołowe z mięsem wołowym

worek vacum 0,24-0,5

12,30zł/kg

Mięso z głów wołowych z szarpaka

worek vacum 0,9-1,1kg

11,90 zł/kg

Ozory wołowe z szarpaka *
Wołowina ogólnorozbiorowa mielona*
zawartość tłuszczu do 25%

Mięso wołowe, podroby wołowe,
kości z indyka *

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

9,90 zł/kg

baton 0,45-0,55

15,90 zł/kg

baton 0,9 kg do 1,1 kg

baton waga 0,45-0,55 lub 0,9-1,1kg

10,30 zł/kg

worek vacum od 1,5 do 2,2 po 2-3 szt

7,90 zł/kg

mięso wołowe 65%, kości z indyka 15%, podroby wołowe
(wątroba 5%, płuca 5%, nerki 5%, śledziona 5%)

Kości wołowe rurkowe
Noski wołowe
Goleń wołowa bez kości

worek vac, 1 sztuka

7,30 zł/kg

worek vacum od 0,54 kg do 1,2kg

17,00zł/kg

baton 0,45-0,55kg

5,90zł/kg

Mięso wołowe 100%.

Kości wołowe z mostka mielone
Kości wołowe z mostka 100%.

Ligawa *

worek vacum waga od 0,40kg do 0,80 kg

29,99zł/kg

Antrykot wołowy *

worek vacum waga od 0,40kg do 0,80 kg

19,90zł/kg

Policzki wołowe z szarpaka

Konina:

Konina w kawłkach 1-3 *

baton od 0,45 kg do 0,55 kg

baton, waga od 0,45 kg do 0,55 kg

19,60zł/kg

19,90zł/kg

lub od 0,9 kg do 1,1 kg

Konina super *
Tłuszcz koński z dodatkiem mięsa
( zawartość mięsa z konia od 5% do 10%) *

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg

26,20 zł/kg
10,60 zł/kg

Mix z szarpaka nr 7 *

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg

18,90 zł/kg

Konina w kawałkach 85%, płuca końskie 10%,

worek vacum waga 0,9-1,1kg

lub od 0,9 do 1,1 kg

wątroba końska 5%.

Konina ogólnorozbiorowa
mięsność 80%

Konina premium

worek vacum od 0,45 kg do 0,55 kg

17,90 zł/kg

lub od 0,9 do 1,1 kg
worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

35,50zł/kg

worek vacum, waga od 0,45 do 0,55 kg

25,00/zł/kg

baton 0,45-0,55 kg
baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg
baton od 0,9 do 0,1kg lub od 0,45 kg do 0,55
kg

21,00 zł/kg

Mięso z konia 100%.

Jeleń:

Jeleń super

Jeleń w kawałkach 1-3 cm
Mięso z jelenia klasy IV

12,00 zł/kg

Sarna:
Sarna w kawałkach 1-3 cm

baton od 0,9 do 1,1kg lub od 0,45 kg do 0,55
kg

21,50 zł/kg

worek vacum 0,45-0,55

21,60zł/kg

Lama:
Goleń z lamy bez kości
Mięso z lamy 100%

Bażant:
Bażant gulaszowy

worek vacum 0,5kg

27.00zł/kg

baton waga 0,45- 0,55 kg

35zł/kg

worek vacum waga od 0,45kg do 0,55 kg

23,00 zł/kg

baton waga 0,45- 0,55 kg
pakowane 3 szt w streczu waga 0,8-1,4kg

32,00 zł/kg
10,60 zł/kg
19,90zł/kg
8,00 zł/kg

Mięso z bażanta bez kości 100%

Bawół:
Bawół bez kości mielony

Daniel:

Daniel gulaszowy

Cielęcina:
Cielęcina z szarpaka *
Kości cielęce mięsne *
Żeberka cielęce *
Tłuszcz cielęcy

worek vacum waga 1,05-3,20kg
worek vacum waga od 0,45kg do 0,55 kg

Koza:
Koza w kawałkach 1-3 *
Koza w całości mielona bez podrobów *
Kości z kozy mięsne *
Żeberka z kozy *

Ryby:

Łby z łososia (całe)
Łby z łososia mielone
Ścinki z łososia mielone
Ścinki, kręgosłupy z łososia mielone

baton, waga od 0,45 kg do 0,55 kg
baton, waga od 0,45 kg do 0,55 kg lub 0,9-1,1kg

worek vacum pakowane po 2-4 sztuki waga
od 1,1 do 1,9kg

29,90 zł/kg
19,40 zł/kg
5 zł/kg

worek vacum waga 0,9-1,1kg

11,90zł/kg

worek vacum, pakowane po 2 szt.,
waga od 0,5 kg do 0,7 kg

5,90 zł/kg

baton od 0,45 kg do 0,55 kg

6,40 zł/kg
8,50 zł/kg
7,20 zł/kg

baton od 0,45 do 0,55 kg
baton od 0,45 do 0,55 kg

Wieprzowina :
Mięso wieprzowe 50% mięsności (w kawałkach) *
Mięso wieprzowe 80% mięsności (w kawałkach) *

Chrząstki wieprzowe

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

10,90 zł/kg
13,20 zł/kg

worek vacum 0,9-1,1

4zł/kg

baton, waga od 0,45 kg do 0,55 kg

27,00zł/kg

worek vacum waga od 0,45kg do 0,55 kg

23,90zł/kg

baton waga od 0,45 do 0,55 kg lub
od 0,9 kg do 1,1 kg

7,80zł/kg

baton waga od 0,45 do 0,55 kg lub

10,30 zł/kg

worek vacum waga od 0,9 kg do 1,1 kg

Bażant:
Bażant gulaszowy

Kangur:
Kangur super

Mixy :
Mix nr 1
Mięso wołowe 50%, kości z indyka 15%,mięso z kaczki 9%,
mięso z jelenia 6%, nerki wołowe 7,5%,płuca wołowe 7,5%,
wątroba wołowa 5%.

Mix nr 2 *:
Wołowina 32%,serca wołowe 5%, nerki wołowe 5%
płuca wołowe 5%,wątroba drobiowa 5%, mięso z jelenia 13%,

od 0,9 kg do 1,1 kg

kości z indyka 18% podudzie z indyka 17%,

Mix nr 3:
mięso z podudzia z indyka 55%, mięso z jelenia 25% ,

baton od 0,45do 0,55 kg lub od 0,9 kg do 1,1 kg

11,10zł/kg

baton waga od 0,45 do 0,55 kg lub

9,40 zł/kg

łosoś 10%, kości z indyka 10%

Mix nr 4 * :
kaczka 21%, kości z kaczki 11%, wołowina 22%, podudzie z indyka 22%
nerki wołowe 7,5%, płuca wołowe 7,5%, wątroba wołowa 5%

0,9 kg do 1,1 kg

kości indyka rozdrobnione 4%

Mix z szarpaka nr 6 *
mięso z podudzia z szarpaka 29% mięso z jelenia 15%,
kości indyka rozdrobnione na 15%,wołowina w kawałkach 1-3 cm 10%

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg
lub od 0,9 do 1,1 kg

14,40 zł/kg

konina 10% , nerki wołowe 3,5%, płuca wołowe 3,5%, wątroba wołowa 3,5%
śledziona wołowa 3,5%, żołądki z indyka 3,5%, serca indycze 3,5%

Mix nr 6 mielony *
mięso z indyka 29% mięso z jelenia 15%,
kości indyka rozdrobnione 15%,wołowina w kawałkach 1-3 cm 10%

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg
lub od 0,9 do 1,1 kg

12,90 zł/kg

konina 10% , nerki wołowe 3,5%, płuca wołowe 3,5%, wątroba wołowa 3,5%
śledziona wołowa 3,5%, żołądki z indyka 3,5%, serca indycze 3,5%

Mix z szarpaka nr 7 *
Konina w kawałkach 88%, płuca końskie 5%, wątroba końska 4%

worek vacum waga od 0,45 kg do 0,55 kg
lub od 0,9 do 1,1 kg

18,90 zł/kg

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg lub

14,50 zł/kg

serca końskie 3%.

Mix nr 8 *
indyk bez kości mielony 33%, podroby baranie 20%( płuca 11,25% wątroba 5%,
serca 3,75%) mięso z jelenia 18%, koza w kawałkach 13%

od 0,9 do 1,1 kg

,Mięso wołowe klasy IV 8%, żołądki z indyka 8%,

Mix nr 13 *:
mięso wołowe 40%, kości wołowe 15%, mięso z kozy bez kości 12,5%,

baton waga 0,45-0,55kg lub 0,9-1,1kg

13,00 zł/kg

konina 12,5%, nerki wołowe 5%, płuca wołowe 7,5%,
wątroba wołowa 5%, śledziona wołowa 2,5%

Mix nr 14 *
podudzie z szarpaka 23,75% , mięso z jelenia 18,75%, konina 13,75%
wołowina w kawałkach 1-3 cm 13,75%, nerki wołowe 5%,

baton od 0,45 kg do 0,55 kg
lub od 0,9 do 1,1 kg

14,70zł/kg

baton od 0,45 kg do 0,55 kg

20,30 zł/kg

płuca wołowe 5%,wątroba wołowa 5% , śledziona wołowa 5%
żołądki z indyka 5%, serca indycze 5%

Mix nr 15 z królika *
Mięso z królika 65%, kości królicze 15%, nerki królicze 7,5%,
płuca królicze 4,37%, wątroba królicza 5%, serca królicze 1,88%.

lub od 0,9 do 1,1 kg

tchawice królicze 1,25%.

Mix nr 16 z królika mielony*
Mięso z królika bez kości 80%,nerki królicze 7,5%,

worek vacum 0,45-0,55kg

27,20zł/kg

baton od 0,45do 0,55 kg lub od 0,9 kg do 1,1 kg

11,90zł/kg

baton 0,9-1,1kg
baton 0,45-0,55kg

14,70zł/kg

wątroba królicza 5%, płuca królicze 4,37%, serca królicze 1,88%,

Mix nr 17:
mieso z podudzia z indyka 55%, mięso z bażanta 25% ,
łosoś 10%, kości z indyka 10%

Mix nr 18
Mięso z indyka 33%, mięso z kangura 17%,kości z indyka 15%
mięso z jelenia 10%, mięso z łososia 10%, serca z indyka
10%, wątroba z indyka 5%
Mix nr 21 *
Mięso z indyka 65%, kości z indyka 15%, wątroba wołowa 5%,
płuca wołowe 5%,nerki wołowe 5%,śledziona wołowa 5%

Mięso wołowe, podroby wołowe,
kości z indyka *

baton waga od 0,45 kg do 0,55 kg

6,90zł/kg

baton waga od 0,9 kg do 1,1 kg

baton waga 0,45-0,55 lub 0,9-1,1kg

10,30 zł/kg

mięso wołowe 65%, kości z indyka 15%, podroby wołowe
(wątroba 5%, płuca 5%, nerki 5%, śledziona 5%)

Mięso drobiowo-wołowe z kością mielone*
mięso wołowe 42,5% , kości z indyka 15%,
mięso z podudzia z indyka 42,5%

Przysmaki:

baton waga od 0,45 do 0,55kg lub 0,9 do 1,1kg

9,40 zł/kg

Wołowina super z szarpaka suszona
Wołowina 70% mięsności suszona
* Karma wyprodukowana z mięsa jakości HG

worek vacum 0,40-0,44kg
worek vacum o,4kg-0,5kg

49,00zł/kg
44,00zł/kg

