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INDYK SKRZYDŁA, świeże, nie rozmrażane , bez lotki, ramię i 

przedramię, zapach charakterystyczny dla mięsa świeżego indyczego kg 470

KIEŁBASA CIENKA TYPU PODWAWELSKA/TORUŃSKA/ŚLĄSKA, 

na przekroju składniki średnio rozdrobnione, równomiernie 

rozmieszczone, dobrze związane, konsystencja ścisła, mięso 

wieprzowe min. 84% kg 120

KIEŁBASA KRAKOWSKA SUCHA osłonka dobrze przylegająca, 

składniki na przekroju grubo rozdrobnione, równomiernie rozłożone, 

dobrze związane, mięso wieprzowe min. 70% kg 90

KURCZAK (wypatroszony, w całości, nie rozmrażany, 1500-2000g) kg 100

 FILET Z PIERSI KURCZAKA, mięso, bez skóry, kości, tłuszczu, 

ścięgien ,błon,  chrzęści. mięso prawidłowo wykrwawione, ocieknięte, 

barwa mięśni jasnoróżowa, bez krwawych wylewów, zapach 

charakterystyczny dla mięsa świeżego, pojedyncze w przedziale 

wagowym 300-400g kg 270

FILET Z PIERSI INDYKA mięso, bez skóry, kości, tłuszczu, ścięgien 

,błon,  chrzęści. mięso prawidłowo wykrwawione, ocieknięte, barwa 

mięśni jasnoróżowa, bez krwawych wylewów, zapach 

charakterystyczny dla mięsa świeżego, kg 130

PAŁKA Z KURCZAKA bez kości grzbietowych kupra i tłuszczu, skóra 

bez  przebarwień  i resztek piór, 15-20g kg 450

WĘDLINA  DROBIOWA-POLĘDWICA, SZYNKA, FILET , wędzonka 

drobiowa wysoko wydajna, mięso z indyka min. 70% kg 250



WĘDLINA  WIEPRZOWA- SZYNKA WIEJSKA CHUDA, SCHAB, 

POLĘDWICA, OGONÓWKA min. 70% mięsa wieprzowego, bez 

tłuszczu kg 350

WIEPRZOWINA - MIĘSO Z SZYNKI, bez kości, bez tłuszczu, kawałki 

1000-1500g oraz kulki, świeże,  konsystencja jędrna, zapach swoisty, 

barwa jasnoróżowa do czerwonej, powierzchnia czysta, 

niezakrwawiona, nie rozmrażane kg 150

wołowina rosołowa kg 50

WIEPRZOWINA KARKÓWKA- bez kości bez tłuszczu, kawałki 1000-

1500g, świeże,  konsystencja jędrna, zapach swoisty, barwa 

jasnoróżowa do czerwonej, powierzchnia czysta, niezakrwawiona, nie 

rozmrażane kg 80

WIEPRZOWINA - SCHAB ŚRODKOWY BEZ KOŚCI, o średnicy nie 

większej niż 10cm, świeży, słonina zdjęta, nie rozmrażany, kawałek 

1500-2000g kg 130

parówki z szynki (min 90% mięsa z szynki) kg 160

WOŁOWINA - SZPONDER, chudy, surowy, barwa tłuszczu - biała, 

paski długości do 40cm, szerokość do 12cm, świeży, nie rozmrażany kg 15

parówki drobiowe min 80% mięsa kg 15

WOŁOWINA - SZYNKA, extra; bez kości, tłuszczu, konsystencja 

jędrna, zapach swoisty, barwa ciemnoczerwona, powierzchnia czysta, 

niezakrwawiona, świeże nie rozmrażane kg 150

wątróbka drobiowa kg 120

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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