
TÝDENNÍ NABÍDKA od 25.03. do 29.03.2019

HIGHLIGHTS TÝDNE
Ruppinské jehně
Kvalita ruppinského jehněte se zobrazuje v lehkém mramo-
rování a jemném růžovém zbarvení. Rovnoměrné rozložení 
tukového krytí naděluje masu jeho výjimečnou chuť. Do-
poručuje se k pečení, ale také ke krátkému opékání.  

Je vyznamenané „zeleným razítkem kvality“ evropského 
kontrolního úřadu pro ekologický chov a zpracování 
zemědělských produktů.

denní cena

Smrž špičatý - Premium 
čerstvý 
cca. 1,0 kg / koš - Turecko 
Číslo artiklu: 521195 

Smrž špičatý
 
Smrže jsou vynikající houby. Smrž špičatý (kuželovitý) a 
smrž obecný, obě tyto odrůdy jsou stejně aromatické a 
chutné, vyskytují se v mírných šířkách severní polokoule. 
Nalezneme je v několika druzích v Severní Americe, Evropě 
i v Asii. Nezaměnitelná chuť a vzácnost ze smržů dělají 
delikatesu na našich stolech.

 
Nezapomeňte:  
Velikonoce začínají v kalendářním týdnu 16. 
Myslete na předobjednávku mléčných jehňat 
a kůzlat.

ŠOPET 
DOSTUPNÉ

ŠZACÁTEK SEZÓNY

Ceny jsou uvedeny bez DPH – změna cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny!
Nabídka je platná do vyprodání zásob.
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Wochenangebot vom 04.02. bis 09.02.2019
TÝDENNÍ NABÍDKA
od 25.03. do 29.03.2019

Maso

Telecí svíčková 
cca. 1,0 kg - 1,4 kg / kus - Holandsko

Číslo artiklu:  540566   

Telecí rib eye   
cca. 1,4 kg / kus - Holandsko                                                                                      

Číslo artiklu:  540433   

Telecí zadní lýtko
světlé
cca. 2,0 kg / kus - Itálie

Číslo artiklu:  541612   

US- Brisket | hovězí hrudí
cca. 5,0 – 5,5 kg / kus – US - GOP                                                                              

Číslo artiklu:  541461        

Dry Aged - Delmonico Steak
cca. 300 - 400 g / kus - Německo      

Číslo artiklu:  541472      

Ovoce & zelenina

Medvědí česnek
1,0 kg / krabice - Německo 

Číslo artiklu:  520606  

Divoký květák | Keltenhof 
300 g / balení - Německo 

Číslo artiklu:  521206   

Thai- mučenka 
1,5 kg / krabice - Thajsko

Číslo artiklu:  521073    
- dostupné od úterý

Affilla - řeřicha 
výhonky hrášku 
16 misek / krabice - Holandsko 

Číslo artiklu:  520529   

Rebarbora
cca. 6,0 kg / krabice - Německo

Číslo artiklu:  520906       

Ryby & mořské plody 

Kambala 
Psetta maxima
3,0 – 4,0 kg / kus, 1 kus  / krabice – Španělsko (sádka)

Číslo artiklu:  550184

Filet z okouníka s kůží |Island 
Sebastes marinus
150 – 200 g / kus, 3,0 kg / krabice –
Severovýchodní Atlantik

Číslo artiklu:  550673

Filet z tuňáka Sashimi |Center Cut
Thunnus albacares
2,0 – 4,0 kg / kus, 1 kus / krabice  – Indický oceán

Číslo artiklu:  550586     

Smuha královská
Argyrosomus regius
3,0 – 4,0 kg / kus, 1 kus / krabice – Španělsko (sádka)          

Číslo artiklu:  550305                

Filet z tresky tmavé
Pollachius virens
400 – 600 g / kus, 3,0 kg / krabice – 
Severovýchodní Atlantik 

Číslo artiklu:  550226                

Drůbež

Domácí kachna z Braniborska  
cca. 1,8 - 2,2 kg - Německo

Číslo artiklu:  540106  

Gnocchi s medvědím česnekem
3,0 kg / krabice - Německo                                                                                        

Číslo artiklu:  530320      
- dostpuné od úterý

Jehněčí koleno
pečené  
cca. 6,0 kg / krabice, mražené - Německo                                          

Číslo artiklu:  560921  

Těstoviny

Ceny jsou uvedeny bez DPH – změna cen a tiskové chyby jsou vyhrazeny!
Nabídka je platná do vyprodání zásob.
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Manufaktur


