
dobre smaki nie tylko dla koneserów
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Dania wigilijne w zestawach.

Uszka z borowikami 375g

429

1559
/op.

1139
/op.

P o l e c a m yP o l e c a m y

Kutia słoik 450g

Uprzejmie 
informujemy, że 

zamówienia prywatne 
przyjmowane są

do 9 grudnia!

Ryba faszerowana ze 
szczupakiem - porcja 50g
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/SZT.
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Barszcz Wigilijny

Pierś z kaczki 
wędzona

Kiełbasa krajana

Pierogi z kapustą i 
grzybami 380g

Kaczka b/k faszer. mięsem 
i jabłkami

Szanowni Klienci, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu spędzenia ich w gronie bliskich i przyjaciół, rodzinnej atmosfery oraz 
samych pyszności  na Państwa stołach. Aby ułatwić Państwu przygotowania, 
proponujemy zapoznać się z nasza ofertą asortymentów przygotowanych spe-
cjalnie na ten świąteczny okres. Począwszy od dań wigilijnych takich jak karp 
w galarecie, kutia, uszka z borowikami czy barszcz wigilijny, polecamy również 
dania mięsne na drugi dzień świąt. Nasi szefowie kuchni dokładają wszelkich 
starań, aby Państwa Goście, kosztując naszych potraw, byli bardzo zadowoleni. 
Pragniemy również przypomnieć, że zamówienia świąteczne przyjmujemy do 
9 grudnia.

Dyrekcja Lech Garmażerii Staropolskiej

nowość

polecamy

polecamy

na zamówienie

Pasztet z królikiem
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/kg

639
/op.1999
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Sum faszerowany 
morelą cały

Ryba po grecku 400g Karp w galarecie 90g

Polędwica dymem 
wędzona

Szynka dymem 
wędzona

Kiełbasa dymem 
wędzona

Zestaw Wigilijny dla 4 osób - jedynie na zamówienie

na zamówienie
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Kwas chlebowy Alosa 
naturalny

Woda Java 1,5l PET

Piwo Volfas, Rinktinis,
Bravoro, Pilzeno,

Balta

Woda Java 1l szkło Woda Java 0,5l PET

Kwas chlebowy Alosa 
palony

Kwas chlebowy Imperial



179
/SZT. 179

/SZT.
299

/SZT.

359
/SZT.

549
/SZT.

Schweppes 1l
asortyment

Schweeppes 
premium mixer 0,2l 

asortyment

Schweppes Dr,Pepper 
puszka 0,33l

Schweppes Canada Dry 
puszka 0,33l

Orangina 0,25l asortyment



1. Ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie ceny są wyrażone w PLN.
3. LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w ”Informatorze handlowym”.
4. Zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.
5. LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o. o. Sp. k. informuje, że nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
6. Bieżąca oferta skierowana jest do klientów detalicznych.

LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp.k. 
Ignatki Osiedle, ul. Leśna 4, 16-001 Kleosin
tel. 85 74 74 211
www.lech.bialystok.pl

Białystok, ul. Gajowa 59A
tel. 85 65-34-901

Białystok, ul. Wiejska 68A
tel. 85 74-63-906

Białystok, ul. Kołłątaja 75
tel. 85 66-40-338

Kleosin, ul. Zambrowska 32
tel. 723-723-733

Białystok, ul. Sybiraków 7 lok. 7
tel. 723-723-742

Nasze
Sklepy
Firmowe


