
 

   

   

 

   

 

LECH – GARMAŻERIA STAROPOLSKA 

         OFERTA ŚWIĄTECZNA 2017 – SKLEPY FIRMOWE  

 
L.p. 

 
nazwa asortymentu j.m.  

1 Pierś z kaczki w sosie malinowym kg 

 
 

2 Sakiewki z indyka pieczone kg POLECAMY 

3 Indyk z warzywami/orzechami/bakaliami – porcje  kg  

4 Indyk  b/k pieczony z warzywami na słodko  - cały kg  

5 Indyk z/k pieczony z pomarańczą lub z bakaliami- cały kg  

6 Galantyna z gęsi / ok.4 kg/ kg 

 
 

7 Kaczka extra b/k faszerowana mięsem i jabłkami kg POLECAMY 

8 Kaczka z/k z jabłkami lub bakaliami kg 

 

 

 

9 Kotlety z karkówki faszerowane pieczone - porcje kg  

10 Zrazy wołowe z pieczarkami kg 

 
 

11 Zrazy wieprzowe kg  

12 Galantyna z bażanta /ok 0,5 kg/ kg  

13 Pierś z kaczki wędzona   kg NOWOŚĆ ! 

14 Polędwica dymem wędzona kg NOWOŚĆ ! 

15 Szynka dymem wędzona kg 

 
NOWOŚĆ ! 

16 Szynka puńska  kg  

17 Szynka świąteczna kg  

18 Szynka z chrzanem i żurawiną  kg  

19 Szynka NATURA kg  

20 Kiełbasa dymem wędzona kg NOWOŚĆ ! 

21 Kiełbasa krucha NATURA kg  

22 Kiełbasa krajana kg POLECAMY 

23 Pasztet z zającem kg  

24 Pasztet z królikiem kg POLECAMY 

25 Pasztet z bakaliami  kg  

26 Polędwica puńska kg  

27 Polędwica wp. pieczona ze śliwką i morelą kg  

28 Rolada cielęca pieczona kg  

29 Udziec cielęcy  na dziko, pieczony kg  

30 Rolada z polędwicy wp.  z orzechami kg 

 
 

31 Udziec faszerowany kg POLECAMY 

32 Rolada podlaska z bakaliami kg  

33 Boczek faszerowany pieczony kg  

34 Udziec z indyka na dziko kg  

35 Szynka wp. pieczona  ze skórą b/k /ok. 5kg/ kg  

36 Szynka z dzika pieczona b/k  /ok.3 kg/ kg  

37 Prosiak pieczony w/g wagi,  szt.  

 

Oferta zawiera wybrany asortyment z oferty LECH Garmażerii Staropolskiej.        

Prosimy o składanie zamówień z wyprzedzeniem (asortyment nie jest dostępny w ciągłej 

sprzedaży).  

Zamówienia przyjmowane są w terminie do 9 grudnia 2017r. 

Ceny mogą ulec zmianie. 

 

 


