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Wiosenne świętowanie?
Tak, Chef!

kg 40,50

Pieczeń cielęca w siatce ok. 2 kg
z karkówki

kg

2000 3913

kg  31,90



Tartaletki deserowe 55 szt.
kruche, śr. 8,3 cm, wys. 2 cm

1 kt. szt.  3,39

1737 7195

32

Słońce coraz wyżej, dzień coraz dłuższy 

i gdzie nie spojrzeć, coraz więcej zieleni. 

A do tego pachnie świętami. To lubimy! 

Wiemy, że przeglądając naszą marcową 

ofertę, szybko do nas dołączysz. Przekonamy 

Cię, że na świątecznych talerzach znajdzie 

się miejsce nie tylko na obowiązkową 

porcję tradycji, ale również na odrobinę 

kulinarnej świeżości. Bo obok białej kiełbasy, 

szynek i mięs wieprzowych rozgościły się 

tutaj najlepszej jakości jagnięcina i schab 

z kangura, w roli zająca występuje królik, 

a drób reprezentuje lekkostrawna perliczka. 

Są jaja kurze, ale też przepiórcze, zakwas na 

żur, ale i żur w wersji convenience, pieczywo 

klasyczne (wraz z chlebem, w którym 

podasz żur) i bezglutenowe. A do tego świeży 

chrzan i wielki wybór ryb. Sernik? Przygotuj 

własnoręcznie z najlepszego twarogu albo 

wybierz gotowy. I jak zwykle inspiracyjnie 

rzuć okiem na nasz przepis (s. 12). To będą 

naprawdę dobre święta.

Tradycje 
z nutą świeżości

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Majeranek otarty 120 g

1 pusz. pusz.  14,99

1615 2939BASE CULINAR

Jaja przepiórcze 12 szt.

1 pa. 12 szt. szt.  0,99

1605 2932GUTSHOF-EI

Żur wiejski zakwas 500 ml
prosty skład

1 but. but.  3,99

1645 5542

Kiełbasa biała parzona ok. 0,6-1 kg

1 opak. kg  13,99

1770 4786DUDA BRZEZIECKI

Zioła Koppert Cress trawa pszeniczna
16 szt. w kartonie 

1 kt. kt.  59,90

1690 7027SOUS FRESH

Sakura Mix
mieszanka: Shiso Purple, Shiso Green, Daikon 
i Mustard Cress, 18 szt. w kartonie

1 kt. kt.  69,90

1476 0662

Pieczeń królicza zawijana ok. 2 kg 
bez kości 

10 kg kt.

1151 1526

kg  39,90
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CENA 
CHEFA

 

Szynka z beczki ok. 1,2-2 kg
ciemno wędzona, w siatce

1 opak. kg  33,90

1626 3208

Schab z kangura
bez kości

kg kg  42,90

1160 4983

Flaki cielęce krojone 1,5 kg
z żołądków cielęcych, blanszowane,  
pakowane w worki foliowe

1 opak. kg  14,90

1804 6106

Kabanosy wieprzowe 1,5 kg
średnio rozdrobnione, wędzone,  
parzone, suszone

1 opak. kg  29,90

1807 2242

Pieczeń wieprzowa peklowana 
ok. 3,5-4 kg 
ze skórą, bez kości 

kg kg  14,99

1029 0309

Szynka od szwagra 1,8 kgKiełbasa jałowcowa sucha ok. 0,6 kg
wędzona, suszona, bezglutenowa

1 opak.1 opak. kg  25,90
kg  31,90

1626 32531626 2591

Parówki delikatne wieprzowe ok. 0,8 kg
bez osłonki, ok. 17-18 cm, 24-26 szt./opak.

1 opak. kg  14,90

1627 2170

Nowozelandzki udziec jagnięcy 
bez biodrówki i kości 
ok. 1,3-1,6 kg
kg kg  45,90

1086 4197

MAZURY

Kiełbasa krakowska sucha 1,2 kg

1 opak. kg  36,90

1687 1724DUDA KRAKUS KRAKUS

DUDA DUDA

STAR CULINAR

Perliczka francuska suprêmes 
170-230 g
pierś ze skrzydłem, ze skórą, bez kości

7,5 kg kt. kg  44,90

1263 2466

Niemiecki mostek wołowy 
peklowany ok. 3 kg
bez kości

kg kg  29,90

1033 4812

MIĘSO I WĘDLINY MIĘSO I WĘDLINY

Karkówka wieprzowa peklowana 
w całości ok. 3 kg
bez kości

kg kg  15,99

1118 3624STAR CULINAR

Frankfurterki parzone ok. 0,8 kg
18-20 szt./opak.

1 opak. kg  17,90

1626 2508DUDA

Indycza rolada pieczeniowa
z górnej części uda, ze skórą, bez kości

kg kg  18,99

2004 6750

Kaczka bez podrobów
rasa pekin, IWP, kl. B

1795 6550kg

ok. 1,6 kg

1786 8310kg

ok. 2,1 kg

kg  8,49

STAR CULINAR
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RYBY I OWOCE MORZA RYBY I OWOCE MORZA

Kawałki łososia wędzone na gorąco 500 g
drobne, produkowane z surowca norweskiego, 
gotowe do spożycia, vacuum

Filety śledziowe à la matias 4 kg
w zalewie solankowej, waga z zalewą 5 kg

1 opak. 1 wiad.kg  24,90
kg  11,99

1811 9718 1800 5035

Łosoś norweski ze skórą trym D
1,8-2,2 kg
bez glazury, vacuum

Morszczuk kapski filet ze skórą 340 g+
SHP, bez glazury, morska produkcja

1 opak. 7,5 kg kt.kg  44,90
kg  27,90

1768 9847 1758 1202

Dorsz czarny polędwica bez skóry 
160-180 g
IQF, glazura 10%

Sandacz filet ze skórą 230-300 g
IQF, glazura 20%

5 kg kt. 5 kg kt.

1576 5031 1763 5950

Polędwiczka z łososia wędzona 
na zimno 125 g
vacuum, bez glazury

Okoń z jeziora Wiktorii filet 500-1000 g 
bez skóry, bez glazury, indywidualnie pakowany

1 szt. 6 kg kt.szt.  12,99

1774 8209 1813 4346

Łosoś wędzony na zimno plastry 1 kg
vacuum

Halibut filet ze skórą 400-600 g
IQF, glazura 20%

1 opak. 5 kg kt.kg  62,90

1784 5021 1804 7929

kg  26,90

BASE CULINAR

KOHLER

KOHLER KOHLER MOREX

Tilapia filet bez skóry 140-200 g
IQF, glazura 30%

5 kg kt. kg  12,99

1775 9984

CENA 
CHEFA

CENA 
CHEFA

kg  31,90

kg  41,90

TAK,  CHEF!

WĘDZONE?
Wędzenie to jedna z najstarszych metod 
konserwowania ryb. Wędzenie na gorąco 

polega na jednoczesnym gotowaniu 
i aromatyzowaniu – rybę umieszcza się 

w piecu wędzarniczym bezpośrednio przy 
spalającym się drewnie. Przygotowany 

w taki sposób łosoś ma delikatną 
kremową konsystencję.

Łupacz filet bez skóry 230-450 g
SHP, bez glazury, morska produkcja, Norwegia

6,81 kg pa. kg  33,90

1792 4344

CENA 
CHEFA kg  22,90



98

CENA 
CHEFA

CENA 
CHEFA

NABIAŁ NABIAŁ

 

Twaróg półtłusty 10 kg Ma Crémière Brietorte se 
z mleka krowiego ok. 3,15 kg 
50% tł., Francja

10 kg szt. 3,15 kg kt.kg  6,99
kg  25,90

1807 0972 1333 5601

MU! śmietanka 36% UHT 1 l Mleko w proszku 500 g

1 pa. 1 pa.pa.  12,99
pa.  8,99

1575 4875 1575 5001

MU! śmietanka 30% UHT 1 l Mleko skondensowane 7,5% 1 kg

1 pa. 1 pa.

1575 5292 1595 5647

Śmietana 12% 1 kg Jaja świeże kal. M (53-63 g)
dezynfekowane promieniami UV

Jaja świeże kal. L (63-73 g)
dezynfekowane promieniami UV

Ser wędzony Zbójnik ok. 1,6 kg

1 wiad. 30 szt. pa.

30 szt. pa.

ok. 1,6 kg szt.kg  4,79
kg  22,90

1810 7128 1575 8156

1577 8826

1679 8014

Śmietana 15% UHT 1 kg Ser Boryna ok. 2,7 kgCamembert 3 kg
ok. 30-33 szt. x ok. 120 g

1 pa. ok. 2,7 kg szt.3 kg kt.pa.  8,49
kg  22,90

kg  23,90

1595 5500 1679 79701772 6436

Twaróg sudecki półtłusty ok. 800 g

0,8 kg szt. kg  9,99

1772 1998

Crème fraîche 38% 1 kg Ser Skarby Serowara Bursztyn ok. 2 kg
dojrzewający 6 miesięcy

1 wiad. ok. 2 kg szt.wiad.  23,90
kg  37,90

1027 3838 1767 7554

pa.  11,99
pa.  6,99

OSM SIERADZ OSM SIERADZ GASTRO

Gorgonzola dolce DOP 48% ok. 1,5 kg

1,5 kg szt. kg  38,90

1214 3542BAYERNLAND

CEKO

BASE CULINAR OSM CZARNKÓW

EURIAL

SPOMLEK

CEKO

FROMKA

Mozzarella Gourmini 45% 8 g 1 kg

1 wiad. wiad.  27,90

1112 3736BAYERNLAND

POLAJS

KAMOS

BASE CULINAR FIGAND

POLMLEK

POLAJS

CENA 
CHEFA

CENA 
CHEFA

pa.  11,99

pa.  13,99

Produkt certyfikowany znakiem Jakość Tradycja 
przyznawanym, jeśli receptura nie była 
zmieniana przez min. 50 lat.



 

Dżem z czarnej porzeczki 3,5 kg

1 wiad. wiad.  30,99

1578 2250

Oliwa z czosnkiem niedźwiedzim 
extra vergine 500 ml

Ocet pomidorowy 500 ml

1 but.

1 but.

but.  39,80

but.  28,60

1204 0414

1376 6887WIBERG

WIBERG

VORTUMNUS

Chrzan premium 1 kg
tarty korzeń chrzanu 60%

Buraczki wiórki 1700 ml
masa netto po odcieku 1000 g

1 wiad.

1 sł.

wiad.  9,99

sł.  5,59

1451 5781

1576 2627

FANEX

ROLNIK

Majonez dekoracyjny 2,8 kg
69% tł.

Musztarda sarepska 5,8 kg

1 wiad.

1 wiad. wiad.  28,50

1444 1448

1520 5513

FANEX

FANEX

PRODUKTY KONSERWOWE PRODUKTY KONSERWOWE

CENA 
CHEFA wiad.  27,99

Ogórki konserwowe 2650 ml
masa netto po odcieku 1250 g

1 sł. sł.  14,29

1555 4321ROLNIK

Sok z limonki 100% PET 1 l

Sok cytrynowy 100% PET 1 l

1 but. but.  9,99

but.  7,99

1557 3001

1384 7685

RAUCH

RAUCH

1110

TAK,  CHEF!

ŚWIĄTECZNE
DODATKI?

Majonez – do jaj, sosów i sałatek. 
Chrzan – do białej kiełbasy, wędlin 

krojonych i żurku. A ćwikła? Okazuje się,  
że nie tylko do mięs. Łącząc ją z gotowanymi 

żółtkami, przyrządzisz nową wersję jaj 
faszerowanych. Choć tradycyjnie przyda Ci 

się do nich świeży koperek.

Ćwikła z chrzanem 300 g

1 sł. sł.  2,29

1686 9950VORTUMNUS

Dżem wiśniowy 3,5 kg

1 wiad. wiad.  28,50 

1578 2533VORTUMNUS

Przyprawa na bazie octu balsamicznego 
z sokiem śliwkowym 500 ml

1 but. but.  34,90

1646 9013WIBERG



PRZEPIS PRZEPIS

700 g 
500 g

1 kg 

200 g
100 g

2
100 g

200 ml
100 g 

½

700 ml
1

100 g

200 g
700 g

100 g
100 ml

1,2 kg
100 g
500 g

50 g
150 g
50 ml
100 g

Jagnięcina 
combra jagnięcego z kością
jagnięcego mięsa mielonego
steków z biodrówki jagnięcej 
bez skóry
otrzewnej wieprzowej
pistacji całych obranych
jaja
panierki panko
oleju roślinnego
mąki pszennej
główki czosnku
tymianek liofilizowany
sól, pieprz do smaku

Sos miętowy
sosu demi-glace
doniczka świeżej mięty
masła

Karmelizowane buraki
masła klarowanego
buraków ćwikłowych czerwonych 
mini
białego cukru
octu balsamicznego

Pieczone ziemniaki
mytych ziemniaków
mąki pszennej
masła klarowanego

Puder z koziego sera
sera pleśniowego z mleka koziego
malto
oleju z pestek winogron
owocu granatu

Składniki (na 10 porcji) Przygotowanie
Jagnięcina
Z combra jagnięcego wyporcjuj kotlety z kostką 
i marynuj je w czosnku, tymianku, soli i pieprzu. 
Usmaż na klarowanym maśle. Do mięsa 
mielonego dodaj jajko, czosnek, tymianek, sól 
i pieprz, i mieszaj do uzyskania jednolitej masy. 
Pistacje zmiksuj i połącz z panko, tworząc 
panierkę do pulpecików. Z masy z mięsa 
mielonego formuj małe kulki, panieruj i smaż na 
głębokim tłuszczu. Steki przypraw solą, pierzem 
i czosnkiem, zawiń w folię aluminiową i piecz 
w piekarniku w temperaturze 140°C przez 
około 1,5 godziny. Po upieczeniu poszarp mięso 
i wymieszaj na jednolitą masę. Mały stalowy ring 
wyściel otrzewną, nałóż poszarpaną jagnięcinę 
i formuj do uzyskania kształtu krążka.

Sos miętowy 
Demi-glace rozmroź, dopraw i redukuj 
z dodatkiem ciętej mięty. Na koniec dodaj 
zimne masło, by zagęścić sos.

Karmelizowane buraki
Buraki ugotuj, a następnie obierz, zostawiając 
końcówki natki. Pokrój w ćwiartki. Na patelni 
skarmelizuj cukier, podlej octem balsamicznym, 
dodaj masło. Włóż pokrojone buraki i delikatnie 
podsmaż.

Pieczone ziemniaki
Dokładnie umyte ziemniaki pokrój na ćwiartki 
i konfituj w maśle. Po skonfitowaniu ułóż na 
blaszce i oprósz mąką. Opal opalarką, aż mąka 
się skarmelizuje.

Puder z koziego sera
Kozi ser zmiksuj z olejem. Dosypuj malto,  
do uzyskania jednolitego pudru.

Wykończenie
Poszczególne składniki ułóż na talerzu, delikatnie 
podlewając mięso sosem. Na koniec wyłóż puder 
i posyp go nasionami granatu. Artur Musztyfaga

Doradca Kulinarny Chefs Culinar
autor przepisu

Mięta cięta 500 g

Nowozelandzki comber jagnięcy 
75/25 mm
z kością, 2 szt. opak.

1 opak.

1 kg

opak. 17,99

kg  99,90

1739 2532

1086 4227

PRODUKTY

Ser miękki z mleka koziego 250 g
30% tł., 15% mleka koziego, łagodnie aromatyczny, 
kminek

6 pa. kt. pa. 11,99

1109 9239

BAZIÓŁKA

1312

Jagnięce assiette 
z sosem miętowym 
i pudrem z koziego sera



 

Płatki gryczane 1 kg

1 opak. opak.  8,99

1802 9451

Płatki żytnie 1 kg

1 opak. opak.  3,89

1802 9314

Rodzynki sułtańskie 1 kg Migdały płatki 700 g Ksylitol 1 kg
cukier brzozowy

Żurawina suszona 1 kg
cięta

1 opak. 1 opak. 1 pa.

1 opak.

opak.  11,90
opak.  33,90

pa.  21,90

opak.  24,90

1576 4416 1575 5162 1811 7561

1789 4135

Płatki jaglane 1 kg Mak biały 1 kg Sól wędzarnicza 1 kg

1 opak. 1 pa. 1 pusz.opak.  8,39 
pa.  18,90 

pusz.  19,90

1802 9505 1805 6341 1701 2898

Musli crunchy naturalne 1 kg
pieczone pełnoziarniste płatki owsiane,
chrupki zbożowe, słonecznik, 
siemię lniane, rodzynki

1 opak. opak.  8,29

1684 4162BIFOOD

Dekor Rustikal 440 g
mieszanka przypraw: papryka, pieprz, kolendra, 
pietruszka, cebula, kminek

1 pusz. pusz.  54,90

2016 7882WIBERG

BAKAL BAKAL MONA

BAKAL

MONAMONA MONA MONA BASE CULINAR

PRODUKTY SUCHE PRODUKTY SUCHE

Morele suszone 1 kg 

1 opak. opak.  14,99

1576 4263BAKAL

Czosnek granulowany 1 kg

1 opak.

1565 1471ŚWIAT PRZYPRAW

Włoszczyzna suszona 500 g

1 opak.

1778 1640ŚWIAT PRZYPRAW

opak.  11,99

Liść laurowy 100 g 

1 opak. opak.  2,79

1660 2045ŚWIAT PRZYPRAW

Ziele angielskie 500 g 

1 opak. opak.  10,99

1660 2083ŚWIAT PRZYPRAW

Chrupkie pieczywo żytnie 205 g
z pełnego ziarna

1 opak. szt.   4,99

1330 9893WASA

CENA 
CHEFA opak.  18,99

1514
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OWOCE I WARZYWA OWOCE I WARZYWA

Kiełki lucerny bio 500 g

1 opak. opak.  26,90

1512 4937

Czosnek 1 kg
obrany, vacuum

1 opak. kg  21,90

 1673 9499

Cebula czerwona 5 kg
obrana, vacuum

1 opak. kg  4,69

1673 9536

Mix sałat kolorowy 1 kg
lodowa, fryzowana, rzymska, radicchio

1 opak. opak.  12,99

1738 0966

Cebula biała 5 kg
obrana, vacuum

1 opak. kg  3,49

1673 9468

Pieczarki 3 kg
40-60 mm

1 skrz. kg   6,99

1727 4975

Cytryny
kaliber 5 (53-62 mm), sztuka min. 100 g

1 szt. szt.  0,69

1771 1982

Roszponka myta 300 g

1 opak. opak.  11,99

1734 5385

Ziemniaki obrane małe 3 kg
całe, gotowane

1 opak. kg  5,49

1576 8681

Mieszanka jarzynowa 2,5 kg 
marchew, groszek, seler, pietruszka, 
ziemniaki, cebula, kukurydza

1 opak. kg  5,49

1792 0551

Buraki czerwone 5 kg
obrane, vacuum

1 opak. kg  2,39

1677 6616

Pomarańcze
kaliber 5 (73-84 mm), sztuka min. 200 g

1 szt. szt.  1,39

1773 7678

Rukola myta 300 g  

1 opak. opak.  7,49

1735 5261

Szpinak myty 200 g 

1 opak. opak.  4,49

1741 2186

Jabłka polskie ok. 5 kg

1 opak. kg  2,99

1794 2362

Chrzan 300 g

1 opak. opak.  8,49

1475 7884
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PIWA

Browar Wielka Sowa stosuje 
tradycyjne metody długiego 
warzenia (min. 6-8 tygodni). 

Wszystkie procesy nieśpiesznie 
odbywają się w Bielawie, 
u podnóży Gór Sowich. 

Rzemieślniczy proces produkcji 
zapewnia pełny smak i wyjątkową 

jakość piw.

PIWA 
RZEMIEŚLNICZE

WINA

1 but. but.  29,90

Aveleda
Quinta da Aveleda Vinho Verde 0,75 l
półwytrawne
Wino zielone! Czyli tak naprawdę białe, ale 
w bardzo lekkim i orzeźwiającym stylu. To młode 
portugalskie wino ze szczepów arinto, azal, 
loureiro i trajadura idealnie smakuje w promieniach 
wiosennego słońca.

1 but. but.  17,99

VINHO VERDE / PORTUGALIA 1530 6944

1 but. but.  17,99   

1 but. but.  26,90

MYŚLIWY SZAMPANÓW
Wiele było degustacji, w trakcie których musujące wino Crémant de 

Limoux Grande Cuvée 1531 zostało świetnie ocenione. Ale najbardziej 
spektakularny jest wciąż przykład z 2007 roku, kiedy gospodarzem 

ogromnej francuskiej degustacji była niemiecka gazeta Stern. 
W pierwszej dziesiątce konkursu znalazło się dziewięć szampanów 
– wszystkie o wartości powyżej 200 zł za butelkę – i niespodzianka: 
właśnie to Crémant de Limoux! Od tamtego momentu mówi się o tym 

winie jako o „myśliwym szampanów”.

1 but. but.  33,90

Sieur d’Arques
Crémant de Limoux Grande Cuvée 1531 

Brut 0,75 l
wytrawne

Wytrawne wino musujące ze szczepów chardonnay, 
mauzac i chenin blanc. Grande Cuvée 1531 (to rok, 
w którym odkryto metodę produkcji win musujących 

w Limoux) pachnie suszonymi jabłkami, kwiatem 
pomarańczy, orzechami laskowymi, słonym karmelem, 

tostem pieczonym na maśle. W ustach pełna 
pienistość, mineralność, długość, klasa i elegancja.

LIMOUX / FRANCJA

1357 4833

Weingut Toni Jost
Mittelrhein Riesling 0,75 l
wytrawne
Wyróżnij swoją selekcję win tym rewelacyjnym 
rieslingiem! Prawdopodobnie najlepszy producent 
w regionie Mittelrhein, nadal mało znanym w Polsce. 
Nic dziwnego, że pochodzące z niego wina 
nie należą do łatwo dostępnych.

MITTELRHEIN / NIEMCY 1287 8246

Lalaurie FR
Lalaurie T’Wines Rouge 0,75 l
wytrawne
Dzieło sióstr bliźniaczek, które w sposób całkowicie 
nieinterwencyjny tworzą doskonałej jakości wina 
w bardzo przystępnych cenach. Pełne, spokojne, 
ze szczepów cabernet sauvignon i syrah. Powstało 
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym!

PAYS D’OC / FRANCJA 1668 0630

Meierer
Moselriesling 2018 0,75 l
półwytrawne
Mozelska klasyka – doskonale zbalansowany, 
elegancki riesling, w którym kwasowość idealnie 
współgra z delikatną słodyczą. Wybitny młody 
producent znad Mozeli.

MOZELA / NIEMCY 1808 2913

20 but. kt. but.  4,39

Piwo Bezalkoholowe 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna 

Piwo Jasne Pełne 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna 

20 but. kt.

20 but. kt.

but.  3,79

but.  3,79

SOWIE

SOWIE

1807 4253

1807 4529

Piwo Pszeniczne mango i marakuja 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna

SOWIE 1807 4659

Piwo Pszeniczne 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna

Piwo Pils 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna

20 but. kt.

20 but. kt.

but.  3,79

but.  3,79

SOWIE

SOWIE

1807 4642

1807 4611

Piwo 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna

SOWIE

20 but. kt.

20 but. kt.

Amper American Pale Ale

Bateria Australian Lager 

1807 450520 but. kt.

Faza India Pale Ale 

1807 669120 but. kt.

Rezystor Milk Sout 

1807 4192

1807 4222

but.  4,39

20 but. kt.

Piwo Ciemne 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna 

but.  3,79

SOWIE 1807 4499

Piwo Miodowe 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna

20 but. kt. but.  4,39

SOWIE 1807 4581

Piwo Marcowe 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna

20 but. kt. but.  3,79

SOWIE 1807 4567

CENA 
CHEFA20 but. kt.

Piwo Porter 0,5 l
pasteryzowane, niefiltrowane,
butelka bezzwrotna 

but.  5,79

SOWIE 1807 4628

Browar Wielka Sowa stosuje 
tradycyjne metody długiego 
warzenia (min. 6-8 tygodni). 

Wszystkie procesy nieśpiesznie 
odbywają się w Bielawie, 
u podnóży Gór Sowich. 

Rzemieślniczy proces produkcji 
zapewnia pełny smak i wyjątkową 

jakość piw.

PIWA 
RZEMIEŚLNICZE
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W swoich daniach potrafisz wykorzystać unikatowe, wyróżniające 
się i mało znane produkty z naszej oferty. Jak powstają twoje 
pomysły i jak wygląda twój warsztat?
Lubię eksperymentować. Nie boję się nowych wyzwań, nowych 
doświadczeń. Produkt jest najważniejszy i często sam w sobie jest gotowym 
pomysłem na danie. Chcę wykorzystać go w stu procentach, w myśl zasady 
zero waste. Każde moje danie rodzi się w głowie, następnym krokiem 
jest przelanie wizji na papier – wizja staje się rysunkiem – dopiero wtedy 
przychodzi moment na pracę z produktem i ułożenie go na talerzu. 

Bywają u was bardzo różni goście. Co ich do was przekonuje?
Poza hotelem i restauracją niezmienną pasją Figi jest ciągłe odkrywanie 
świata win, tuż przy recepcji mieszczą się delikatesy, które oferują szeroki 
ich wybór. Obok win można tu znaleźć również konfitury, miody, domowe 
przetwory, aromatyczne zupy i wędliny prosto z wędzarni, stworzone 
w oparciu o moje autorskie receptury. Codziennie wypiekamy dla naszych 

WYWIADWYWIAD

Trafiając do Wielkopolski, nie można tu nie zajrzeć…
Figa to restauracja i niewielki hotel poszerzony o kameralne, stylowe apartamenty. 
Miejsce, w którym tradycja łączy się nowoczesnością, w którym czujesz się jak 
w domu i do którego chcesz wracać. Działa w podpoznańskich Plewiskach od niemal 
siedmiu lat – po tym czasie mogę bez wahania powiedzieć, że ma się dobrze i wciąż 
chce zaskakiwać swoich gości. 

Opowiedz o swojej zawodowej ścieżce.
Doświadczenie zdobywałem w wielu restauracjach w Polsce, ale również tych 
w Wielkiej Brytanii, odznaczonych gwiazdką Michelin – to one ukierunkowały mnie 
najbardziej. Z Figą związany jestem od czterech lat. Wyznaję prostą i skuteczną 
filozofię „z pola na stół”, dbam o to, by dostarczane na kuchnię produkty zawsze były 
ultraświeże i trafiały do nas w jak najkrótszym czasie. Zaopatrujemy się u lokalnych 
dostawców warzyw, mięsa, dziczyzny, ryb czy nabiału, oraz w Chefs Culinar – dzięki 
temu mam pewność, że wybrany przeze mnie produkt jest najwyższej jakości 
i dostarczony z najwyższą dbałością.  

 

Ten i inne wywiady z cyklu 
Biznes ze smakiem znajdziesz na

WWW.CHEFSCULINAR.PL

PRZECZYTA J 
WIĘCEJ

O obowiązkowym punkcie na kulinarnej mapie Polski, swoich doświadczeniach, filozofii 
i warsztacie oraz autorskich produktach, którymi każdy może cieszyć się w domu, opowiada 
Dawid Klimaniec, szef kuchni w podpoznańskiej restauracji Figa, człowiek o kreatywnej 
duszy, zwolennik prostych, naturalnych smaków.

Biznes
ze smakiem

gości pieczywo pszenne, żytnie, takie na zakwasie, oraz słodkości, które 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Chętnie uczestniczysz w życiu gastronomii – czym chciałbyś się 
pochwalić?
Nasza kuchnia otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, takich 
jak nominacja do Kulinarnego Hermesa w kategorii Restauracja z renomą 
czy odznaczenie w żółtym przewodniku Gault & Milleau. W ramach 
organizowanej przez Slowfood Polska akcji Gęsina na Świętego Marcina 
zdobyłem tytuł Króla Gęsiny 2020 za najlepszy półgęsek – nasi goście mogą 
spróbować go w restauracji albo kupić w naszych delikatesach i cieszyć się 
jego smakiem na co dzień w domu.

Dlaczego jesteście jednym z ważniejszych miejsc na mapie 
Wielkopolski?
Figa to idealne miejsce zarówno na spotkania biznesowe, jak i na niedzielny 
obiad z rodziną, otwarte na miłośników dobrej kuchni opartej na lokalnych 
sezonowych produktach oraz tych, którzy cenią sobie profesjonalną obsługę 
dbającą o każdy szczegół i świetną atmosferę.
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CENA 
CHEFA

CENA 
CHEFA

PRODUKTY CONVENIENCE PRODUKTY CONVENIENCE

Pieczarki w cieście
delikatne grzyby owinięte w chrupiące ciasto,  
idealnie sprawdzi się jako przekąska typu finger 
food, masa pojedynczej 
sztuki ok. 6 g

7 kg kt. kg  28,90

VEGETA 1126 1346

Szaszłyk z krewetek Black Tiger 50 g
surowe, obrane, z segmentem ogonka,  
IQF, glazura 10%

20 szt. pa. szt.  2,99

STAR CULINAR 1439 6441

Wino włoskie stołowe białe 2 l
butelka PET

1 but. but.  14,99

1767 0531

Kalmary pierścienie w cieście 1 kg
IQF 

1 pa.

BASE CULINAR 1453 6540

Tiramisu 1 l
z produktu można przygotować 
ok. 22 porcji o gramaturze ok. 100 g

1 but. but.  23,90

DEBIC 1582 0402

Wino włoskie stołowe czerwone 2 l
butelka PET

1 but. but.  14,99

1767 0586

Żeberka wołowe wolno gotowane 
w sosie pieczeniowym ok. 0,8 kg
vacuum 

1 opak.

SOKOŁÓW 1782 2374

Cordon bleu 52 x ok. 120 g 
surowy, panierowany, nadziewany  
serem gouda i szynką

1 kt. szt.  3,29

 1622 2564

Barszcz biały 3 kg
 

1 wiad. wiad.  66,90
kg  21,90

KNORR 1511 5683

Żurek 3 kg 
 

1 wiad. wiad.  86,90

KNORR 1478 1735

Sos majonezowy sałatkowy 3 kg
43% tł.

1 wor. wor.  23,49

FANEX BASE CULINAR1521 4911

Frużelina wiśniowa 3 kg 
wiśnie w żelu, zawartość owoców 50%

1 wiad. wiad.  41,90

BASE CULINAR 1445 0099

kg  27,90

Sok z buraków kiszonych 
zakwas 500 ml
idealna baza do barszczu, skład: sok z kiszonych 
buraków, sól, czosnek, liść laurowy, 
majeranek
1 but. but.  4,29

BRZEZIECKI 1756 9781

Sajgonki wegetariańskie mini 48 x 20 g
nadzienie: biała kapusta, kiełki fasoli mung, por, 
marchew, cebula, delikatnie pikantny smak, idealnie 
sprawdzi się jako przekąska typu finger food

DALOON 1037 9561

szt.  0,69
1 opak.

Babybel Mini light 25% tł. 96 szt. x 20 g
ser półtwardy, i. Tr., odtłuszczony, 
delikatny, mocno ostry

Babybel Mini 45% tł. 30 szt. x 20 g 
ser półtwardy z mleka krowiego

1 kt. szt.  1,79

BEL

BEL

1090 1519

1638 4095

cena za porcję: ok. 1,09 zł
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PRODUKTY MROŻONE PRODUKTY MROŻONE

Mix chlebów 15 x 450 g
mix chlebów: delikatny, z charakterem, szlachetny, 
dł. ok. 22-27,5 cm, szer. ok. 9-15 cm,  
wys. ok. 6-9 cm, jedno nacięcie

LA LORRAINE 1694 2356

szt.  3,99
1 kt.

Bagietka wieloziarnista 24 x 250 g
pszenna, na zakwasie, z nasionami słonecznika, 
siemieniem lnianym, sezamem, 
dł. ok. 57 cm, obw. ok. 17 cm, 4 nacięcia

1 kt.

PANESCO 1660 5756

szt.  3,69

Bagietka francuska mini 50 x 125 g 
pszenna, dł. ok. 27 cm, obw. ok. 17,5 cm 
2 nacięcia

1 kt.

LA LORRAINE 1583 5772

szt.  1,15

Mono Meringa 9 x 75 g 
deser z kremem o smaku waniliowym, pokryty bezą, 
udekorowany cukrem pudrem

1 kt.

BINDI 1543 0212

szt.  7,49
1 kt.

Szwarcwaldzkie ciasto z wiśniami 2,1 kg
spód z czekoladowego ciasta biszkoptowego 
z dodatkiem świeżej śmietanki, soczystych wiśni 
i likieru wiśniowego, udekorowane wiórkami 
czekoladowymi, 25 x 38 cm, krojone

1 szt. opak.

PFALZGRAF 1106 0864

kg  29,90

Kuleczki ziemniaczane 2,5 kg
chrupiące kuleczki z purée ziemniaczanym
w środku, waga pojedynczej sztuki 7,5 g

AVIKO 1768 1889

kg  6,99
1 opak.

Ryż z szafranem i warzywami 1 kg 
złoty ryż z prawdziwym szafranem i kolorową 
mieszanką warzyw zawierającą pomidory, 
cebulę, czerwoną paprykę, fasolę romano, 
groszek, z delikatnym lekko ziołowym sosem 
maślano-oliwkowym

FROSTA COMBI CLASSE 1350 1150

kg  16,99
1 opak.

TAK,  CHEF!

ŚWIĄTECZNY
ŻUREK?

Z chlebem sielankowym to takie proste! 
Rozmrażasz, ścinasz wierzch, wydrążasz 

miąższ i pieczesz 5 min w temp. 200°C. Przed 
pieczeniem możesz dno chleba wysmarować 
roztrzepanym jajkiem albo posypać drobno 
tartym żółtym serem – chleb nie namoknie,  

a całość zyska charakter.

Orzechowiec 2,9 kg
delikatne ciasto o smaku orzechowym, przełożone 
kremem i oblane polewą o smaku orzechów

KOMPLET 1689 8523

kg  27,90
1 szt.

Sernik ze skórką pomarańczową 3,5 kg
udekorowany skórką pomarańczową, pokryty  
cienką warstwą galaretki

KOMPLET 1689 5461

1 szt.

Szarlotka 3,5 kg 
kruche ciasto pokryte grubą warstwą prażonych 
jabłek z dodatkiem cynamonu, całość udekorowana 
kruszonką

KOMPLET 1689 1913

kg  19,49
1 szt.

Chleb sielankowy 14 x 450 g
pszenno-żytni, na zakwasie, wys. ok. 8 cm,  
śr. ok. 19 cm, 4 nacięcia

LA LORRAINE 1694 2134

szt.  3,49
1 kt.

Ciasto francuskie porcjowane 10 x 300 g
plastry o wymiarach 32,5 x 21,5 cm

FROSTA COMBI CLASSE 1035 2854

opak.  39,90
1 opak.

Ciasto na strucle 16 x 50 g
plastry o wymiarach 40 x 40 cm, może być 
stosowane jako ciasto filo lub po pokrojeniu 
jako ciasto kataifi

TONI KAISER 1036 9289

opak.  42,90
1 opak.

Krokiety ziemniaczane 2,5 kg 
długie, ze świeżego purée ziemniaczanego, łagodnie 
przyprawione, masa pojedynczej sztuki ok. 20 g, 
dł. 5,5 cm, śr. 2,4 cm

4 opak. kt.

BASE CULINAR 1438 4554

kg  5,99 CENA 
CHEFA kg  18,69
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AKCESORIA KUCHENNEAKCESORIA KUCHENNE

Ścierka kuchenna 45 x 90 cm
100% superchłonnej, grubej bawełny, 95 g/m2, 
trwały kolor, możliwość prania w 90°C

10 szt. opak.  szt.  6,99

KARLOWSKY 1611 0731

Gąbka do czyszczenia 
75 x 150 mm, żółto-zielona, do usuwania 
trudnych zabrudzeń z odpornych powierzchni

Gąbka do czyszczenia 
75 x 150 mm, niebiesko-biała, do usuwania 
trudnych zabrudzeń z delikatnych powierzchni

2018 3455BASE CLEAN

10 szt. opak.

2018 3509BASE CLEAN

Płyn do mycia naczyń 1 l
płyn do ręcznego mycia naczyń, nie pozostawia 
smug, nadaje się również do mycia powierzchni 
z tworzyw sztucznych i glazury

1 but.

1443 4228BASE CLEAN

but.  5,69

 szt.  2,19

Serwetki 33 x 33 cm
żółte, 3-warstwowe,  gram. 15,5 g/m², 
składane 1/4, 100% celulozy   

BASE ELEMENTS 1538 2900

Serwetki 33 x 33 cm
jasnozielone, 3-warstwowe, składane 1/4, 
100% celulozy

1702 4013BASE ELEMENTS

250 szt. opak.

Kim talerz płytki śr. 19 cm
biały, z rantem

6 szt. kt. szt.  6,39

BASE ELEMENTS 1525 3323

Kim talerz płytki śr. 24 cm
biały, z rantem

1525 3330BASE ELEMENTS

6 szt. kt. szt.  10,99

TAK,  CHEF!

SPRAWDZONA 
PORCELANA?

Szukasz klasycznej zastawy stołowej dobrej 
jakości? Postaw na porcelanę z serii Kim – 
nowoczesną w formie i wyjątkowo trwałą, 

o wysokiej odporności na zarysowania 
powstające wskutek mycia w zmywarkach.  

Co ważne, możesz układać ją w stosy. 
Linia jest dostępna długoterminowo, 

więc w razie potrzeby uzupełnisz 
brakujące elementy.

Kim spodek śr. 16 cm
biały, okrągły, pasuje do kubków o poj. 220 ml 
(15253286) oraz 260 ml (15253309)

BASE ELEMENTS 1525 3316

Kim spodek śr. 14,5 cm
biały, okrągły, pasuje do filiżanki o poj. 180 ml 
(15253217) oraz bulionówki o poj. 260 ml (15253231)

1525 3255BASE ELEMENTS

6 szt. kt. szt.  4,29

Kim dzbanek do mleka 150 ml
biały, możliwość układania w stosy

BASE ELEMENTS 1534 5578

szt.  18,99
4 szt. kt.

Kim bulionówka 260 ml
biała, możliwość układania w stosy, 
pasujący spodek 15253255

BASE ELEMENTS 1525 3231

szt.  10,99
6 szt. kt.

Płyn do mycia szyb 1 l
dokładnie czyści szyby, szkło, lustra i inne 
powierzchnie błyszczące, usuwa nawet trudne 
zabrudzenia, wysycha szybko i bez smug

1 but. but.  13,99

BASE CLEAN 1443 3733

Worki na śmieci 120 l
niebieskie, dł. 38 m, 70 x 110 cm

25 szt. rol. rol.  12,99

BASE CLEAN 1495 7239

1 szt. szt.  94,90

Forma do pieczenia pasztetów
stal szlachetna 18/10, bez pokrywy, 
30 x 4 x 3 cm

1182 2318KRONEN KÜCHENGERÄTE

1 szt. szt.  44,90

Pokrywa formy do pieczenia 
pasztetów 30 x 4 cm
gr. 7,1 mikrometra

1182 1908KRONEN KÜCHENGERÄTE

Forma do pieczenia muffinek
na 12 babeczek, stalowa, 
35 x 26,5 x 3 cm

1 szt. szt.  31,90

WESTMARK 1614 8390

Foremki do muffinek
białe, papierowe

80 szt. opak. opak.  9,99

WESTMARK 1749 7763

Płyn do mycia naczyń 10 l
płyn do ręcznego mycia naczyń, nie pozostawia 
smug, nadaje się również do mycia powierzchni 
z tworzyw sztucznych i glazury

1 kan.

1443 4235BASE CLEAN

CENA 
CHEFA

CENA 
CHEFA kan.  39,90

opak.  22,90

Kim kubek 220 ml   
biały, wys. 7,2 cm, śr. 7,7 cm, 
możliwość układania w stosy, 
pasujący spodek 15253316

6 szt. kt.

BASE ELEMENTS 1525 3286

szt.  6,39

Kim filiżanka 180 ml
biała, możliwość układania w stosy, 
pasujący spodek 15253255

6 szt. kt.

BASE ELEMENTS 1525 3217

szt.  5,69



TAK,  CHEF!

PATELNIE
BASE ELEMENTS?

Doskonale sprawdzają się 
w profesjonalnych kuchniach. Wykonano 

je z kutego aluminium, co oznacza, że 
są niezwykle solidne, a co za tym idzie – 
trwałe. Powłoka Teflon Select zapobiega 
przywieraniu potraw. Dostępne w różnych 

rozmiarach, do stosowania również na 
płytach indukcyjnych.

Foodservice naszą pasją
Oddział Tarnobrzeg
CHEFS CULINAR
ul. Litewska 10
39-400 Tarnobrzeg
tel.: +48 15 822 91 47
      +48 691 995 581
e-mail: Telesales.TAPL@chefsculinar.pl

Oddział Warszawa
CHEFS CULINAR
ul. Ożarowska 40/42, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 733 44 10
       +48 512 153 745
      +48 512 153 959
e-mail: Telesales.WAPL@chefsculinar.pl

Oddział Szczecin
CHEFS CULINAR
ul. Goleniowska 59
70-847 Szczecin
tel.: +48 91 459 10 10 
e-mail: Telesales.SZGH@chefsculinar.pl

Oddział Poznań
CHEFS CULINAR
ul. Syrenia 4
61-017 Poznań
tel.: +48 608 921 317
e-mail: Telesales.PZPL@chefsculinar.pl

Oddział Kraków
CHEFS CULINAR
Pannattoni Park Kraków IV
ul. M. Majdzika 16, 32-050 Skawina 
tel.: +48 505 900 325
       +48 512 153 820 
e-mail: Telesales.KRPL@chefsculinar.pl

Oddział Wrocław
CHEFS CULINAR
ul. R. Chomicza 14, Tyniec Mały
55-040 Kobierzyce
tel.: +48 691 929 255
      +48 697 995 558
e-mail: Telesales.WRPL@chefsculinar.pl

Oddział Gdańsk
CHEFS CULINAR
ul. Jabłoniowa 46a
80-175 Gdańsk
tel.: +48 697 995 532
e-mail: Telesales.GDPL@chefsculinar.pl

Oddział Kołobrzeg
CHEFS CULINAR
ul. Miła 1
78-100 Niekanin 
tel.: +48 94 351 75 75
e-mail: Telesales.SZGH@chefsculinar.pl

Obowiązuje przy dostawach w marcu 2021 r. 
Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 
Oferta niewiążąca, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Błędy zastrzeżone. Rzeczywisty wygląd produktów 
może różnić się od prezentowanego na zdjęciach. Informacje 
na temat substancji dodatkowych i alergenów zawartych 
w artykułach znajdą Państwo w internecie na stronie www.prodakt.de. 
Do Państwa dyspozycji jest również nasz Dział Obsługi Klienta.www.facebook.com/ChefsCulinarPLwww.chefsculinar.pl

Znajdź nas na 

1 szt. 1 szt. 1 szt.

Patelnia śr. 24 cm
nadaje się do kuchenek: indukcyjnej, gazowej 
i elektrycznej

BASE ELEMENTS 1704 1065

Patelnia śr. 28 cm
nadaje się do kuchenek: indukcyjnej, gazowej 
i elektrycznej 

BASE ELEMENTS 1704 1072

Patelnia śr. 32 cm
nadaje się do kuchenek: indukcyjnej,  
gazowej i elektrycznej

BASE ELEMENTS 1704 1096

Nasza marka podstawowych artykułów 
wyposażenia gastronomii. Nowoczesnych, 

uniwersalnych, wytrzymałych i w niewygórowanych 
cenach. Od porcelany, kieliszków i sztućców, 

po patelnie i akcesoria kuchenne – asortyment 
nieustannie poszerzany i optymalizowany pod 

kątem zmieniających się potrzeb rynku HoReCa.

szt.  135,00CENA 
CHEFA szt.   125,00

szt.   99,90


