
STOISKO NR 1  
Zamówienia – 508 195 172 

Sery Krowie i inne produkty z 
„Zielonego Wzgórza” Bogusi 
Szpak 

  
Produkt Zielone Wzgórze Szpak Bogusia  

 
 

Miara 
 
 

cena 
kg/szt 
 

orientacyjna 
cena za 
sztukę (ok.)    

1 Ser górski grouyer Annaberg ok. 250 g kg 88 22 
2 Ser górski z dziurami Pradziad 250 g,  kg 68 17 
3 Tylżycki 250 g Radynia kg 56 14 
4 Feta 150 g,-250 g  kg 50,00 12,5 
5 Żniwny  ok. 200 g kg 74,00 18,5 
6 Gouda  ok..250 g,  kg 60,00 15 
7 Gouda  ok..250 g, pieprz zielony kg 60,00 15 
8 Gouda  ok..250 g, czarnuszka kg 60,00 15 
9 Gouda ok..250 g, kozieradka  kg 60,00 15 

10 Gouda  z ziołami prowansalskimi ok..250 g,  kg 60,00 15 
11 Jogurt naturalny - grecki z jagodami 300 ml  szt 7,00 7,00 
12 Jogurt naturalny - grecki z malinami 300 ml  szt 7,00 7,00 
13 Jogurt naturalny - grecki z wiśnią 300 ml  szt 7,00 7,00 
14 Jogurt naturalny imbir miód cytryna 300 ml  szt 7,00 7,00 
15 Jogurt naturalny z truskawkami 300 ml  szt 7,00 7,00 
16 Jogurt naturalny 300 ml  szt 5,50 5,5 
17 Masło, 250 g 350g kg 59,00 20 
18 Mleko 1 l szt 4,00 4 
19 Maślanka 1 l  szt 5,00 5 

20 
Pasta Mohla - twarożek z oliwą i ziołami, 
dodatkami 200g  kg 54,00 11,6 

21 Ricotta z wanilią szt 0,00 0 
22 Ricotta z maracują i brzoskwinią 200 g szt 0,00 0 
23 Ricotta ok. 200g kg 50,00 12,5 
24 Ser Helluni ok. 250 g,  kg 50,00 12,5 

24 
Twarożek MARGOT   z przyprawą włoską - 
czerwoną ok. 150g kg 48,00 8 

26 
Twarożek  MARGOT  z przyprawą włoską 
zieloną ok.  150g kg 48,00 8 

27 
Twarożek  MARGOT  z czosnkiem 
niedźwiedzim ok.  150g kg 48,00 8 

28 Śmietana, 500ml,  szt 15,00 15 
29 Śmietana  330ml szt 10,00 10 



30 Twaróg pełnotłusty 320 g,  kg 28 9,5 
31 Twarożek śmietankowy  330 g kg 50,00 16,5 
32 Camembert  duży  szt 20,00 20 
33 Camembert   mały szt 10,00 10 
34 Makaron   nitka  300g  ręcznie robiony szt 9,00 9 
35 Makaron wstążka  300 g ręcznie robiony szt 9,00 9 
36 Makaron łazanka   300 g ręcznie robiony szt 9,00 9 

37 
Chleb pszenno-żytni na zakwasie z lnem 
słonecznikiem i dynią ok. 1 kg kg 14,00 14 

     
Proszę mieć na uwadze, że może się nie udać zrobić porcji dokładnie takiej jak w 
ofercie może to być +/- kilka dkg różnicy. Opłata wg wagi. Produkty będą 
pakowane tam gdzie można w opakowanie hermetyczne . Twaróg i masło 
dodatkowo pakowany w papier tłuszczoodporny. 

 

 

STOISKO NR 2 

Pierogi Magdy 

Zamówienia – 601 174 431 

Pierogi ruskie  10szt. – 8zł 
Pierogi ze szpinakiem 10szt. – 9zł 
Pierogi z kaszą 10szt. – 9zł 
Pierogi z kapustą 10szt. – 9zł 
Pierogi z mięsem 10szt. – 11zł 
 
PIEROGI   ORKISZOWE 

 
Pierogi ruskie 10szt. – 10zł 
Pierogi ze szpinakiem 10szt. – 11zł 
Pierogi z kaszą 10szt. – 11zł 
Pierogi z kapust ą 10szt. – 11zł 
Pierogi z mięsem 10szt. – 12zł 

 

 

 



STOISKO NR 3 

Wędzonka Wędliniarnia i Natuqchnia 

Patryk Obracaj 

Zamówienia – 730 855 000 
 

 

  Nazwa produktu Opis Kg Cena 
za 
podaną 
wagę 

1 Kiełbaski białe 
surowe 

Kiełbaski wieprzowe 100%, z naturalnymi 
przyprawami, sól kamienna. Kiełbaski w 
jelicie baranim. 
Gotowe do spożycia po sparzeniu 
(gotowaniu), pieczeniu lub na grilla. 
 
Porcja pakowana próżniowo. 

0.5 19 

2 Kiełbasa biała 
surowa gruba 

Kiełbasa wieprzowe 100%, z naturalnymi 
przyprawami, sól kamienna. Kiełbasa w 
jelicie wieprzowym. 
Gotowa do spożycia po sparzeniu 
(gotowaniu), pieczeniu lub na grilla. 
Porcja pakowana próżniowo. 

0.5 18,5 

3 Kiełbasa biała 
parzona 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. Parzona, gotowa do jedzenia, 
doskonała z grilla. 

0.5 19 

4 Pasztet drobiowy 
bezglutenowy 

Pasztet pieczony z dodatkiem jabłek . 
Skład: mięso indyka 100%, naturalne 
przyprawy, sól kamienna, jabłka są ozdobą 
tego wykwintnego wyrobu. 

0.35 12,6 



5 Pasztet wieprzowy 
bezglutenowy 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy, 
sól kamienna. 

0.35 12,6 

6 Frankfurterki Kiełbaski wieprzowe, średnio-rozdrobnione, 
wędzone – surowe (wędzone na zimno) i 
podsuszane. Wyprodukowane w jelicie 
baranim cienkim. 
 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. Na 100 g produktu 
gotowego zużyto 118 g mięsa. 

0.35 15,75 

7 Frankfurterki Kiełbaski wieprzowe, średnio-rozdrobnione, 
wędzone – surowe (wędzone na zimno) i 
podsuszane. Wyprodukowane w jelicie 
baranim cienkim. 
 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. Na 100 g produktu 
gotowego zużyto 118 g mięsa. 

1 44 

8 Kiełbaski drobiowe 
z indyka 100% 

Delikatne w smaku kiełbaski, wędzone – 
parzone (gotowane) drobno-rozdrobnione. 
Gotowe do spożycia na zimno jak i na 
ciepło. 
 
Skład: mięso z indyka 100%. 
 
Naturalne przyprawy sól peklująca. 
Wyprodukowane w jelicie baranim. 

0.35 13,65 

9 Kiełbaski drobiowe 
z indyka 100% 

Delikatne w smaku kiełbaski, wędzone – 
parzone (gotowane) drobno-rozdrobnione. 
Gotowe do spożycia na zimno jak i na 
ciepło. 
 
Skład: mięso z indyka 100%. 
 
Naturalne przyprawy sól peklująca. 
Wyprodukowane w jelicie baranim. 

1 38 

10 Kabanos dzik na 
indyku 

Sklad: dziczyzna (mięso z dzika) 50%, 
mięso indycze 50%. Sól kamienna, 
przyprawy naturalne. 

0.4 21,2 



11 Kabanos 
wieprzowy 

Kiełbasa wieprzowa 100%, wędzona – 
podsuszana z wyraźnie wyczuwalnym 
wędzeniem i smakiem przypraw m.in. 
kminkiem. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
z 145 g mięsa. Kiełbasa w osłonce 
naturalnej. 

0.5 23 

12 Kiełbaski 
wieprzowe 
wykwintne 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. Cienkie kiełbaski do grzania. 

0.4 17,5 

13 Kiełbasa grillowa 
extra 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 

0.5 17,75 

14 Kiełbasa grillowa 
extra 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 

1 35,5 

15 Karkówka 
marynowana na 
grilla 

Skład: plastry mięsa z karczku grubość 1,5 
cm. Marynowane w przyprawach i oleju. W 
paczce znajdują się 2 szt. 

0.5 17,5 

16 Szaszłyk 
wieprzowy na grilla 

Mieso wieprzowe z: karkówki, szynki, 
boczek wędzony, cebula. Marynowane w 
przyprawach naturalnych. W paczce 
znajdują się 2 szt. 

0.6 19,6 

17 Szaszłyk drobiowy 
z indyka na grilla 

Mięso z filetu 60%  i udźca indyczego 40%. 
W paczce znajdują się 2 szt. 

0.6 28 

18 Krupniok/kaszanka Skład: kasza jęczmienna, mięso 
wieprzowe, przyprawy naturalne,  krew 
wieprzowa. Na kilogram przypada 4-5 szt. 

1 20 

19 Kiełbasa śląska Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 500 g to ok. 5 sztuk. 

0.5 18,5 

20 Kiełbasa 
czosnkowa 

Kiełbasa wieprzowa, naturalnie wędzona-
pieczona, średnio-rozdrobniona z 
wyczuwalnym czosnkiem. Kiełbasa w 
osłonce naturalnej wieprzowej. Do spożycia 
na zimno lub na ciepło. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 100 g produktu gotowego 
wyprodukowano ze 120 g mięsa. 

0.5 19 



21 Kiełbasa polska Kiełbasa wieprzowa, średnio-rozdrobniona, 
naturalnie wędzona, bogata w przyprawy z 
wyczuwalnym majerankiem. Kiełbasa w 
jelicie wieprzowym. 
 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. 
 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
z 120 g mięsa. Doskonała przekąska, 
dodatek do kanapek, do podgrzania lub na 
grilla. 

0.5 18,5 

22 Kiełbasa wiejska Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. 

0.5 18,5 

23 Kiełbasa 
staropolska 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 

0.4 18 

24 Szynka tradycyjna 
wędzona – 
parzona 

Szynka wieprzowa, marynowana 
tradycyjnie z dodatkiem naturalnych 
przypraw, wędzona, parzona (gotowana), 
delikatna i soczysta. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
z 115 g mięsa. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 

0.6 25,8 

25 Szynka wędzona-
surowa 

Szynka wędzona- surowa. 
 
Można jeść „na surowo” lub w całości 
ugotować. 
 
Jak gotować: 
Można sparzyć w wodzie o temp. ok 75*C. 
Przyjmuje się, że 1 kg mięsa gotuję się 1 
godz. na malutkim ogniu. Wewnątrz 
powinna być temperatura 72*C. 

0.6 25,2 

26 Szynka w 
przyprawach 

Szynka marynowana w kolendrze, pieprzu, 
tymianku i gorczycy, a następnie wędzona 
z tymi przyprawami. 
 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
ze 120 g mięsa. 

0.6 27 



27 Polędwica 
sopocka 
tradycyjna 

Wyprodukowana z schabu wieprzowego, 
tradycyjnie marynowana, wędzona, 
parzona (gotowana). 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
z 115 g mięsa. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 

0.6 27,6 

28 Polędwiczka 
wieprzowa 
wędzona 

Tradycyjnie wędzona polędwiczka. 
 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 
 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
z 110 g mięsa. 

0.4 19,6 

29 Szynka z indyka Szynka z piersi indyka, wędzona, parzona. 0.4 18 

30 Boczek wędzony 
parzony 

Starannie wyselekcjonowany boczek 
wieprzowy marynowany tradycyjnie, 
wędzony z wyraźnym smakiem wędzenia 
oraz przypraw. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 
 
100 g produktu gotowego wyprodukowano 
ze 130 g mięsa. 

0.65 25,4 

31 Boczek wędzony 
surowy 

Starannie wyselekcjonowany boczek 
wieprzowy marynowany tradycyjnie, 
wędzony na zimno z wyraźnym smakiem 
wędzenia oraz przypraw. Skład: mięso 
wieprzowe 100%, naturalne przyprawy, sól 
peklująca. 100 g produktu gotowego 
wyprodukowano ze 130 g mięsa. 

0.65 24,7 

32 Kiełbasa 
myśliwska z dzika 

Skład: mięso z dzika 90%, wieprzowina 
10%, przyprawy naturalne, sól kamienna. 

0.3 15 

33 Kiełbasa 
wieprzowa chilli 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne (chilli), sól peklująca. Delikatnie 
pikantna. 

0.5 19 

34 Kiełbasa gruba 
kminkowa 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
(kminek), sól peklująca. 

0.4 17,2 



35 Kiełbasa gruba 
szynkowa 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy, 
sól peklująca. 

0.4 16,8 

36 Pieczeń 
wieprzowa 
bezglutenowa 

Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól kamienna. 
 
Wyraźnie wyczuwalne przyprawy m.in. 
majeranek, pieprz, kolendra. Pieczeń jest 
idealnym dodatkiem do kanapek. 

0.3 10,8 

37 Salceson 
wieprzowy 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy. 0.4 12,8 

38 Kurczak w 
galarecie 

Skład: ugotowane mięso z kurczaka filet 
100% (czasem występuje dodatek do 10% 
z udka). 
 
Przyprawy naturalne i środek żelujący. 

0.3 10,5 

39 Indyk w galarecie Skład: ugotowane mięso z indyka 100%, 
przyprawy. 
 
Przyprawy naturalne i środek żelujący. 

0.3 12 

40 Słonina wędzona Idealna na skwarki, smalec. 0.5 9 

41 Baleron Karczek wieprzowy naturalnie wędzony 
dymem bukowym, parzony. 

0.5 21,75 

42 Karczek   0.5 17 

43 Karczek   1 32 

44 Schab bez kości   0.5 16 

45 Schab bez kości   1 30 

46 Schab z kością   1 27 

47 Łopatka 
wieprzowa bez 
kości 

  0.5 12,9 

48 Łopatka 
wieprzowa bez 
kości 

  1 24 

49 Szynka   0.5 14,5 

50 Szynka   1 27 



51 Żeberka   1 26 

52 Boczek surowy   0.5 14 

53 Boczek surowy   1 27 

54 Golonko Przednie lub tylne dobierane losowo 1 17 

55 Mięso mielone 
wieprzowe 

  0.5 12,5 

56 Mięso mielone 
wieprzowe 

  1 25 

Natuqchnia 
Nazwa produktu Opis składu Waga/ 

poje-
mność 
opako-
wania  

Cena za  
podaną 
wagę/ 
pojemność 

Kiełbasa w słoiku 
(pasteryzowana) 

Skład: mięso wieprzowe 100%, 
przyprawy, woda. 

0,5 16,00 

Pasztet drobiowy 
bezglutenowy 

Pasztet pieczony z dodatkiem jabłek . 
Skład: Mięso indyka 100%, naturalne 
przyprawy, sól kamienna, jabłka są 
ozdobą tego wykwintnego wyrobu. 

0,35 12,60 

Pasztet wieprzowy 
bezglutenowy 

Skład: mięso wieprzowe 100%, 
przyprawy, sól kamienna. 

0,35 12,60 

Pieczeń wieprzowa 
bezglutenowa 

Skład: mięso wieprzowe 100%, 
naturalne przyprawy, sól kamienna. 
 
Wyraźnie wyczuwalne przyprawy m.in. 
majeranek, pieprz, kolendra. Pieczeń 
jest idealnym dodatkiem do kanapek. 

0,3 10,80 

Indyk w galarecie Skład: ugotowane mięso z indyka 100%, 
przyprawy. 
 
Przyprawy naturalne i środek żelujący. 

0,3 12,00 

Indyk w galarecie z 
warzywami 

Skład: ugotowane mięso z indyka 100%, 
brokuł, marchewka, przyprawy. 
 
Przyprawy naturalne i środek żelujący. 

0,3 12,00 



Salceson 
wieprzowy 

Skład: mięso wieprzowe 100%, 
przyprawy. 

0,4 12,80 

Krokiety z mięsem 
(porcja 2 sztuki) 

Składniki: farsz: mięso wieprzowe, 
przyprawy naturalne BIO, sól kłodawska 
kamienna. 
Ciasto: mąka orkiszowa BIO, mleko 
BIO, jaja BIO, woda, sól kłodawska 
kamienna, bułka tarta orkiszowa BIO. 

1 11 

Krokiety z kapustą 
i pieczarkami 
(porcja 2 sztuki) 

Składniki: 
Farsz: kapusta kiszona BIO, pieczarki, 
przyprawy naturalne BIO, sól kłodawska 
kamienna. 
Ciasto: mąka orkiszowa BIO, mleko 
BIO, jaja BIO, woda, sól kłodawska 
kamienna, bułka tarta orkiszowa BIO. 

1 11 

Krokiety z kapustą, 
pieczarkami i fetą 
(porcja 2 sztuki) 

Składniki: 
Farsz: kapusta kiszona BIO, feta, 
pieczarki, przyprawy naturalne BIO, sól 
kłodawska kamienna. 
Ciasto: mąka orkiszowa BIO, mleko 
BIO, jaja BIO, woda, sól kłodawska 
kamienna, bułka tarta orkiszowa BIO. 

1 11 

Krokiety ruskie 
(porcja 2 sztuki) 

Składniki: Farsz: kartofle, twaróg, 
cebula, sól, pieprz, tymianek. 
Ciasto: mąka orkiszowa BIO, mleko 
BIO, jaja BIO, woda, sól kłodawska 
kamienna, bułka tarta orkiszowa BIO. 

1 11 

Bezglutenowe 
pierogi ruskie 
(porcja 10 sztuk) 

Składniki: Farsz: kartofle, twaróg 50/50, 
przyprawy. Ciasto: mąka ziemniaczana, 
mąka ryżowa, mąka lniana, woda, olej 
słonecznikowy, sól kamienna 
kłodawska. 

1 16,5 

Bezglutenowe 
pierogi z kapustą i 
pieczarkami 
(porcja 10 sztuk) 

Składniki: Farsz: kapusta kiszona BIO, 
pieczarki, przyprawy naturalne BIO, sól 
kłodawska kamienna. 
Ciasto: mąka ziemniaczana, mąka 
ryżowa, mąka lniana, woda, olej 
słonecznikowy, sól kamienna 
kłodawska. 

1 16,5 



Bezglutenowe 
pierogi z kapustą, 
pieczarkami i fetą 
(porcja 10 sztuk) 

Składniki: 
Farsz: kapusta kiszona BIO, feta, 
pieczarki, przyprawy naturalne BIO, sól 
kłodawska kamienna. 
Ciasto: mąka ziemniaczana, mąka 
ryżowa, mąka lniana, woda, olej 
słonecznikowy, sól kamienna 
kłodawska. 

1 16,5 

Bezglutenowe 
pierogi z mięsem 
(porcja 10 sztuk) 

Składniki: Farsz: mięso wieprzowe, 
przyprawy naturalne BIO, sól kłodawska 
kamienna. Ciasto: mąka ziemniaczana, 
mąka ryżowa, mąka lniana, woda, olej 
słonecznikowy, sól kamienna 
kłodawska. 

1 16,5 

Bezglutenowe 
pierogi z 
truskawkami 
(porcja 10 sztuk) 

Składniki: Farsz: truskawki 100%. 
Ciasto: mąka ziemniaczana, mąka 
ryżowa, mąka lniana, woda, olej 
słonecznikowy, sól kamienna 
kłodawska. 

1 16,5 

 

 

STOISKO NR 4 

Zamówienia – 505 139 220 

Ekogospodarstwo Joli Wyglendy 
 
Jajka – 70 gr/sztuka 
Szczypiorek – 2zł/sztuka 
Natka – 2zł/sztuka 
Cebulka zielona – 2zł/sztuka 
Rzodkiewka – 2zł/sztuka 
Sałata – 3zł/sztuka 
Lubczyk – 2zł/sztuka 
Szczaw – 2zł/sztuka 
Koperek – 2zł/sztuka  
Makaron do rosołu (200gr) – 5zł 

 



STOISKO NR 5 

Zamówienia – 507 090 378 

Sery kozie i inne produkty         
z „Zagrody na pograniczu” 
Achima Marczińskiego 
  
 
Zakwas buraczany 0,9 – 12zł 
Ogórki kiszone 0,9 l – 12zł 
Papryka konserwowa 0,5l – 12zł 
Przecier pomidorowy 0,9 l – 12zł 
Syrop z mniszka słoik 500 g – 25zł 
Syrop z kwiatów czarnego bzu słoik 0,33 l – 15zł 
Syrop z kwiatów akacji 0,33 l – 15zł 
Syrop z pokrzywy 0,21 l – 10zł 
Mleko kozie 0,9 l – 8zł 
Feta kozia/kg – 80zł 
Himek czarnuszka/kg – 70zł 
Himek czosnek niedźwiedzi/kg – 70zł 
Himek kozieradka/kg – 70zł 
Himek suszony pomidor/bazylia/kg – 70zł 
Jogurt kozi 0,33 l – 7zł 
Kulki koziego sera w czosnku 200-220 g – 13zł/op. 
Pasztet wieprzowo-koźlęcy w słoiku 0,33 l – 13zł 
Ricotta kozia /kg – 70zł 
Ricotta smakowa – pomidor suszony, papryka /kg – 75zł 
Ricotta ziołowa/kg – 75zł 
Ser kozi Himek /kg – 70zł 
Ser kozi dojrzały/kg – 90zł 
Twaróg kozi /kg – 70zł 
Wegeta 0,33 l – 13zł 
Chutney 0,21 l – 10zł 
Tuszka koźlęca mrożona/kg – 50zł 
Sok z czarnego bzu 0,33 l – 15zł 
Colostrum kozie mrożone – 90zł 
Nawilżający krem fiołkowy z sadła koźlęcego 40 ml – 40zł 
Bigos z mięsem koźlęcym 0,7 l – 20zł 
Chili con carne z mięsem koźlęcym 0,5 l – 18zł 
Gulasz koźlęcy 0,5 l – 25zł 



Fasolka po bretońsku z mięsem koźlęcym 0,5 l – 18zł 
Mydło z siarą kozią 100g – 20zł 

 

STOISKO NR 6 

Soki i inne produkty 
„Smaków Sadu i Ogrodu” 
Krzysztofa Wojdata 
Zamówienia – 698 650 191 
 

Nazwa produktu 
Opis walorów (z uwzględnieniem 

składu) 
Cena za podaną 
wagę/pojemność 

Waga/pojemność 
opakowania (np. 
0,5 kg / 0,5 litra) 

Dżem wiśniowy w składzie: wiśnie (bez pestek ale 
może się przytrafić bo to ręczna 
robota), niskosłodzony 10 % cukru, 
pektyna 

9zł 315 ml 
Sok czarny bez 

czarny bez, zawiera 10 % cukru 8zł 315 ml 
Sok czarny bez 

czarny bez, zawiera 10 % cukru 16zł 700 ml 
Sok czarna porzeczka 

czarna porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 5zł 315 ml 

Sok czarna porzeczka 
czarna porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 10zł 1 litr 

Sok czerwona porzeczka czerwona porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 5zł 315 ml 

Sok czerwona porzeczka czerwona porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 10zł 700 ml 

Sok aronia – malina mix sokow po 50%, zawiera 10 % 
cukru 8zł 315 ml 

Sok aronia – malina 
mix sokow po 50%, zawiera 10 % 
cukru 16zł 700 ml 

Sok malinowy malina tłoczona na zimno, zawiera 
10 % cukru 10zł 315 ml 

Sok malinowy malina tłoczona na zimno, zawiera 
10 % cukru 20zł 700 ml 

Sok wiśniowy wiśnia tłoczona na zimno, zawiera 3 
% miodu 8zł 315 ml 

Sok mix 4 soków 
mix soków w równych proporcjach 
(aronia, malina, czarny bez, czarna 
porzeczka) zawiera 10 % cukru 8zł 315 ml 



Sok mix 4 soków mix sokow w równych proporcjach 
(aronia, malina, czarny bez, czarna 
porzeczka) zawiera 10 % cukru 16zł 700 ml 

Sok aroniowy 

aronia , bez dodatku cukru 6zł 315 ml 
Sok aroniowy 

aronia , bez dodatku cukru 12zł 700 ml 
Sok pomidorowy pomidor, świeża bazylia, pieprz,sól 

6zł 315 ml 
Sok pomidorowy pomidor, świeża bazylia, pieprz,sól 

12zł 700 ml 

Sok burak czerwony                           
z czarną porzeczką 

burak czerwony 80%, czarna 
porzeczka 20%, bez dodatku cukru 5zł 315 ml 

Sok burak czerwony                      
z czarną porzeczką 

burak czerwony 80%, czarna 
porzeczka 20%, bez dodatku cukru 10zł 700 ml 

SOKI JABŁKOWE                           
bez dodatku cukru       
jabłko: butelka 1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko: worek 5 litrów 

  26zł 5 litrów 
jabłko-gruszka: butelka 1 litr  

  9zł 1 litr 
jabłko-gruszka: worek 5 litrów  

  27zł 5 litrów 
jabłko-malina: butelka 1 litr  

  9zł 1 litr 
jabłko-malina: worek 5 litrów 

  28zł 5 litrów 
jabłko-pomarańcza: butelka                         
1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko-pomarańcz: worek                                                     
5 litrów 

  28zł 5 litrów 
jabłko-burak czerwony: 
butelka 1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko-burak czerwony: worek 
5 litrów 

  27zł 5 litrów 
jabłko-śliwka węgierka: 
butelka 1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko-śliwka węgierka: worek 
5 litrów 

  27zł 5 litrów 
Karton do soku 5 litrów 

  3zł 1 sztuka 



STOISKO NR 7 

Pasty do chleba  
Grażyna Tabor & Magda Kwiatkowska 
Zamówienia – 602 828 995 
 
Smalec wegański 
(200g) 12zł 
Skład: biała fasola, cebula, suszone śliwki, liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec, 
rozmaryn, goździk, majeranek, tamari, sól kłodawska, pieprz. 
 
Czerwona fasola z prażonym słonecznikiem 
(200g) 12 zł 
Skład: czerwona fasola, pomidory, czosnek niedźwiedzi, papryka: słodka, ostra, 
wędzona, prażony słonecznik, sól kłodawska 
 
Orientalny groch 
(200g) 12zł 
Skład: groch, majeranek, kumin, wakame, natka pietruszki, czosnek, kurkuma, 
masala, tamari, cytryna, prażony sezam niełuskany, oliwa z oliwek, sól kłodawska 
 
Soczewica z pietruchą i czosnkiem  
(200g) 12zł 
Skład: Soczewica czerwona, natka pietruszki, czosnek, masło, majeranek, rozmaryn, 
lubczyk, oregano, oliwa z oliwek, sól kłodawska 
 
Hummus z suszonymi pomidorami  
(200g) 12zł 
Skład: ciecierzyca, tahini, czosnek, kumin, masala, suszone pomidory, oliwa z oliwek, 
cytryna, sól kłodawska 
 
Czekoladowa bomba  
(170g) 15 zł 
Skład: daktyle, kakao, mleko kokosowe, prażone płatki migdałów 
 
Czekoladowa bomba  z pomarańczą (nowość!) 
(170g) 15 zł 
Skład: daktyle, kakao, mleko kokosowe, skórka i sok z  pomarańczy, prażone płatki 
migdałów 
 
BATON RACIBORSKI (nowość!) 
(ok.100g) 9 zł 
Skład: daktyle, olej kokosowy, kakao, wiórki kokosowe, skórka i sok z  pomarańczy, 
płatki owsiane, otręby orkiszowe 
 


