
dobre smaki nie tylko dla koneserów

6749
super cena

/kg

4639
/kg

3619
/kg

5489
/kg

informator handlowy nr 01/2017 od 15.04-17.05.2017

P o l e c a m yP o l e c a m y
Galantyna
z kaczki

Karkówka pieczona
z jajkiem

Szynka Puńska b/s

na Święta Wielkanocne
Kaczkę extra b/k faszerowaną

mięsem i jabłkami



1169
/szt.

2999
/kg

2049
/kg 2645

/kg

3649
/kg

3999
/kg

Żurek Staropolski 0.9 l

Kiełbasa podsuszana Kiełbasa drobiowa Klops drobiowy z jajkiem

Kiełbasa biała surowa Kiełbasa jałowcowa
święconka

W pierwszym numerze mamy przyjemność 
zaprezentować Państwu przegląd produktów 
Lech Garmażerii Staropolskiej idealnych na 
wielkanocny stół. 

Począwszy od żurku wytwarzanego zgodnie ze staropolskimi 
recepturami, poprzez białą kiełbasę, kiełbasę święconkę oraz 
wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego takie jak galanty-
na z kaczki lub kurczaka. Idealnie jako świąteczna potrawa 
sprawdzą się również produkty typowo wielkanocne jak 
klops drobiowy z jajkiem lub karkówka pieczona z jajkiem. 



2629
/kg

4399
/kg

1899
/kg

4099
/kg 2089

/kg

3139
/kg

Udziec z indyka na dziko Pasztet z gęsią Sałatka jarzynowa

Pasztet z żurawiną Szynka świąteczna Pasztet sojowy

Natomiast na świąteczny obiad Lech 
Garmażeria Staropolska proponuje 
indyka pieczonego z warzywami 
na słodko lub kaczkę faszerowaną. 

Gwarantujemy, iż te Dania spotkają 
się z aprobatą Państwa Gości. 
Zachęcamy do zakupów i życzymy 
spędzenia świąt w rodzinnej i miłej 
atmosferze. 

Szef Kuchni Lech Garmażeria Staropolska



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

Warszawa, ul. Sarmacka 16 lok. 138
Tel. 723 723 726

Nasze
Sklepy
Firmowe

Komunia święta?
 Lech Gościnny Dom zaprasza w swoje progi,

gwarantujemy smakowite jedzenie i wspaniałą atmosferę!


