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OWOCE I ZIOŁA
całe i krojone

OWOCE 
całe i krojone

2 – produkt bio

Purée 
z mango
• opak. 1 kg
nr art. 195753 

Maliny
• kraj poch. Hiszpania/Maroko • opak. 200 g
nr art. 197539, 228484 

Borówki amerykańskie
• kraj poch. Peru • opak. 2 kg
nr art. 496391 

Owoce miękkie – mix
• kraj poch. Hiszpania • opak. 700 g
nr art. 763582 

Pestki granatu
• opak. 230 g
nr art. 387050 

Melon – kostka
• opak. 1 kg
nr art. 386699 

Sałatka owocowa
• opak. 1 kg
nr art. 386673 

Ananas – kostka
• opak. 1 kg
nr art. 386684 

Mięta bio
• kraj poch. Polska
• opak. 1 szt.
nr art. 701689 



BAKALIE
orzechy i owoce
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Pistacje 
łuskane
• opak. 300 g
nr art. 149581 

Orzechy 
nerkowca
• opak. 1 kg
nr art. 365730 

Orzechy włoskie 
łuskane
• opak. 750 g
nr art. 251770 

Morele suszone
• opak. 1 kg
nr art. 213140 

Żurawina 
suszona
• opak. 1 kg
nr art. 195463 

Rodzynki 
sułtańskie
• opak. 2 kg
nr art. 190465 

Migdały blanszowane 
– płatki
• opak. 600 g
nr art. 187615 

Migdały 
blanszowane
• opak. 1 kg
nr art. 188182 

Orzechy laskowe 
blanszowane
• opak. 500 g
 nr art. 224261 



PORCJE
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przetwory jajeczne, mleko, śmietany
NABIAŁ

PRZYGOTOWANIE

Cukier i wodę umieścić w rondlu z grubym dnem, gotować 
ok. 8 min na średnim ogniu, nie mieszając w trakcie. Odstawić 

z ognia, ostrożnie dodać dwie łyżki wody, wymieszać i wlać 
na dno foremek. Mleko podgrzać z cukrem waniliowym. 

Jajka i żółtka zmiksować na puszystą masę, stopniowo 
dodawać cukier. Na koniec dolać ciepłe mleko. Krem rozlać 
do foremek, ustawić na głębszej blasze do pieczenia. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 160°C. Na dno 
formy wlać wodę tak, by sięgała mniej więcej połowy 
foremek. Piec ok. 40 min. Po  upieczeniu wystudzić, 
a następnie wstawić do lodówki na przynajmniej 2 godz. 

Przed podaniem delikatnie oddzielić ostrym nożem 
krem od foremek. Foremkę nakryć talerzykiem 

i szybkim, zdecydowanym ruchem odwrócić tak, 
by krem z sosem znalazł się na talerzyku.

SKŁADNIKI:

karmel:
½ szklanki cukru pudru
¼ szklanki wody
2 łyżki wody

krem:
2½ szklanki mleka
3 bardzo duże jajka
3 bardzo duże żółtka
1 łyżka cukru waniliowego
½ szklanki cukru pudru

CRÈME CARAMEL
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Śmietana 
18%
• opak. 3 kg
nr art. 197152 

Śmietanka 
– spray
• opak. 500 ml
nr art. 197790 

Śmietana 
12%
• opak. 5 kg
nr art. 764661 

Śmietana 
22%
• opak. 3 kg
nr art. 213229 

Śmietanka 
UHT 30%
• opak. 1 l
nr art. 216254 

Śmietanka
UHT 36%
• opak. 1 l
nr art. 100280 

Żółtko 
płynne
• opak. 1 kg
nr art. 147625 

Mleko Łaciate 
UHT 3,2%
• opak. 5 l
nr art. 118525 

Białko
• opak. 1 kg
nr art. 147626 



sery twarogowe i jogurty
NABIAŁ

sery twarogowe i jogurty
NABIAŁ

sery twarogowe i jogurty
NABIAŁ
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Jogurt typu greckiego
• opak. 5 kg
nr art. 213232 

Jogurt typu greckiego
• opak. 3 kg
nr art. 213231 

Ser twarogowy
• opak. 1 kg
nr art. 846273 

Ser twarogowy Cremette
• opak. 2 kg
nr art. 313301 

Ser Mascarpone
• opak. 2 kg
nr art. 223581 

Ser Ricotta
• opak. 1,5 kg
nr art. 680825 

Ser twarogowy
• opak. 5 kg
nr art. 846275 

Jogurt naturalny
• opak. 10 kg
nr art. 159262 

Jogurt naturalny
• opak. 5 kg
nr art. 197153 



gastronomiczne i familijne
LODY

gastronomiczne i familijnegastronomiczne i familijnegastronomiczne i familijne

dodatki:
listki szałwii
lody waniliowe
makaroniki

PORCJI
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PRZYGOTOWANIE

Gruszki obrać, pozostawiając ogonki. Wino 
z wanilią, goździkami, cukrem i cynamonem 
doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym 
ogniu, ciągle mieszając, aż cukier się rozpuści. 
Do  przygotowanej zalewy włożyć gruszki 
i gotować ok. 20 min, aż staną się lekko szkliste. 
Owoce wyjąć. Syrop przecedzić przez sito 
i gotować do momentu, aż powstanie gęsty 
winny sos. Gruszki i sos schłodzić. Wszystkie 
składniki na tiul wymieszać w misce. Na rozgrzaną 
patelnię wylać porcję masy i smażyć z obydwu 
stron do momentu, aż tiul będzie miał twardą 
strukturę. Odsączyć z  tłuszczu na ręczniku 
papierowym. Gruszki umieścić na talerzykach, 
polać sosem winnym i  udekorować gałką 
lodów waniliowych, makaronikami, listkami 
szałwii i tiulem.

SKŁADNIKI:

gruszki:
6 dużych gruszek
4 szklanki 
białego wina 
laska wanilii
4 goździki
kora cynamonu
1½ szklanki cukru

GRUSZKI W WINIE 
Z LODAMI

tiul:
65 ml oleju rzepakowego
55 ml wody
15 g mąki pszennej

6 – produkt głęboko mrożony

Lody 
śmietankowe
• opak. 5 l 
nr art. 212055 

Lody 
czekoladowe
• opak. 5 l
nr art. 212052 

Lody 
truskawkowe
• opak. 5 l
nr art. 212054 

Lody waniliowe
• opak. 2,5 l
nr art. 210644 

Sorbet truskawkowy
• opak. 2,5 l
nr art. 229937 

Sorbet mango
• opak. 2,5 l
nr art. 229938 

W ofercie 
dostępne również 
lody w opakowaniach 5 l 
o innych smakach.

W ofercie dostępne również lody w opakowaniach 2,5 l o innych smakach.

Lody kokosowe
• opak. 2,5 l
nr art. 210641 

Lody pistacjowe
• opak. 2,5 l
nr art. 696986 

W ofercie dostępne również sorbety w opakowaniach 2,5 l o innych smakach.

Sorbet brzoskwiniowy
• opak. 2,5 l
nr art. 696954 



Wypróbuj
NOWOŚCI
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Lody Fine Life
• opak. 900 ml
• tiramisu
nr art. 778779
• cherry
nr art. 778790
• słony karmel
nr art. 778792 

Lody tiramisu Grycan
• opak. 900 ml
nr art. 21040 

Lody waniliowe Grycan
• opak. 1,1 l
nr art. 624655 

Lody ARO
• opak. 1 l
• truskawkowe
nr art. 177199
• śmietankowe
nr art. 30712
• śmietankowo-
-bakaliowe
nr art. 30714
• czekoladowe
nr art. 177200
• waniliowe
nr art. 30716 

Lody bakaliowe Grycan
• opak. 1,1 l
nr art. 624652 

Lody czekoladowe 
Grycan
• opak. 1,1 l
nr art. 624653 

Lody truskawkowe Grycan
• opak. 1,1 l
nr art. 624654 

Lody caffè latte Grycan
• opak. 1,1 l
nr art. 114200 

Lody truskawkowe GrycanLody truskawkowe Grycan



gastronomiczne
i familijne

LODY

i familijnei familijne
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Lody Zielona Budka
• opak. 5 l 
• śmietankowe 
nr art. 85417
• waniliowe ze śmietanką
nr art. 195786 

Lody Zielona Budka
• opak. 5 l
• o smaku 
słonego karmelu 
nr art. 150915

Lody 
Zielona Budka
• opak. 5 l 
• truskawkowe
nr art. 113851

Lody bezowe 
z sosem malinowym 
Schöller
• opak. 1 l
nr art. 240897 

Lody truskawkowe 
Zielona Budka
• opak. 1 l 
nr art. 150914 

Lody bakaliowe 
Zielona Budka
• opak. 1 l 
nr art. 198986 

W ofercie dostępne również lody Zielona Budka 
w opakowaniach 1 l o innych smakach.

Lody o smaku 
owoców leśnych 
Zielona Budka
• opak. 1 l 
nr art. 198982 

Lody czekoladowo-pomarańczowe 
z sosem pomarańczowym 
Schöller
• opak. 1 l
nr art. 240899 

W ofercie 
dostępne również 
lody Schöller 
w opakowaniach 1 l 
o innych smakach.

Lody o smaku 
słonego karmelu 
Schöller
• opak. 1 l
nr art. 425569 

• czekoladowe
nr art. 196611 

• pistacjowe
nr art. 152244
• o smaku 
gumy balonowej 
nr art. 864917 
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Lody truskawkowe Algida
• opak. 5 l 
nr art. 426466 

Lody czekoladowe Carte d’Or
• opak. 5,5 l 
nr art. 557431 

Lody bakaliowe 
Carte d’Or
• opak. 900 ml
nr art. 624681 

Lody czekoladowe 
z brownie 
Carte d’Or
• opak. 900 ml
nr art. 114162 

Lody waniliowe 
Carte d’Or
• opak. 1 l
nr art. 557432 

Lody waniliowe Algida
• opak. 5 l 
nr art. 426479 

Lody czekoladowe Algida
• opak. 5 l 
nr art. 426477 

Lody waniliowe Carte d’Or
• opak. 5,5 l 
nr art. 173092 

Lody stracciatella Carte d’Or
• opak. 5,5 l 
nr art. 173101 

W ofercie dostępne również lody Carte d’Or
 w opakowaniach 900-1000 ml o innych smakach.
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Lody na patyku śmietankowo-
-malinowe Kaktus Shake
• pak. po 30 szt. x 61 ml
nr art. 868802 

Lody bananowe 
z płatkami czekolady 
Zielona Budka
• opak. 1 l
nr art. 868804 

Lody na patyku w fioletowej polewie 
Kaktus Boom
• pak. po 60 szt. x 48 ml
nr art. 868752 

Lody na patyku w niebieskiej polewie 
Kaktus Boom
• pak. po 60 szt. x 48 ml
nr art. 868739 

Lody na patyku w niebieskiej polewie 
Kaktus Boom – multipack
• opak. 9 szt. x 45 ml
nr art. 868763 

Lody słony karmel i australijskie 
orzechy makadamia Nuii
• pak. po 20 szt. x 68 ml
nr art. 868776 

Lody biała czekolada i skandynawskie 
czerwone borówki Nuii
• pak. po 20 szt. x 67 ml
nr art. 868789 



LODY
familijne i impulsowefamilijne i impulsowefamilijne i impulsowe
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Lody na patyku Magnum Mini 
Almond Remix – multipack
• opak. 6 szt. x 55 ml
nr art. 868531 

Lody Magnum Almond Remix
• opak. 440 ml
nr art. 868518 

Lody na patyku Almond Remix
• pak. po 20 szt. x 85 ml
nr art. 868542 

Lody Carte d’Or Baileys
• opak. 900 ml
nr art. 868516 

Lody na patyku Buzz Astral 
– multipack
• opak. 6 szt. x 55 ml
nr art. 868529 

Lody na patyku 
Buzz Astral
• pak. po 24 szt. x 55 ml
nr art. 868557 

Lody Big Milk Intense Exotic
• opak. 1 l
nr art. 868505 

Lody na patyku Big Milk Trio
• pak. po 30 szt. x 100 ml
nr art. 868570 



OWOCE
mrożone
OWOCE
mrożone
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dekoracja:
czerwone owoce
listki mięty
beziki

PRZYGOTOWANIE

Oddzielić żółtka od białek. Żółtka ubić z  cukrem 
na gęstą masę. Osobno ubić białka ze szczyptą soli. 
Następnie ubić w dużej misce śmietankę i wymieszać 
z jogurtem greckim, masą z żółtek i białkami. Dodać 
maliny i  ostrożnie wymieszać. Keksówkę wyłożyć 
folią spożywczą i wlać przygotowaną masę. Umieścić 
w zamrażarce na min. 12 godz. Maliny na sos rozmrozić, 
zmiksować z pozostałymi składnikami, a następnie 
przetrzeć przez drobne sitko, aby pozbyć się pestek. 
Semifreddo wyjąć z  zamrażarki na 10 min przed 
podaniem. Wyjąć z foremki i pokroić na porcje. Każdą 
porcję umieścić na talerzyku, udekorować owocami, 
bezami i listkami mięty. Podawać z sosem malinowym.

SKŁADNIKI:

semifreddo:
200 g mrożonych malin
150 g drobnego cukru
300 ml śmietanki kremówki
300 ml jogurtu greckiego
4 jajka
szczypta soli

sos:
200 g mrożonych malin
2 łyżki cukru pudru
1 łyżka wody

SEMIFREDDO Z MALINAMI

12 – produkt głęboko mrożony

Truskawki
• opak. 2,5 kg
nr art. 196397 

Maliny
• opak. 2,5 kg
nr art. 210634 

Wiśnie
• opak. 2,5 kg
nr art. 728040 

Jagody
• opak. 1 kg
nr art. 212275 

Jeżyny 
ogrodowe
• opak. 1 kg
nr art. 242776 

Porzeczki 
czarne
• opak. 1 kg
nr art. 241517 

Mieszanka 
owoców leśnych
• opak. 2,5 kg
nr art. 196399 

Mieszanka owoców 
egzotycznych
• opak. 1 kg
nr art. 728038 

Mango 
– kostka
• opak. 1 kg
nr art. 210635 



DODATKI DO LODÓW
wyroby waflowe
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Wafle do lodów 
– słodki stożek
• opak. 96 szt.
nr art. 736672 

Wafle do lodów 
– stożek
• opak. 120 szt.
nr art. 736683 

Wafelki dekoracyjne 
do lodów – serce
• opak. 200 szt.
nr art. 736685 

Wafelki dekoracyjne 
do lodów – okrągłe
• opak. 320 szt.
nr art. 736709 

Wafelki dekoracyjne 
do lodów – mix
• opak. 6 rodzajów x 30 szt. 
nr art. 736698 

Wafle do lodów 
– kubek amerykański
• opak. 144 szt.
nr art. 189665 

Rurki w paski 
do lodów 
• opak. 200 szt.
nr art. 736722 

Rurki 
dekoracyjne
• opak. 200 szt.
nr art. 736711 

Rurki włoskie
• opak. 105 szt.
nr art. 189668 



DODATKI
DO DESERÓW

sosy
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Sos do lodów 
i deserów 
o smaku 
białej czekolady
• opak. 1 kg
nr art. 210504 

Sos do lodów 
i deserów o smaku 
czekoladowo-
-truflowym
• opak. 1 kg
nr art. 210503 

Sos do lodów 
i deserów 
o smaku 
adwokata
• opak. 1 kg
nr art. 210502 

Sos do lodów 
i deserów
• opak. 1 kg
• truskawkowy
nr art. 210510
• malinowy
nr art. 210507 

Sos do lodów 
i deserów 
o smaku 
czekoladowym
• opak. 1 kg
nr art. 210501 

Sos do lodów 
i deserów 
o smaku 
karmelowym
• opak. 1 kg
nr art. 210506 

Sos do lodów 
i deserów 
o smaku 
toffi
• opak. 1 kg
nr art. 210514 

Sos do lodów 
i deserów 
o smaku owocowym
• opak. 1 l
• różne smaki
nr art. 525299, 
525298, 56923, 
525297 

Sos do lodów 
i deserów
• opak. 1 l
• czekoladowy
nr art. 528688
• toffi
nr art. 525306 



DODATKI
DO DESERÓW

kremy, owoce w żelu, miódkremy, owoce w żelu, miódkremy, owoce w żelu, miód

15PO WIĘCEJ OFERT WEJDŹ NA

Miód wielokwiatowy
• opak. 4 kg
nr art. 173716 

Krem 
o smaku 
czekoladowym
• opak. 400 g
nr art. 229615 

Krem 
o smaku 
orzechowym
• opak. 400 g
nr art. 229616 

Krem 
orzechowo-
-kakaowy
• opak. 1 kg
nr art. 188251 

Wiśnie w żelu
• opak. 3,2 kg
nr art. 195370 

Maliny w żelu
• opak. 3,2 kg
nr art. 195371 

Jagody w żelu
• opak. 3,2 kg
nr art. 195369 

Jabłka prażone
• opak. 5,5 kg
nr art. 136472 

Jabłka prażone
• opak. 5,5 kg
nr art. 210627 



DODATKI
DO DESERÓW
owoce w syropieowoce w syropie
DO DESERÓW
owoce w syropieowoce w syropie
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Ananas – kawałki
• opak. 3 kg
nr art. 95374 

Ananas – plastry
• opak. 3 kg
nr art. 95793 

Ananas – kawałki
• opak. 3,02 kg
nr art. 362882 

Koktajl z owoców 
tropikalnych
• pak. po 3 szt. x 580 ml
nr art. 604808 

Brzoskwinie – kostka
• opak. 4,2 kg
nr art. 845209 

Koktajl owocowy
• opak. 2,5 kg
nr art. 790297 

Mandarynki
• opak. 312 g
nr art. 199655 

Jackfruit
• opak. 565 g
• zielony
nr art. 359334
• żółty
nr art. 359345 

Gruszki 
– połówki
• opak. 820 g
nr art. 196915 



DODATKI
DO DESERÓW

dżemy, pulpydżemy, pulpy

PORCJI
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PRZYGOTOWANIE

Namoczyć listki żelatyny w zimnej wodzie przez 
10 min. Purée z mango, mleko kokosowe, cukier 
i sól umieścić w rondlu i podgrzewać na małym 
ogniu, mieszając aż do rozpuszczenia cukru. 
Nie dopuścić do zagotowania. Wyłączyć gaz, 
dodać odsączone listki żelatyny i mieszać, 
aż całkowicie się rozpuszczą. Masę wlać 
do   foremek i zostawić do ostudzenia 
na blacie. Następnie schładzać w lo-
dówce przez min. 2 godz., aż pudding 
całkowicie zastygnie. Po tym czasie 
wyjąć pudding, podgrzewając 
foremki przez kilka sekund 
w  gorącej wodzie, umieścić 
na talerzykach i udekorować.

SKŁADNIKI:

pudding:
250 ml purée z mango
250 ml mleka kokosowego
100 g cukru 
6 listków żelatyny 
szczypta soli

całkowicie zastygnie. Po tym czasie 
wyjąć pudding, podgrzewając 
foremki przez kilka sekund 
w  gorącej wodzie, umieścić 
na talerzykach i udekorować.

dekoracja:
owoce
listki mięty

PUDDING MANGO
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Pulpa z mango 
kesar
• opak. 850 g
nr art. 382656 

Pulpa z mango 
alphonso
• opak. 850 g
nr art. 140746 

Pulpa z mango 
alphonso
• opak. 850 g
nr art. 847651 

Dżem ekstra 
malinowy 
o obniżonej 
zawartości cukru
• opak. 3,5 kg
nr art. 728545 

Dżem ekstra 
pomarańczowy 
o obniżonej 
zawartości cukru
• opak. 3,5 kg
nr art. 728547 

Dżem ekstra 
truskawkowy 
o obniżonej 
zawartości cukru
• opak. 3,5 kg
nr art. 728558 

Dżem ekstra 
wiśniowy 
o obniżonej 
zawartości cukru
• opak. 3,5 kg
nr art. 728560 

Dżem ekstra 
z czarnych porzeczek 
o obniżonej 
zawartości cukru
• opak. 3,5 kg
nr art. 728571 

Dżem ekstra 
z owoców leśnych 
o obniżonej 
zawartości cukru
• opak. 3,5 kg
nr art. 728573 



DEKORACJE
CUKIERNICZE

posypki i czekolada
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Czekolada mleczna 
38% kakao – groszek
• opak. 2,5 kg
nr art. 493401 

Czekolada gorzka 
55% kakao – groszek
• opak. 2,5 kg
nr art. 493403 

Czekolada biała 
30% kakao – groszek
• opak. 2,5 kg
nr art. 493414 

Oreo – posypka
• opak. 400 g
nr art. 832688 

Posypka 
o smaku kakaowym
• opak. 800 g
nr art. 750606 

Dekoracja cukiernicza 
– maczek kolorowy 
o smaku owocowym
• opak. 1 kg
nr art. 178547 

Dekoracja cukiernicza 
– maczek czerwony
• opak. 1 kg
nr art. 750593 

Dekoracja cukiernicza 
– maczek żółty
• opak. 1 kg
nr art. 750595 

Posypka 
o smaku kakaowym
• opak. 1 kg
nr art. 750619 

Artykuły ze stron 18-19 dostępne są tylko w wybranych halach.



koncentraty, 
zagęstniki, słodziki

DODATKI SPOŻYWCZE
koncentraty, 

zagęstniki, słodziki

DODATKI SPOŻYWCZE
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Koncentrat 
w płynie 
do granitora 
o smaku 
malinowym
• opak. 6 kg
nr art. 751505 

Koncentrat 
w płynie 
do granitora 
o smaku kiwi
• opak. 6 kg
nr art. 751518 

Syrop glukozowy w proszku
• opak. 1 kg
nr art. 751529 

Dekstroza
• opak. 1 kg
nr art. 751531 

Guma guar
• opak. 1 kg
nr art. 751542 

Guma ksantanowa
• opak. 100 g
nr art. 751544 

Koncentrat 
w płynie 
do granitora 
o smaku 
truskawkowym
• opak. 6 kg
nr art. 751516 

Agar
• opak. 1 kg
nr art. 751555 

Albumina – białko jaj w proszku
• opak. 1 kg
nr art. 751557 



GOTOWE MIESZANKI
gofry, naleśniki
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GOTOWE MIESZANKI
gofry, naleśniki

PORCJI
5

PRZYGOTOWANIE

Wziąć 2 gofry i  włożyć między nie 
gałkę lodów. Ostrożnie i powoli ścisnąć 
gofry, aby otrzymać kanapkę. W razie 
potrzeby użyć łyżki do wygładzenia 
krawędzi. Powtórzyć te same czynności 
w przypadku 4 pozostałych kanapek. 
Tak przygotowane gofry z lodami włożyć 
do zamrażarki, aby zastygły. Pistacje 
i orzechy włoskie posiekać. Czekoladę 
rozpuścić w  kąpieli wodnej. Wyjąć 
kanapki z  zamrażarki i  każdą z  nich 
zanurzyć do połowy w rozpuszczonej 
czekoladzie. Czekoladę posypać 
orzechami i  wiórkami kokosowymi. 
Odstawić do zamrażarki na 5 min. 
Po tym czasie kanapki są gotowe 
do serwowania.

SKŁADNIKI:

10 minigofrów
5 dużych kulek lodów waniliowych, 
lekko zmiękczonych 
1 szklanka ciemnej czekolady
1 garść orzechów włoskich
1 garść pistacji
1 garść wiórków kokosowych

LODOWE KANAPKI
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Gofry 
biszkoptowe
• opak. 5 kg
nr art. 493572 

Gofry biszkoptowe 
wytrawne
• opak. 5 kg
nr art. 493583 

Pancakes
• opak. 5 kg
nr art. 493609 

Naleśniki
• opak. 5 kg
nr art. 493585 

Gofry bąbelkowe
• opak. 5 kg
nr art. 493596 

Gofry bąbelkowe 
kakaowe
• opak. 5 kg
nr art. 493598 

Artykuły ze stron 20-21 dostępne są tylko w wybranych halach.



GOTOWE MIESZANKI
lody, desery

GOTOWE MIESZANKI
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Lody Americanos
• opak. 2 kg
• waniliowe
nr art. 493533

• śmietankowe
nr art. 493531 

Lody Americanos 
truskawkowe
• opak. 2 kg
nr art. 493546 

Lody Americanos 
czekoladowe
• opak. 2 kg
nr art. 493544 

Lody Rusinowskie ekstra 
czekoladowe
• opak. 2 kg
nr art. 493559 

Lody Rusinowskie ekstra 
truskawkowe
• opak. 2 kg
nr art. 493570 

Mus waniliowy
• opak. 1 kg
nr art. 26459 

Mus czekoladowy
• opak. 1 kg
nr art. 699934 

Panna cotta
• opak. 600 g
nr art. 699936 

Crème brûlée
• opak. 1,3 kg
nr art. 643918 



kubki, talerze, 
sztućce, serwetki, słomki

ART. JEDNORAZOWE
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sztućce, serwetki, słomki

ART. JEDNORAZOWE

sztućce, serwetki, słomki

ART. JEDNORAZOWE

Kubek typu shake
• poj. 0,3 l
• opak. 50 szt.
nr art. 827527 

Serwetki 1-warstwowe
• wym. 33 x 33 cm
• opak. 100, 250 lub 500 szt.
nr art. 177822, 170405, 170408 

W ofercie dostępne również 
serwetki 2-, 3- i 4-warstwowe.

Łopatka 
drewniana 
do lodów
• dł. 11 cm
• opak. 25 szt.
nr art. 220544 

Łyżeczka 
transparentna
• opak. 50 szt. 
nr art. 298910 

Słomki papierowe
• dł. 24 cm
• opak. 100 szt.
nr art. 242900

Tacka papierowa
• opak. 250 szt.
• różne kształty i wymiary
nr art. 464047, 464049, 464060

Słomki 
papierowe
• dł. 20 cm
• opak. 250 szt.
• brązowe
nr art. 345435

• czarne
nr art. 242898
• mix kolorów
nr art. 242899 

Kubek papierowy 
Kraft
• poj. 0,3 l
• opak. 20 szt.
nr art. 847497 

Słomki papierowe
• dł. 14,5 cm
• opak. 250 szt.
nr art. 470911 
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Mieszadełko drewniane
• różne długości
• opak. 100 szt.
nr art. 732616 

Serwetki
• wym. 33 x 33 cm
• opak. 30 szt.
nr art. 755067 

Talerz papierowy
• śr. 23 cm
• opak. 100 szt.
nr art. 464036 

Podkładki papierowe
• różne rodzaje 
• opak. 100 szt.
nr art. 148641 

Kubek papierowy
• poj. 250 ml
• opak. 25 szt. 
nr art. 753741 

Owijka do kubka
• do kubków o poj. 300/400 ml
• opak. 100 szt.
nr art. 716327 

Kubek do gorących napojów
• różne pojemności i opakowania
nr art. 140312, 600217, 600216,  
600319, 140313

Tacka papierowa
• wym. 13 x 20 cm
• opak. 500 szt.
nr art. 178287 

Podkładki papierowe
• wym. 25 x 35 cm
• opak. 250 szt.
nr art. 388454 



AKCESORIA 
DO SERWOWANIA

deserów

AKCESORIA 
DO SERWOWANIA

Prosimy 
o zbieranie 
zużytego 
papieru 
do recyklingu.

KATALOG DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA WWW.MAKRO.PL/GAZETKI-I-PROMOCJE 
ORAZ NA WWW.MAKRO-DLA-GASTRONOMII.PL H-3-IN-0922

Pucharek do lodów 
i deserów Fredo
• poj. 425 ml
nr art. 149938 

W ofercie dostępne również 
inne naczynia
Horeca Polska.

W ofercie dostępne 
łyżki do lodów różnych marek.

W ofercie dostępne 
gałkownice do lodów 
różnych marek.

W ofercie dostępne 
syfony do bitej śmietany 
różnych marek.

Syfon 
do bitej śmietany
• poj. 1 l
• aluminiowa butelka 
z uchwytem na naboje
• do użytku z nabojami 
(N2O) do syfonów 
do bitej śmietany
nr art. 336689 

Stojak na wafle do lodów
• stal nierdzewna • na 3 wafle
• śr. otworów 3 cm • można myć w zmywarce
nr art. 122579 

Stojak 
na gofra
nr art. 746420 

Szpatułka do lodów
• różne kolory
nr art. 750855, 750866, 
750868, 750892 

Gałkownica
• poj. 1/20 l • stal nierdzewna
nr art. 227113 

Łyżka 
do lodów
• stal nierdzewna
nr art. 734733 

Naczynie
• poj. 350 ml
• pak. po 4 szt.
nr art. 187484 

Pucharek do lodów 
Martina
• poj. 460 ml
nr art. 738726 

W ofercie 
dostępne również 
inne pucharki do lodów 
Florina.




