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BISTRO HORECA LUZ

produkty 
mrożone

produkty 
chłodzone

produkty 
suche

patelnia

garnek

mikrofala

frytownica

piekarnik

piec
konwekcyjny

Zupa jarzynowa

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 219

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew kostka, groszek zielony

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 110

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew plastry karbowane, kalafior, 
brokuły

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 417

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew słupki, kiełki fasoli Mung, 
cebula kostka, por plastry, grzyby chińskie, 

seler słupki, pietruszka słupki, pędy bambusa, 
papryka zielona paski, papryka czerwona 

paski, papryka żółta paski

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 325 715

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew plastry karbowane, cukinia 
zielona plastry karbowane, kalafior, brokuły, 

marchew żółta plastry karbowane, fasola 
płaskostrąkowa

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 615

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: ziemniak plastry, marchew plastry 
karbowane, brokuły, cebula kostka, fasolka 

szparagowa zielona, cukinia, kukurydza, 
papryka czerwona kostka

Marchew z groszkiemKrólewski bukiet 
warzyw

Mieszanka chińska Mieszanka europejska

Warzywa na patelnię

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 813

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew kostka, kalafior, ziemniaki 
kostka, fasolka szparagowa zielona cięta, 

pietruszka kostka, seler kostka, por plastry, 
groszek zielony, cukinia
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gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 336 216

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew kostka, pietruszka kostka, 
seler kostka

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 714

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew słupki, pietruszka słupki, 
seler słupki, por plastry

Włoszczyzna bez poraWłoszczyzna paski

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 011

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew kostka, groszek zielony, 
fasolka szparagowa zielona

Mieszanka warzywna 
3-składnikowa

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 336 414

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew kostka, kalafior, fasolka 
szparagowa zielona, pietruszka kostka,               
brukselka, groszek zielony, seler kostka,                 

por plastry

gramatura 2,5 kg
EAN 5 902 162 335 318

szt. w opakowaniu 4
szt. na warstwie 36

Skład: marchew kostka, pietruszka kostka, 
kalafior, por plastry, fasolka szparagowa 

zielona, seler

Mieszanka warzywna 
8-składnikowa

Mieszanka warzywna 
6-składnikowa

38

BISTRO HORECA LUZ


