
HAMBURGERY WOŁOWE 
Oferta ważna do 2016-12-31 lub do wyczerpania zapasów. 

 
 100% wysokiej jakości wołowiny, do 20% tłuszczu 
 Mięso siekane, formowane i zamrożone. Bez żadnych dodatków. 
 Unikalna, nowoczesna technologia produkcji 
 Stosunek kolagenu do białka <15%. Łatwo przyswajalne białko. 
 Światowa jakość i doświadczenie! 
 Doceniane przez koneserów i fanów wołowiny! 

 

 Foodtruck Beefburger 100% - Mega grubomielony!  
 Grubo mielony Ø4mm, nierówno mieszany, jak ręcznie robiony 
 Wykonany wg życzenia burger barów i foodtrucków.  
 Gruby ok 2cm, z perforacją, a la Steak Haches (soczysty) 
 Idealny do smażenia na ruszcie grillowym 2 x 4min 

 

Szt. Worek Karton Paleta 

200g 6,00kg 6,0kg/ 30szt 104 kartony 

  

 Beef Burger Classic Style XXL – Mega Grubasy! 
 Mielony klasycznie Ø3mm, grubość ok 2,0cm, gruba konsystencja! 
 Niskociśnieniowe napełnianie form = szybsze smażenie, luźna struktura  
 Idealne: dla barów jak i dla restauracji hotelowych! 
 BBCS 200g – Hit sprzedaży sezonu 2016! 
 BBCS 170g – Nowość, gruby jak 200g, a tylko 2mm mniejsza średnica 

 

Szt Worek Karton Paleta 

285g 6,27kg 6,27kg/ 22szt 104 kartony 

200g 6,00kg 6,0kg/ 30szt 104 kartony 

170g 7,14kg 7,14kg/ 42szt 104 kartony 

 
 

 Beef Burger Classic Style 150, 113, 45 SN – Dla szybkich I głodnych! 
 Mielony klasycznie Ø2,4mm, grubość BBCS150g ok 1,2cm 
 Niskociśnieniowe napełnianie form = szybsze smażenie, luźna struktura  
 Dla szybkich i głodnych. Tam, gdzie duży ruch i szybka obsługa! 
 Różne rozmiary i gramatury: od 45g,113g i 150g 
 Idealne do szybkiego przyrządzenia 45g,113g,150g  w 120-180-240sek 

 

Szt worek Karton paleta 

150g 6,75kg 6,75kg/ 45szt 104 kartony 

113g 6,75kg 6,75kg/ 57szt 104 kartony 

45g 6,75kg 6,75kg/ 150szt 104 kartony 

 

 QUICK Burger 100g / przyprawiony -  Tylko złożyć! 
 

 Surowy, doprawiony: sól + pieprz + kompozycja ziół 
 97,3% wołowina, reszta przyprawy 
 Owalny: nadaje się zarówno do bułki 12,5 jak i 10cm 
 Zwarta, sprężysta struktura, lekko pikantny 
 Idealny na wielki ruch, imprezy, ilościowe serwowanie 60-90sekund   
 Promocyjna cena do końca roku 2016! 

 

Szt worek Karton paleta 

100g 7,14kg 7,8kg/ 78szt 104 kartonów 

 



PRODUKTY DROBIOWE  !!!  
Oferta ważna do 2016-12-31 lub do wyczerpania zapasów. 

 

 Spicy Chicken Wings/ Delikatnie pikantne skrzydełka z kurczaka 

 Chrupiące skrzydełka z kurczaka w grubej panierce. Linia a la kfc 

 Kalibrowane skrzydełka 7-11cm  

 Delikatnie pikantne, doprawione pieprzem i ziołami 

 Idealne na przekąski, oraz jako danie z kubełka  

 Rewelacyjna cena! 

1 szt 1worek Karton paleta 

30-50g 1000g 10kg 48 kartony 

 

 

 Chicken Nuggets Premium Tempura 20g / Hit sprzedaży! 
 Mięso z piersi kurczaka, produkt mielony.  

 Premium, nie zawierają MOM (mięsa odkostnionego). 

 Są w jasnej, delikatnej tempurze (chrupiące ciasto  naleśnikowe). 

 Delikatne w smaku, uwielbiane przez dzieci. 

 Można smażyć razem z frytkami!  Nie brudzą frytownicy! 
 

1 szt 1worek Karton paleta 

20g 1000g 12kg 48 kartony 

 

 Chicken Patte PREMIUM XL/ Kotlet drobiowy 100g  
 Kotlet drobiowy chrupiący w delikatnej panierce  

 Produkt z mięśnia: z piersi, częściowo mielony, bez MOMu 

 Delikatnie przyprawiony solą i pieprzem! 

 Wiele zastosowań z jednego produktu = oszczędność miejsca 
o jako danie obiadowe z frytkami, surówkami 
o jako burger drobiowy, podzielić na pół i do tortilli, wrapy 
o do sałatek, sandwiczy 

 Unikalny produkt o kształcie 3D 

1 szt 1worek Karton paleta 

100g 1000g 12kg 48 kartony 

 

 Chicken Stripsy/ Polędwiczki Drobiowe Panierowane  
 Mięso z polędwiczki kurczaka, naturalny anatomiczny kształt 

 Produkt z całego mięśnia, niemielony! To nie jest produkt REVO! 

 Łagodne i soczyste. Naturalny smak! Delikatnie pikantne! 

 Idealny do sałatek, dań obiadowych, jak i do porcji frytek „food to go” 
 

   1 szt 1worek Karton paleta 

30-50g 1,0kg 10x1000g 48 kart 

                                                                        
 

 Veggie Burgery/ Burgery Wegetariańskie 100g 

 Masa z zielonego i białego groszku, z soczewicą i papryką 

 Delikatnie pikantne Cayenne, w panierce z suszonych warzyw 

 Gotowy do jedzenia. Odgrzewać w opiekaczu 200°C przez 4minuty 
 

   1 szt 1worek Karton paleta 

100g 3,0kg 3,0g 104 kart 

 

Najlepszy kontakt do najlepszego przedstawiciela:  
 


