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Wspólny projekt parnerski! Idealne 
rozwiązanie dla burgerowni, dla 

HORECA

Składamy sie 
na jeden kes!,

Inspiracje
na

mini slidersy

Znajdź przepis dla Siebie!
Propozycja 1 Propozycja 2

• Bułeczka mini hamburger sliders
• Sos pod mięso = Andaluzyjski
• Sałata
• Mini Beef Burger 45 SN + pieprz i sól!
• Ser wędzony Roladka górska, można  

delikatnie zgrilować
• Cebulka czerwona 
• Ogóreczek ryflowany konserwowy
• Sos na górę = Czosnkowy

• Bułeczka mini brioche sliders
• Sos pod mięso = Andaluzyjski
• Sałata
• Mini Beef Burger 45 SN + pieprz i sól!
• Ser śmietankowy roladka
• Cebulka biała 
• Sos na górę = Słodkie chilli

MINI
MANIA 

Partnerzy:

- Burgery w wersji mini -

Na jeden 
kes!,



Partner: OSI Convenience Europe 
ROBVITA Robert Koźmiński, 
info@robvita.pl, tel:+48 535 949 535

Różnorodność dodatków, smaków! Atrakcyjny wygląd! 
Na jeden kęs!  

An Group Company

Mini jest sweety! Mania 
nowych smaków
- Profesjonalne produkty dla gastronomii -

SZEROKA OFERTA SOSÓW NA www.fanex.pl

Fanex Sp. z o.o. • Radonice 5A, 05-870 Błonie • +48 22 47 10 444 • biuro@fanex.pl

Fanex Sp. z o.o. to polski 
producent sosów dla branży HoReCa. 

Zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, 
majonezów, musztard, dressingów,  

marynat, paluszków i innych przekąsek 
dla odbiorców gastronomicznych  

i detalicznych. Spółka jest polską firmą 
rodzinną, która działa na rynku od 1988 

roku. Oferta firmy Fanex skupia się 
głównie wokół wyrobów zaspokajających 

potrzeby i wciąż rosnące wymagania  
szeroko pojętej gastronomii.

- Bułki do hamburgerów w wersji mini -

W Lantmannen Unibake innowacyjność produktów jest jedną z kluczowych strategii naszego działania. 
Śledzimy dynamicznie rozwijający się rynek. Poznajemy najnowsze trendy i potrzeby konsumentów. Nasi 
klienci coraz częściej chcą celebrować jedzenie. Czerpać z niego przyjemność, nie zapominając o zdrowiu. 
Bułeczki do hamburgerów w wersji mini dają możliwość stworzenia zaskakującego menu.
POLECAMY:

• Dopracowane proporcje burgerka wołowego,
• Grubość 1,8 cm podkreśla smak wołowiny,

Mini Sliders
to wyjątkowe bułki do  
burgerów. Daj się zain-
spirować i stwórz swoje 
menu w wersji mini. 

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o. o. Siedziba: ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, 
Biuro: Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt Polska, tel: +48 22 772 42 54, 
e-mail: biuro@unibake.pl, www.lantmannen-unibake.pl

 mini Sliders

•  Średnica 6,0 cm dopasowana do bułeczek mini sliders: 
hamburgera i brioche,

• Pakowanie po 22 szt w folii, 5 opakowań w kartonie = 4,95 kg.

WYSOKIEJ JAKOŚCI MIĘSO WOŁOWE W BURGERACH OSI ROBVITA, W WERSJI MINI 45 G!

Mini Hamburger 
Slider 65 mm

Burgera w wersji w mini możesz  
wyczarować również z naszych małych 

bułeczek rustykalnych

Mini Brioche 
Slider 65 mm

23578 FB, 22 g, 
180 szt/kart.

23570 FB, 28 g, 
180 szt/kart.

Mix Bułeczek Rustykalnych
23503, 33 g, 
100 szt/kart., 5 min/180˚C

BACON STRIPS - paseczki  
marynowanego i prażonego  
bekonu do burgera!
Gotowe do jedzenia bez obróbki 
cieplnej!


