
 

 

OFERTA 
 

 
1.KANAPKA WIELOZIARNISTA DUŻA (OK.200G)  
Bułka grahamka posypana ziarnami w wielu smakach do wyboru: 
 
-KANAPKA Z SZYNKĄ I Z SEREM (ser gouda, szynka, pomidor, ogórek kiszony, sałata, majonez)  
-KANAPKA Z KIEŁBASĄ KRAKOWSKĄ (kiełbasa krakowska, pomidor, czerwona cebula, ogórek       
kiszony, sałata, musztarda, majonez) 
-KANAPKA Z PASZTETEM (pasztet, ogórek kiszony, pomidor, sałata, majonez) 
-KANAPKA Z SALAMI (salami, pomidor, ogórek, sałata, majonez)  

-KANAPKA Z TUŃCZYKIEM (tuńczyk, kukurydza, rukola, masło, majonez)  

-KANAPKA WEGETARIAŃSKA (ser gouda, pomidor, ogórek zielony, sałata, majonez)  

-KANAPKA Z TWAROŻKIEM (twaróg, ogórek, pomidor, kiełki rzodkiewki, sałata, majonez)  
 
2.BAGIETKA PSZENNA (OK.200G)  
Tradycyjna bagietka wypieczona z mąki pszennej w wielu smakach do wyboru: 
 
-KANAPKA Z SZYNKĄ I Z SEREM (ser gouda, szynka, pomidor, ogórek kiszony, sałata, masło)  
-KANAPKA Z KIEŁBASĄ KRAKOWSKĄ (kiełbasa krakowska, pomidor, czerwona cebula, ogórek 
kiszony, sałata, musztarda, majonez, masło) 
-KANAPKA Z KURCZAKIEM WĘDZONYM (wędzona pierś z kurczaka, pomidor, kiełki rzodkiewki, 
sałata, majonez, sos miodowy)  

-KANAPKA WŁOSKA (ser mozzarella, pomidor, rukola, sałata, pesto bazylikowe, majonez)  

-KANAPKA WEGETARIAŃSKA (ser gouda, pomidor, ogórek zielony, sałata, majonez)  

-KANAPKA Z TWAROŻKIEM (twaróg, ogórek, pomidor, kiełki rzodkiewki, sałata, majonez)  
 

3. KANAPKA PSZENNA (OK.150G)  
Tradycyjna bułka pszenna w wielu smakach do wyboru: 
 
-KANAPKA Z SZYNKĄ I Z SEREM (ser gouda, szynka, pomidor, ogórek kiszony, sałata, majonez)  
-KANAPKA Z KIEŁBASĄ KRAKOWSKĄ (kiełbasa krakowska, pomidor, czerwona cebula, ogórek 
kiszony, sałata, musztarda, majonez) 
-KANAPKA Z SALAMI (salami, ogórek , pomidor, sałata, majonez) 
-KANAPKA Z KURCZAKIEM WĘDZONYM (wędzona pierś z kurczaka, pomidor, kiełki rzodkiewki, 
sałata, majonez, sos miodowy)  
-KANAPKA Z PASZTETEM (pasztet, ogórek kiszony, pomidor, sałata, majonez) 

-KANAPKA WŁOSKA (ser mozzarella, pomidor, rukola, sałata, pesto bazyliowe)  

-KANAPKA WEGETARIAŃSKA (ser gouda, pomidor, ogórek zielony, sałata, majonez)  

-KANAPKA Z TWAROŻKIEM (twaróg, ogórek, pomidor, kiełki rzodkiewki, sałata, majonez)  
 
                                                                                                                                      
 
 



             
 
 

 
4. KANAPKA WIELOZIARNISTA MAŁA (OK.150G)  
Bułka wypieczona z mąki pszennej typu graham posypana ziarnami w wielu smakach do wyboru: 
 
-KANAPKA Z KURCZAKIEM WĘDZONYM (wędzona pierś z kurczaka, pomidor, kiełki rzodkiewki, 
sałata, sos miodowy, masło)  
-KANAPKA Z SZYNKĄ (szynka wieprzowa wędzona, pomidor, ogórek, sałata, masło) 
-KANAPKA KRAKOWSKA (kiełbasa krakowska, pomidor, czerwona cebula, ogórek kiszony, sałata, 
musztarda, majonez, masło) 
-KANAPKA Z PASZTETEM (pasztet, ogórek kiszony, pomidor, sałata, majonez) 
-KANAPKA Z SALAMI (salami, ogórek , pomidor, sałata, majonez) 

-KANAPKA WEGETARIAŃSKA (ser gouda, pomidor, ogórek zielony, sałata, masło)  

-KANAPKA Z TUŃCZYKIEM (tuńczyk, kukurydza, rukola, masło, majonez)  

-KANAPKA WŁOSKA (ser mozzarella, pomidor, pesto bazyliowe, rukola, sałata, masło)  

-KANAPKA Z TWAROŻKIEM (twaróg, ogórek, pomidor, kiełki rzodkiewki, sałata, majonez)  
 
4. KAJZERKA (OK.110G)  
Kajzerka pszenna w 3 smakach do wyboru: 
 
-KANAPKA Z SZYNKĄ (wędlina wieprzowa, ogórek zielony, pomidor, majonez, masło)  
-KANAPKA KRAKOWSKA (kiełbasa krakowska, pomidor, czerwona cebula, ogórek kiszony, 
sałata, musztarda, majonez, masło) 
-KANAPKA Z SALAMI (salami, pomidor, ogórek, sałata, majonez, masło)  
-KANAPKA Z PASZTETEM (pasztet, ogórek kiszony, pomidor, sałata, majonez) 

-KANAPKA Z ŻÓŁTYM SEREM (ser gouda, ogórek zielony, pomidor, majonez, masło)  

-KANAPKA Z JAJKIEM (jajko, ogórek zielony, pomidor, majonez, masło)  
 

5. KANAPKA NA CHLEBIE ŻYTNIM PREMIUM (OK.250G)  
Dwie kanapki z chleba 100% żytniego w 3 smakach do wyboru: 
 
-KANAPKA Z WĘDLINĄ (schab Westfalski, schab Małopolski, świeży koperek, ogórek zielony, 
ogórek konserwowy, sałata, masło)  

-KANAPKA Z LAZUREM (ser pleśniowy Lazur, winogrono, sałata, masło)  

-KANAPKA Z TUŃCZYKIEM (tuńczyk, kukurydza, rukola, majonez, masło)  

 
6. KANAPKA HAMBURGER (OK. 310G) 
(grillowany kotlet drobiowo- wieprzowy, sałata, pomidor, ogórek, kapusta czerwona, cebula czerwona, 
majonez, ketchup) 

 
7. KANAPKA GYROS (OK. 320G) 

   (gros drobiowy, sałata, pomidor, ogórek, kapusta czerwona, cebula czerwona, majonez, ketchup) 
 

 
   Istnieje możliwość stworzenia gamy produktów dostosowanych do Państwa 

 potrzeb, w różnej kombinacji smaków oraz z różnego typu pieczywa. 
 

Zapraszamy do współpracy tel. 794-227-933 

 
 


