Mleté mäso, marinované mäso a polotovary
špeciﬁkácia

716151

Marquez grilovacia
klobása

EAN

500 g

SORTIMENT PRE MALOOBCHOD
716152

716461

716460

Chipolata jemná
grilovacia klobása

Bravčové karé bez kosti,
marinované plátky

Bravčová krkovica bez
kosti, marinované plátky

Tradícia a kvalita
4 x cca 150 g

4 x cca 150 g

Sme tradičný spracovateľ

Šetrné ručné spracovanie

bravčového a hovädzieho mäsa. Na český
a slovenský trh dodávame už od roku 2003.

našimi majstrami mäsiarmi zachováva vynikajúcu
vlastnosť mäsa pre široké využitie.

Garantujeme čerstvosť

Špičkové technológie,

Bravčové polovičky a hovädzie štvrte,
ktoré spracovávame v našom modernom
závode, nakupujeme čerstvé každý deň.

ktoré používame na výrobu tovaru s pridanou
hodnotou, zaručujú najvyššiu možnú kvalitu
pri spracovaní.

Na prianie zákazníka

Moderné a praktické balenia

privezieme tovar 6 dní v týždni
podľa jeho požiadaviek.

ponúkajú atraktívny dizajn a zaručujú stabilnú
kvalitu výrobkov po celý čas uvedenej trvanlivosti.

Steakové mäso

711162

Rump Steak
Južná Amerika

4 x 200 g

711163

Rib Eye
Južná Amerika

4 x 200 g

711169

US Ball Tip

4 x 200 g

Všetok sortiment si môžete
pohodlne objednať na e-shope

Bravčové mäso

500 g

Príjem objednávok pre maloobchod tel.: +421 327 742 860
E-mail: callcentrum@bidfood.sk

špeciﬁkácia

710231

Bravčové kocky na guláš

600 g

710233

Bravčová krkovica
bez kosti, plátky

600 g

710235

Bravčové karé bez kosti,
plátky

600 g

710234

Bravčové plece bez kosti

600 g

710237

Bravčové stehno
bez kosti, plátky

600 g

710238

Bravčové rezance

600 g

710241

Moravský vrabec

600 g

710236

Bravčové stehno bez kosti

600 g

EAN

Bravčové mäso
špeciﬁkácia
710630

Bravčová krkovica
bez kosti

4 x cca 1,2 kg

710720

Bravčové plece bez kosti

4 x cca 1,2 kg

710940

Bravčové stehno

Hovädzie mäso
EAN

špeciﬁkácia

711443

Hovädzie stehno

711442

Hovädzie predné
bez kosti

710533

710973

Bravčové karé bez kosti

Bravčový bok s kosťou
a kožou

Bravčová panenka
vákuum

EAN

600 g

600 g

špeciﬁkácia

714109

Bravčové mäso mleté
do 30 %

500 g

714107

Hovädzie mäso mleté
do 30 %

500 g

714108

Mleté mäso mix do 20 %

500 g

714104

Mleté mäso mix do 40 %

500 g

714159

Hovädzí tatarák
jemne mletý

250 g

714155

Hovädzí tatarák
jemne mletý

cca 500 g

714071

Bravčový burger
6 x 100 g

600 g

714072

Hovädzí burger
6 x 100 g

600 g

716153

Bavorská klobása
(8 x 75 g)

600 g

4 x cca 1 kg

711446
710840

Mleté mäso, marinované mäso a polotovary

Hovädzia roštenka

600 g

4 x cca 1,2 kg

4 x cca 1 kg

711448

Hovädzia falošná
sviečková zadná

600 g

4 x cca 500 g
711205

Hovädzie rebrá rezané

cca 750 g

Hovädzie mäso
711441

711444

Hovädzie kocky na guláš

Hovädzie plece, plátky

600 g

711449

Hovädzie rezance

600 g

600 g
716503

711447

Hovädzie plátky
na závitky (5 x 120 g)

600 g

711445

Hovädzie stehno, plátky

600 g

Hovädzia zmes
na polievku

cca 600 g

Teľacie mäso

712008

Teľacie rezne (5 x 100 g)

500 g

EAN

