Pizza italského typu (na kameni pe eném korpusu)
Don Peppe Pizza ORIGINALE 340 – 390g

25 K /ks

Šunková (1)
Salámová (2)
Sýrová (3)
Hotdog & ho

ice (4)

Gastro pizza 475g – pikantní

25,-/ks

Pepperoni salám (5)
Mexicana (6)

Speciality
Nepe ená pizza s pln ným sýrovým okrajem 490 – 500g

20 K /ks

Sýrová (7)
Salámová (s chorizem) (8)
Barbecue (okraj pln ný BBQ omá kou) (9)
Hotdog & ho

ice (tomatová omá ka v okraji) (10)

Pln né PizzaBulky 40x100g – min. odb r 1 karton = 40ks
Šunka a Ke up (11)
Bolo ské maso (12)
Hamburger (13)
Sýr Raclette (14)
Barbecue (15)
Šunka a 4 druhy sýr (16)
Ku ecí (17)

100 K /karton

M
 Hotová jídla - 450g
 Držky na paprice (18)

50,-/ks

 Držkový Perkelt (19)

50,-/ks

 Segedínský guláš (20)

50,-/ks

 Krémové polévky – 450g
 Dý ová polévka (21)

30,-/ks

 Žampionová polévka (22)

30,-/ks

 Tradi ní polévky – 450g
 Držková polévka (23)

30,-/ks

 Fazolová polévka (24)

30,-/ks

 Borš (25)
 Gulášová polévka (26)
 Zel a ka (27)

30,-/ks
30,-/ks
30,-/ks

Don Peppe pln né knedlíky 920 – 1000g
Don Peppe Knedlíky sladké tvarohové

50 K /kg

Jahodové knedlíky (28)
Meru kové knedlíky (29)
Bor vkové knedlíky (30)
Don Peppe Knedlíky slané

50 K /kg

Knedlíky s uzeným masem (31)
Šišky se špenátem a uzeným masem (32)
Don Peppe šišky v bramborovém t st
Šišky s mákem (33)
Don Peppe Tašti ky

30 K /kg

Tašti ky jahodové (34)
Tašti ky povidlové (35)
Don Peppe bezlepkové knedlíky 600g

50 K /600g

Jahodové (36)
S uzeným masem (37)



Nabízíme Vám mražené výrobky za výrobní ceny!!!



Platnost od 27.2.2020



K dostání p ímo ve výrobním závod

FrostFood a.s. v Rokytnici v Orl. horách,

Kasárna . ev. 41.


Provozní doba: PO - PÁ: 6:00 – 15:00 hod nebo po domluv .



Objednávkový formulá i nabídkový leták jsou dostupné na www stránkách.



Volejte 601 558 280 p. Do kalíka nebo pište na radek.dockalik@frostfood.cz.



V p ípad zájmu o odb r v tšího množství výrobk nebo prodejní akce pro v tší
po et zákazník , zajistíme dopravu zboží na místo prodeje zdarma. Objednávka nad
3.000,-K doprava zdarma do 30km; objednávka nad 5.000,-K doprava zdarma do
60km.
www.frostfood.cz
www.donpeppe.cz

