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Náš bestseller

Akční nabídka 6/9–3/10/2021

Hrášek "A"  4x2,5 kg

Orklafs.cz/27060

Akční cena 26,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH 30,94

Kukuřice klasy
super sladká 1x10 kg

Orklafs.cz/27097

Akční cena

26,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH  30,94

Fazolové lusky
"Duo"  3x2,5 kg

Orklafs.cz/27295

Akční cena

29,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH  34,39

Lahodný hrášek sklizený zamlada, kdy je pěkně šťavnatý. V našem 

českém závodě zpracováváme pouze ty nejlepší kuličky, které následně 

"šokově" zmrazíme pro uchování kvality.

Fazolky se výborně hodí 
jako příloha k masovým jídlům 
nebo do salátů. Svědčí jim krátká tepelná 
úprava, díky které si zachovají svou 
křupavost. 

Vynikající příloha k masitým jídlům. 

Vychutnáte si je vařené, pečené 

a grilované. 

recept měsíce:
Hráškové placičky
10 porcí

Hrášek mražený "A" 875 g
Vejce 3 ks
Tvaroh polotučný 100 g
Mouka hladká 80 g
Na luštěniny /snížený obsah soli/ 20 g
Sůl 2 g
Pepř černý mletý 2 g
Olivový olej z pokrutin
Sansa/Pomace 10 ml
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svíčková "A"  5x1 kg

Orklafs.cz/27192

Akční cena

21,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH  25,19

KAPUSTA ŘEZY  4x2,5 kg

Orklafs.cz/27088

Akční cena

19,40 Kč/kg
bez DPH

s DPH  22,31

EXCLUSIVE POLÉVKOVÁ
 4x2,5 kg

Orklafs.cz/27046

Akční cena

23,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH  27,49

V.I.P. směs mražená
 4x2,5 kg

Orklafs.cz/27205

Akční cena

36,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH  42,44

HRUŠKA KOSTKA
 4x2,5 kg

Orklafs.cz/27067

Akční cena

39,90Kč/kg
bez DPH

s DPH  45,89

Meruňky půlené
mražené

 4x2,5 kg

Orklafs.cz/27143

Akční cena

49,90 Kč/kg
bez DPH

s DPH  57,39

Kapustu pro Vás pěstujeme 
na Litoměřicku a v Polabí. 
Sklízíme v nejvyšší fázi zralosti 
a ihned zpracováváme. 

Hruška nakrájená na kostičky, hluboce 

zamražená. Vhodná na přípravu koláčů, 

dezertů nebo marmelád. 

Zmrazené meruňky používáme 
k přípravě dezertů, koláčů, marmelád nebo sladkých jídel. Sklizené v nejvyšší zralosti, ihned zamrazené. 

Pestrá směs brokolice, květáku, mrkve, fazolek 
Romano, kukuřičných klasů a papriky 
pro skutečný V.I.P. gurmánský zážitek na talíři. 

Zeleninová směs jedinečná svým 

drobným řezem. Obsahuje mrkve, 

celer, pastiňák, květák, pórek, petržel.

Směs na kostky nakrájené mrkve, celeru 

a pastiňáku je rychlým základem nejen 

pod svíčkovou.


