
PRODUKT CENA
pojemność / waga

Opakowanie karton 4,00 zł
Zupa KREM z kiszonych ogórkowy VEGAN 16,00  zł          750 ml

Zupa ogórkowa 16,00  zł          750 ml
Żurek wąsowski 21,00  zł          750 ml
Kapuśniak na żeberkach 21,00  zł          750 ml
Zupa krem marchewkowy VEGAN 16,00  zł          750 ml
Zupa krem pomidorowy VEGAN 16,00  zł          750 ml

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać poprzez formularz na stronie 

http://folwarkwasowo.pl/produkty/#lista-produktow

lub mailowo i telefoniczne:

sklep@folwarkwasowo.pl

515 168 302

Cennik Przetworów Folwark Wąsowo 

DOWÓZ

Dowóz na terenie Poznania i okolic - bezpłatny przy złożeniu minimalnego zamówienia.

Minimalna kwota zamówienia 200 zł na terenie Poznania, gminy ościenne 350 zł

Dostawy na zamówienia odbywają się w godzinach 10:00-16:00.

Prosimy o podanie adresu dostawy, w którym jesteście Państwo dostępni 

w podanym przedziele godzinowym.

W celu zachowania sterylności Państwa zamówienie zostanie zapakowane w bezzwrotny karton. 

Doliczony zostanie jednorazowy koszt 4 zł 

PŁATNOŚĆ

Płatność przedpłata przelewem.

Ostateczna kwota do zapłaty zostanie podana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.



Barszcz wąsowski eko 14,90  zł          750 ml
Barszcz wąsowski eko butelka 7,00  zł            300 ml 
Buraczki drobnotarte eko 11,40  zł          490 gram
Buraczki grubotarte eko 11,40  zł          490 gram
Buraczki z jabłkiem 9,60  zł            300 gram
Buraczki z jabłkiem prażonym 9,60  zł            300 gram
Buraczki marynowane eko 12,60  zł          500 gram
Buraczki z żurawiną eko 9,60  zł            300 gram
Buraczki z miodem eko 9,60  zł            300 gram
Buraczki z truskawkami 10,80  zł          300 gram
Buraczki z czarną porzeczką 10,80  zł          300 gram
Buraczki z czosnekiem eko 9,60  zł            300 gram
Ćwikła eko 9,60  zł            300 gram
Sok z kiszonych buraków eko 10,80  zł          300 ml 
Zakwas buraczany eko 10,80  zł          300 ml 

Ogórki marynowane eko 16,00  zł          500 gram
Pikle eko 17,50  zł          480 gram
Przecier ogórkowy eko 14,00  zł          480 gram
Salatka Jana z kiszonych ogórków eko 14,00  zł          490 gram
Sałatka ogórkowa z żurawiną eko 13,00  zł          500 gram

Sok pomidorowy 10,50  zł          300 ml
Sos pomidorowo - ziołowy 16,50  zł          520 ml

Syrop z mniszka 12,00  zł          250 ml

ŚLIWKA wąsowska 12,00  zł          200 gram
czarna ta PORZECZKA 13,00  zł          200 gram
TRUSKAWKA aromatyczna 13,00  zł          200 gram
szlachetna WIŚNIA 13,00  zł          200 gram
ZIELONY agrest RABAT 14,00  zł          200 gram
czarna BORÓWKA RABAT 14,00  zł          200 gram

Hyćka ( napój z kwiatów czarnego bzu) 8,00  zł            300 ml 
Napój z akacji 8,00  zł            300 ml

Ziemniaki 5,50  zł            1 kg

Obowiązuje od 15 kwietnia 2021r.


