
Z CHATĄ POLSKĄ:
KUPUJ Blisko,

WYBIERAJ Lokalnie,
ODŻYWIAJ SIĘ Naturalnie!Jarmark RegionalnyChaty Polskiej

Oferta obowiązuje 20-22.10.2017 r.
Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych i do wyczerpania zapasów.
Wszystkie ceny wyrażone w PLN brutto. Chata Polska nie odpowiada za błędy w druku.

Jabłka
> Gala > Champion > Cortland
1 kg

259

DO KUPIENIA TYLKOW NASZYCH SKLEPACH!

Pyszne biszkopty z galaretką 
w czekoladzie Dobra Nasza!
> wybrany asortyment
135 g, Chata Polska

189
1 kg/14,00

Cukierki toffee w czekoladzie
mlecznej Dobra Nasza!
100 g, Chata Polska

215
1 kg/21,50

Mleczko w czekoladzie 
waniliowe Dobra Nasza!
400 g, Chata Polska

599
1 kg/14,98

W piątek 20 października zapraszamy  do sklepu Chaty Polskiej przy ul. Głównej 20 w Pruszczu.
Skosztuj prawdziwych i smacznych produktów lokalnych wytwórców!Zapraszamy na liczne degustacje, promocje i wiele niespodzianek.

Ser żółty Bydgoski
1 kg

1699

Ręcznik papierowy
Dobra Nasza!
1 opak. = 2 rolki, Chata Polska

189

Papier toaletowy
Dobra Nasza!
1 opak. = 8 rolek, Chata Polska

399

Ogórki konserwowe
Dobra Nasza!
840 ml, Chata Polska

349
1 l/4,15

TRADYCYJNE DANIA GOTOWE
Te lubiane od lat smaki przywiodą kulinarne wspomnienia, za którymi tęskni każdy z nas. Choć żyjemy inaczej niż kiedyś, szybciej i intensywniej, ciągle możemy się nimi cieszyć.Teraz, w kilka chwil po podgrzaniu.Zapraszamy na degustację wybranych dań na ciepło!

Danie gotowe
> Gołąbki
> Fasolka w sosie pomidorowym
> Klopsiki
520 g, Międzychód

515
1 kg/9,90



KAWA BRASIL BLEND
200 g, Bromberg Kaffee

1999
1 kg/99,95

Na specjalne zamówienie Chaty Polskiej Profesjonalny Barista z Bromberg Kaffee serwować będzie dla Państwa 

wyjątkową kawę wypalaną w lokalnej palarni, bo dla Bromberg Kaffee liczy się jakość i regionany produkt.

„Mazurskie Miody” – firma zajmująca charakterystyczny „budynek z beczką” 
na obrzeżu podolsztyńskiego lasu, zaczynała od jednej, niepozornej pasieki. 
Lata rozwoju pszczelarskiej pasji pozwoliły „Mazurskim Miodom” dołączyć 
do miodowej elity, prezentując w swej ofercie prawdziwe bogactwo smaków 
– od najpopularniejszego miodu wielokwiatowego i rzepakowego, przez  
niebanalne miody wrzosowe i faceliowe, aż po tak egzotyczne odmiany.

Miód wielokwiatowy
550 g, Mazurskie Miody

1999
1 kg/36,35

Miód wielokwiatowy
400 g, Mazurskie Miody

949
1 kg/23,73

Miód
> Lipowy > Akacjowy
400 g, Mazurskie Miody

1299
1 kg/32,48

Wyobraźmy sobie zapach świeżo mielonej kawy i ciepło filiżanki, którą 
ogrzewamy ręce w chłodny poranek… Dodajmy do tego przytłumione 
światło i intensywny aromat… Właśnie takie uczucia firma Bromberg 
Kaffee starała się stworzyć budując swoją markę. To kawa dla każdego 
kto lubi dobrą kawę i ceni jakość.

Z CHATĄ POLSKĄ:
KUPUJ Blisko,

WYBIERAJ Lokalnie,
ODŻYWIAJ SIĘ Naturalnie!

Polska surowa
1 kg, Chmarzyński

1999

Serdelki
1 kg, Chmarzyński

1299

Krówki na śmietance
100 g, Nadwiślańska Chata

749
1 kg/74,90

KAWA AROMA BLEND
200 g, Bromberg Kaffee

1799
1 kg/89,95

KAWA ORGINAL BLEND
200 g, Bromberg Kaffee

1899
1 kg/94,95

Zakład Mięsny Chmarzyński to firma rodzinna, obecna na polskim rynku od 1992 roku. Od początku istnienia priorytetem firmy jest kultywowanie najlepszych tradycji polskiego rzemiosła wędliniarskiego.Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Osie, położonej w samym sercu Borów Tucholskich, które należą do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Zakład Mięsny Chmarzyński otacza nie tylko piękna, ale przede wszystkim nieskażona przyroda, a minimalny wpływ przemysłu na okoliczne tereny rolnicze znajduje bezpośrednie odbicie w wysokiej jakości i niepowtarzal-nym smaku naszych wyrobów.

Krakowska parzona
1 kg, Chmarzyński

1599

Syrop
> różne smaki 
330 ml, Nadwiślańska Chata

1499
1 l/49,97

Syrop
> różne smaki 
700 ml, Nadwiślańska Chata

3199
1 l/45,70

Pierniki na miodzie i maśle
150 g, Nadwiślańska Chata

749
1 kg/49,93

Konfitury
> różne smaki 
300 g, Nadwiślańska Chata

1399
1 kg/46,63

Rodzinna firma, która przygotowuje wszystkie produkty 
w starej Nadwiślańskiej Chacie z roku 1801. Właściciel Zdzisław 
Brzykcy przykłada wielką wagę do historii i tradycji, w kuchni 
korzysta z dawnych receptur przypominając smaki dawnych
lat i gwarantując naturalny charakter produktów.


