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Boczek dymem
wędzony

Szynka dymem wędzona

Kiełbasa dymem wędzona

Polędwica dymem
wędzona

Nową serię produktów wędzonych
starymi regionalnymi metodami
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Kiełbaski grillowe

Chołodziec Litewski 0,9L Kwas
Litewski

naturalny
1L

Węgiel ekologiczny

Karkówka grillowa Pierś z kurczaka
w marynacie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą najnowszą serię produktów 
„Dymem Wędzonych”. Swój smak i aromat zawdzięczają specjalnemu procesowi 
wędzenia, którego tradycja sięga czasów dawnej staropolskiej kuchni. Te produkty 
przypomną Państwu smak naturalnych wędlin z dzieciństwa.
 W zbliżającym się sezonie letnim proponujemy Państwu nasze produkty na grilla. 
Podczas ich wytwarzania nie stosujemy procesu peklowania, dzięki czemu pod-
czas obróbki w wysokiej temperaturze na grillu, nie powstają szkodliwe związki. 
Aby w pełni bezpiecznie kosztować grillowych potraw, proponujemy Państwu 
zastosowanie węgla ekologicznego, który można zakupić w sklepach firmowych 
Lech Garmażerii Staropolskiej. Węgiel ten pozbawiony jest zanieczyszczeń, które 
mogłyby przedostać się do produktu podczas obróbki termicznej.

Główny Technolog Lech Garmażerii Staropolskiej
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Kwas
Litewski

naturalny
1L

Schweppes
Indian Tonic 1L

Koncentraty Proeco
(chili, czosnek, curry)

Schweppes
Citrus Mix 1L

Warkocze z polędwicy
wieprzowej

Boczek grillowy Szaszłyki z piersi
kurczaka

Produkty
dymem wędzone



1. Ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT.
2. Wszystkie ceny są wyrażone w PLN.
3. LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w ”Informatorze handlowym”.
4. Zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.
5. LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o. o. Sp. k. informuje, że nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
6. Bieżąca oferta skierowana jest do klientów detalicznych.

LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp.k. 
Ignatki Osiedle, ul. Leśna 4, 16-001 Kleosin
tel. 85 74 74 211
www.lech.bialystok.pl

Białystok, ul. Gajowa 59A
tel. 85 65-34-901

Białystok, ul. Wiejska 68A
tel. 85 74-63-906

Białystok, ul. Kołłątaja 75
tel. 85 66-40-338

Kleosin, ul. Zambrowska 32
tel. 723-723-733

Białystok, ul. Sybiraków 7 lok. 7
tel. 723-723-742

Nasze
Sklepy
Firmowe


