
 350.4 ק"ג 16 3עוף בשקית מספר  לק"ג ₪ 21.9

 216.38 ק"ג 6.2 כרעיים עוף לק"ג ₪ 34.9

 123.38 ק"ג 6.2 עליוןחצאי עוף  לק"ג ₪ 19.9

 36 ק"ג 6 גרון עוף לק"ג ₪ 6

 179.18 ק"ג 6.2 ירכיים עוף לק"ג ₪ 28.9

 119.2 ק"ג 8 צוואר לחמיןעצמות  לק"ג ₪ 14.9

 243 ק"ג 4.5 רצועות מיני אסאדו לק"ג ₪ 54

 263.6 ק"ג 4 (10צוואר בקר )מס  לק"ג ₪ 65.9

 565.95 ק"ג 10.5 )מעובד( רולדה בקר לק"ג ₪ 53.9

 120 יחידות 8 גרם 600טבעות עוף מוכן  ליח' ₪ 15

 167.2 יחידות 8 ג' 600ני עוף אמיתי מוכן ולשניצ ליח' ₪ 20.9

 163.6 ק"ג 4 שניצל עוף  לק"ג ₪ 40.9

 מיוחד עוף טחוןאדום  ליחידה 14.9₪
 גרם 500אריזות של   10

 149 ק"ג 5

 77.35 ק"ג 6.5 כנפיים עוף לק"ג ₪ 11.9

 239.85 ק"ג 6.5 הודו אדום לק"ג ₪ 36.9

 ליחידה ₪ 19.5
 הודו טחון

 גרם 500אריזות של   10
 195 ק"ג 5

 194.5 ק"ג 5 )מעובד( ורולדה הוד לק"ג ₪  38.9

 116 יחידות 8 ק"ג 1.5צ'יפס  ליחידה ₪ 14.5

 267.6 ק"ג 4 (4כתף בקר ) לק"ג ₪ 66.9

 289.5 ק"ג 5 בקר  גולש לק"ג ₪ 57.9

 151.6 ק"ג 4 שניצל הודו לק"ג ₪ 37.9

 

 169.9 ק"ג 10 (9-7)גודל  בתפזורתמושט פילה קפוא  לק"ג ₪ 16.99

 לק"ג ₪ 49.9
 סלמון פילה מנות

 קפוא עם עור
 249.5 ק"ג 5

 283.14 ק"ג 6.6 פלטות בקרטון 4 סלמון פילה )פלטה(  לק"ג ₪ 42.9

 178.8 יחידות 12 גרם 500קלופס דגים  ליחידה ₪ 14.9



 

9.9 ₪ 
 לבקבוק

 ליטר 1מיץ ענבים תירוש אדום 
 )ארזה(

 118.8 בקרטון 12

14.5 ₪ 
 לבקבוק

טבעי  100% ענבים בית סבאמיץ 
 )יקבי ציון(

 174 בקרטון 12

11.9 ₪ 
 לבקבוק

טבעי  100%ל מיץ ענבים הל
 )ארזה(

 142.8 בקרטון 12

10.9 ₪ 
 לבקבוק

 65.4 בקרטון 6 )טעמן( טבעי 100% מיץ ענבים

19.5₪ 
 לתבנית

 117 תבניות M 6ביצים גודל 

 ליחי' ₪ 8
 )רויאמיל( איכותי קורנפלקס

 גרם 750 
 96 מארזים 12

 למארז ₪ 5.5
  מנהשדות מיוצר ע"י  שקדי מרק

 גרם 400
 66 מארזים12

 102 מארזים 12 ק"ג( 1) וואקום סלקדטאורז לבן  למארז ₪ 8.5

 למארז ₪ 8
  סלקטד חומוס לבן ענק

 גרם( 500)
 192 מארזים 24

19.9 ₪ 
 ליחידה

 פרי  100%תרכיז תפוחים 
 )פרי קטיף(ללא סוכר 

 179.1 יחידות 9

 75 במארז 30 יח' 100כוסות חד פעמי פאלאס  למארז ₪ 2.5

 58 במארז 20 יחי' 50כוסות קרטון  למארז 2.9

 72 במארז 36 פאלאס  מגבונים ליחי' ₪ 2

 79 במארז 10 )שניב( טישו שביעיה למארז ₪ 7.9

 נייר טאולט איכותי למארז ₪ 6.3
 גלילים דו שכבתי 10 

 75.6 מארזים 12

צלחות מרקיות איכותי עמיד  'ליחי ₪ 8.9
 יחי'  100במיקרוגל 

 106.8 בקרטון 12

צלחות דגים איכותי עמיד  י'ליח ₪ 7.9
 יחי' 100במיקרוגל 

 94.8 בקרטון 12

צלחות גדולות איכותי עמיד  י'ליח ₪ 10.9
 יחי' 100במיקרוגל 

 130.8 בקרטון 12

צלחות לפתניה איכותי עמיד  'ליחי ₪ 4.5
 יחי' 100במיקרוגל 

 108 בקרטון 24

 רוחב  1.6מפות שולחן בגליל  לגליל ₪ 87
 ק"ג לגליל 10 - 0.6עובי 

 87 יחידה 1

 רוחב  1.4מפות שולחן בגליל  לגליל ₪ 25
 ק"ג לגליל 3 - 0.5עובי 

 75 גלילים 3

 יחי' 25שקיות ניילון לאשפה  'ליחי ₪ 6.9
 עבה 70/95עם ידיות  

 34.5 אריזות 5

6.9 ₪ 
 לבקבוק

 ליטר 1 מרכך כביסה מרוכז
 (טאצ')

 82.8 בקבוק 12

 20.9 יחידה 1 ק"ג 5צבעונית  סודאבקת כביסה   ליחי  ₪ 20.9

  אריאלאבקת כביסה  ליחידה ₪ 34
 ק"ג 6לבנה וצבעונית לכביסה 

 34 יחידה 1

  60 בקרטון 12 )זכוכית( שבועי נר נשמה ליחי' ₪ 5

 יחי'( 72) שעות 6 נרות לשבת ליחי' ₪ 12.9
 שלהבת

 103.2 בקרטון 8

 100 בקרטון 20 )שלהבת( יחי' 50נרונים בפח  לחבילה ₪ 5

 42 חבילות 20 גרם( 50) תן צאפ טבעות טבעי ליחידה ₪ 2.1

 

 144 יחידות 48 גרם 140טונה בשמן  יחידהל ₪ 3

 46.8 יחידות 12 גרם 820שימורי אפרסק  יחידהל ₪ 3.9

 48 יחידות 12 פרי מבורךשימורי תירס  דהליחי ₪ 4

 69.6 יחידות 24 גרם( 400) שימורי פטריות חתוך ליחידה ₪ 2.9

 50.4 יחידות 12 7-9מלפפון חמוץ  דהליחי ₪ 4.2

 66 יחידות 12 טבעות זיתים ירוקים דהליחי ₪ 5.5

 79.5 בקבוקים 15 שמן קנולה לבקבוק ₪ 5.3

 127.5 בקבוקים 15 שמן למאור לבקבוק ₪ 8.5

 433.5 בקבוקים 15 שמן זית קבר רחל )טעמן( לבקבוק ₪ 28.9

 29 ק"ג 10 ק"ג 1סוכר  לק"ג ₪ 2.9

 37 ק"ג 10 קמח לבן מנופה לק"ג ₪ 3.7

 45 ק"ג 10 80%קמח מלא  לק"ג ₪ 4.5

 89 ק"ג 10 קמח כוסמין לבן לק"ג ₪ 8.9

 89 ק"ג 10  80%קמח כוסמין  לק"ג ₪ 8.9

 

 

 

 


