
 

 

 

 



 

 87 במארז 30 ()פאלאס יח' 100 יכוסות חד פעמ למארז 2.9

 90 במארז 20 )פאלאס( כוסות קרטון לקפה למארז 4.5

 72 במארז 36 )פאלאס( יחי' 72איכותי  מגבונים ליחי' 2.0

 ק"ג  10מפות שלחן בגליל  לגליל 94.9
 מטר 1.6רוחב  0.6עובי 

 94.9 יחידה 1

 ק"ג  10מפות שלחן בגליל  לגליל 94.9
 מטר 1.6רוחב  0.4עובי 

 94.9 יחידה 1

 60 במארז 10 חמישיה )שניב( טישונייר  למארז 6.0

 נייר טאולט איכותי למארז 6.3
 גלילים דו שכבתי 10

 75.6 מארזים 12

 87 בקרטון 30 יחי )טא'צ( 100מפיונים  ליחי' 2.9

 צלחות גדולות איכותי  י'ליח 11.9
  יחי' 100עמיד במיקרוגל 

 142.8 בקרטון 12

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

 94.8 בקרטון 12

 איכותי לפתניות צלחות  י'ליח 4.9
  יחי' 100עמיד במיקרוגל 

 117.6 בקרטון 24

 צלחות מרקיות איכותי  'ליחי 9.9
  יחי'  100עמיד במיקרוגל 

 118.8 בקרטון 12

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

 34.5 אריזות 5

  אריאלאבקת כביסה  ליחי 31
 ק"ג 6 וצבעונית לכביסה לבנה

 31 יחידה 1

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

 111.2 בקרטון 8 (מאורות)יחי'  72שעות  6נרות לשבת  ליחי' 13.9

 120 מארזים 20 (מאורותיחי' ) 50נרות חמום בפח  למארז 6

 57.6 יחי' 48 (מאורות) שעות 24נר נשמה בפח  ליחי' 1.2

לק"ג 9019.  318.4 16.00 ק"ג  3בשקית מספר  שלם עוף 

 60  10 ק"ג  גרונות עוף 6.00  לק"ג 

 219 6.10 ק"ג  חזה עוף 35.9  לק"ג 

 122 6.10 ק"ג  חצי עוף עליון 20.00  לק"ג 

 11.90  לק"ג 
  כנפיים עוף

 72.6 6.10 ק"ג  ק"ג בשקית 2ארוז כל 

 194.6 6.10 ק"ג  כרעיים עוף 31.9  לק"ג 

 237.3 6.10 ק"ג  שניצל עוף 38.90  לק"ג 

 214.8 12.00 יחי  רםג  x 12500עוף טחון  17.90  ליחי'

 202.8 12.00 יחי  רםג  x 12500הודו טחון  16.90 ליחי' 

 324 10.80 ק"ג  )מעובד(רולדה חזה הודו  30.00  לק"ג 

 143.2 8.00 ק"ג  צוואר לחמיןעצמות בשר  17.90 לק"ג

 72.00   לק"ג
 ( 8שריר הזרוע )מס' 

 288 4.00 ק"ג 

לק"ג    129.1 4.80 ק"ג  ירכיים עוף 26.90

לק"ג 67.00 ק"ג 4.00 (4כתף בקר )מס'    268 

לק"ג 61.00  (10צוואר בקר )מס'  
ק"ג 4.00  244 

 244 4.00 ק"ג  ( 2צלעות בקר )מס'  61.00   לק"ג

 129  10 ק"ג  שאריות נקניק ופסטרמה )ב( 12.90  לק"ג 

 226.6 10.30 ק"ג  שוקיים הודיות  22.00  לק"ג 

 135.6 4.00 ק"ג  שניצל הודו 33.90  לק"ג 

 

לק"ג 9021.  

 קפוא  7-5 מושט פילה
 ארוז כל מנה בוואקום

ק"ג 10  219 

ק"ג 5 )בלדי( עם עור סלמון פילה מנות קפוא 47.00   לק"ג  235 

ק"ג 5 (צירנה) עור ללא סלמון פילה מנות קפוא 59.90   לק"ג  299.5 

י'ליח 014.9 יחידות 12 גרם 500 הונגרי קלופס דגים   178.8 

'ליחי 90.31 יחידות 8 ק"ג 1.5צ'יפס    111.2 

למארז 90.11  95.2 מארזים 8 גרם 600סיגרים תפו"א  

למארז 90.22  137.4 מארזים 6 פיצה משפחתי שלישיה במארז 

לק"ג 90.81  189 ק"ג 10 ק"ג במארז )זוגלובק( 2.5שניצל תירס  

לק"ג 90.81  189 ק"ג 10 ק"ג במארז )זוגלובק( 2.5שניצל סויה צמחי  

לק"ג 90.81  226.8 ק"ג 12 ק"ג במארז )זוגלובק( 2נקניקיות סויה צמחי  

'ליחי 90.7 יחידות 12 גרם 800 חתוכה שעועית ירוקה   94.8 

    

לבקבוק 10.9  
 מ"ל 960מיץ ענבים תירוש אדום 

 טבעי )אריזות ירושלים( 100%
 65.4 בקרטון 6

לבקבוק 10.9  65.4 בקרטון 6 טבעי )טעמן( % 100מיץ ענבים  

לבקבוק 98.  106.8 בקרטון 12 )יקבי ציון( 100%מיץ ענבים לבן מובחר  

לבקבוק 920.  
 )מוגז קל( מוסקט לבןיין 

 כהל )יקבי ציון( 5% 
 250.8 בקרטון 12

לבקבוק 941.  
 סבניוןיין שאטו לה מור קברנה 

 )יקבי ציון( מבושל
 178.8 בקרטון 12

    

י'לתבנ 591.  97.5 תבניות M 5ביצים גודל  

ליחי' 7.90  94.8 יחידות 12 גרם 500טחינה איכותית )רויאמיל(   

 יחידהל 5.00
 גרם  400שקדי מרק 

 שדות )מיוצר ע"י מנה(
 60 יחידות 12

'ליחי  920.  
 ליטר 1.2 טבעי 100%תרכיז תפוחים 

 )פרי קטיף(ללא תוספת סוכר 
 188.1 יחידות 9

ליחי' 90.8  106.8 יחידות 12 ק"ג )מיה( 1אורז פרסי בוואקום  

ליחי' 00.8  192 יחידות 24 גרם )מיה( 500חומוס ענק בוואקום  

ליחי' 90.8  106.8 יחידות 12 קורנפלקס רויאמיל 

ליחי' 9011.  142.8 יחידות 12 ק"ג )מיה( 1שעועית לבנה בוואקום  

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

 

 153.6 יחידות 48 גרם 140סויה  טונה בשמן יחידהל 3.20

 46.8 יחידות 12 גרם 820שימורי אפרסק  יחידהל 3.90

 58.8 יחידות 12 גרם 600חתיכות שימורי אננס  דהליחי 4.90

 69.6 יחידות 24 גרם 400שימורי פטריות חתוך  ליחידה 2.90

 34.8 יחידות 12 ס בוואקוםשימורי תיר ליחידה 2.90

 50.4 יחידות 12 7-9מלפפון חמוץ  דהליחי 4.20

 70.8 יחידות 12 טבעות זיתים ירוקים דהליחי 5.9

ליחי' 00.6  
 גרם 500 )טעמן( רסק תפו"ע בצנצנת

 טבעי ללא תוספת סוכר 100% 
 48 יחידות 8

 142.5 בקבוקים 15 למאורזית שמן  לבקבוק 9.50

 124.5 בקבוקים 15 שמן קנולה לבקבוק 8.30

 לבקבוק 9.40
 )טעמן( אקסטרה שמן קנולה

  9מכיל אומגה   Eמועשר בויטמין 
 141 בקבוקים 15

 118.5 בקבוקים 15 שמן סויה )טעמן( לבקבוק 7.90

 29 ק"ג 10  ק"ג 1סוכר  לק"ג 2.9

 37 ק"ג 10 קמח לבן מנופה לק"ג 3.7

 24 ק"ג 10 קמח לבן רגיל לא מנופה לק"ג 2.40

 45 ק"ג 10 80%קמח מלא  לק"ג 4.5

 86 ק"ג 10 קמח כוסמין לבן לק"ג 8.6

 86 ק"ג 10  80%קמח כוסמין  לק"ג 8.6


