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 90 בקרטון 30 )פאלאס( יח' 100 יכוסות חד פעמ למארז 3

 90 קרטוןב 20 )ר. שמאי( יחי' 50כוסות קרטון לקפה  למארז 4.5

 116 בקרטון 40 )ר. שמאי( יחי 100כפות לבן  לחבילה 2.9

 100 בקרטון 40 )ר. שמאי( יחי 100כפיות לבן  לחבילה 2.5

 116 בקרטון 40 )ר. שמאי( יחי' 100מזלגות לבן  לחבילה 2.9

 90 בקרטון 36 )פאלאס(יחי'  72איכותי  לחים מגבונים ליחי' 2.5

 מגבונים טואלט לחים נשטפים באסלה  למארז 9.5
 ארוז שלישיה. )טא'צ(

 76 מארזים 8

 82.8 מארזים 12 יחי' )טא'צ( 10מטליות לחות לניקוי רצפות  למארז 6.9

 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

 58.5 בקרטון 15 )ר. שמאי(יחי  150 לבן מפיונים ליחי' 3.9

 54 בקרטון 6 )טא'צ(ס"מ  30מטר. רוחב  150ניילון נצמד  ליחי' 9

 78 מארזים 12 )טא'צ( גלילים במארז 10 נייר טאולט איכותי למארז 6.5

 60 במארז 10 )ר. שמאי(חמישיה  טישונייר  למארז 6.0

 27.6 מארזים 4 )ר. שמאי(נייר מגבת למטבח שישיה  למארז 6.9

 קלאסיקצלחות גדולות  מארזל 10.9
 )ר. שמאי( יחי' 100עמיד במיקרוגל 

 130.8 בקרטון 12

 קלאסיקצלחות דגים  מארזל 7.9
 )ר. שמאי( יחי' 100עמיד במיקרוגל 

 94.8 בקרטון 12

 עבות במיוחדצלחות מרקיות איכותי  מארזל 8
  יחי' 100עמיד במיקרוגל 

 96 בקרטון 12

 יחי' 25 אפור שקיות ניילון לאשפה מארזל 6.9
 עבה 75/90עם ידיות  

 34.5 אריזות 5

 23 יחידה 1 ק"ג 5צבעונית לכביסה  סודאבקת כביסה  ליחי 23

 103.2 בקרטון 8 יחי'  66שעות  6נרות לשבת  ליחי' 12.9

 120 מארזים 20 )ר. שמאי(יחי'  50נרות חמום בפח  למארז 6
 

 

 

 

 32 חבילות 8 גרם )בר ולחם( 300 במיוחד בייגלע עבה חבילהל 4

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

לק"ג 919.  318.4 16 ק"ג 3בשקית מספר  שלם עוף 

 60 10 ק"ג גרונות עוף 6  לק"ג 

 219 6.1 ק"ג חזה עוף 35.9  לק"ג 

 122 6.1 ק"ג חצי עוף עליון 20  לק"ג 

לק"ג    167.4 6 ק"ג ירכיים עוף 27.9

 67.1 6.1 ק"ג כנפיים עוף 11  לק"ג 

 201.3 6.1 ק"ג כרעיים עוף 33  לק"ג 

 237.3 6.1 ק"ג שניצל עוף 38.9  לק"ג 

 202.8 12 יחי רםג  x 12500עוף טחון  16.9  ליחי'

 202.8 12 יחי רםג  x 12500הודו טחון  16.9 ליחי' 

 95.4 6 ק"ג כנפיים הודו 15.9  לק"ג 

 288 6 יחי גרם 500כבד הודו  48  ליחי'

 131.4 6 ק"ג שוקיים הודו 21.9  לק"ג 

"גק  לחמין עם בשר בקרעצמות  12 לק"ג  8 96 

ק"ג 4 (10צוואר בקר )מס'  60   לק"ג  240 

 74   לק"ג
 296 4 ק"ג ( 8שריר הזרוע )מס' 

 
 

  

ק"ג 5.4 מעובד גולש בקר 58   לק"ג  261 

לק"ג 67 ק"ג 4 (4כתף בקר )מס'    268 

ק"ג 3.5 (מעובד) רולדה עוף מיוחד 32.9  לק"ג   174.4 

ק"ג 3.5 (מעובד) רולדה חזה הודו 34  לק"ג   180.2 

 135.6 4 ק"ג (מעובד) שניצל הודו 33.9  לק"ג 

    

 

לק"ג 922.  

 )עם עור(קפוא  7-5 מושט פילה
 ארוז כל מנה בוואקום

ק"ג 10  229 

לק"ג 32  

 )ללא עור(קפוא  9-7 מושט פילה
 ארוז כל מנה בוואקום

ק"ג 10  320 

 )בלדי( עם עור סלמון פילה מנות קפוא 62   לק"ג
 בתפזורת

ק"ג 5  310 

 (צירנה) עור ללא סלמון פילה מנות קפוא 66   לק"ג
 נורבגי כמה מנות בוואקוםכל ארוז 

ק"ג 5  330 

  (1.6פילה סלמון פלטה )משקל ממוצע  57.9   לק"ג
 (צירנה) נורבגי

ק"ג 6.4  370.6 

ק"ג 5 סטייק סלמון נורבגי פרוס עם עצם )בלדי( 33   לק"ג  165 

י'ליח 14.9 יחידות 12 גרם 500 הונגרי קלופס דגים   178.8 

י'ליח 8 יחידות 12 קציצות 7צנצנת דגים היימיש    96 

'ליחי 9.31 יחידות 8 ק"ג 1.5צ'יפס    111.2 

    

  

לבקבוק 8.9 בקרטון 12 ליטר 1מיץ ענבים תירוש אדום )ארזה(    106.8 

לבקבוק 11.9 בקרטון 12 ליטר 1)ארזה(  טבעי 100%מיץ ענבים הלל    142.8 

    

 
 

י'לתבנ 18.9 תבניות M 5ביצים גודל    94.5 

יחידהל 5.00  

 גרם  400שקדי מרק 
יחידות 12 שדות )מיוצר ע"י מנה(  60 

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

ליחי' 90.8 יחידות 12 רויאמילקורנפלקס    106.8 

 187.2 יחידות 48 גרם 140סויה  טונה בשמן יחידהל 3.9

 70.8 יחידות 12 גרם 820שימורי אפרסק  יחידהל 5.9

 90 יחידות 12 גרם 820 שימורי אננס יחידהל 7.5

 69.6 יחידות 24 גרם 400שימורי פטריות חתוך  ליחידה 2.9

 54 יחידות 12 גרם 560 ס פרי מבורךשימורי תיר ליחידה 4.5

 50.4 יחידות 12 7-9מלפפון חמוץ  דהליחי 4.2

 70.8 יחידות 12 טבעות זיתים ירוקים דהליחי 5.9

 142.5 בקבוקים 15 למאורזית שמן  לבקבוק 9.5

 127.5 בקבוקים 15 שמן קנולה לבקבוק 8.5

 29 ק"ג 10 )שדות( ק"ג 1סוכר  לק"ג 2.9

 32 ק"ג 10 )שדות( קמח לבן מנופה לק"ג 3.2

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

 45 ק"ג 10 )שדות( 80%קמח מלא  לק"ג 4.5

 87 ק"ג 10 )בר ולחם( קמח כוסמין לבן לק"ג 8.7

 87 ק"ג 10 )בר ולחם( 80%קמח כוסמין  לק"ג 8.7


