מפרט מוצרים
משרד:
פקס:
מק"ט
353

ברקוד
3911707

תאריך עדכון

15.11.20

04-6321408
04-6212888
מוצרים ארוזים קפואים
מחיר מ .צרכן מק"ט ברקוד
שם המוצר
ש .פרגית ארוז במגש

מוצרי פרימיום קפוא
שם המוצר
סטייק קצבים פיטום חלק בוואקום קימונאי

711

3911318

351

 3911264שיפודי פרגית מתובל ארוז מגש

965

3911592

סטייק קצבים פיטום מוכשר בווקום

8875

 3911172סטייק פרגית ברוטב סויה ודבש כ1ק"ג

3911615 7116

פלאט איירון בוואקום חלק קימונאי

8905

 3911042ס .פרגית ברוטב טריאקי כ 1-ק"ג במגש

3911622 7141

פלאט איירון בוואקום מוכשר קימונאי

2255

 3911899סטייק פרגית פרוס ארוז במגש כ 1-ק"ג

133

 3911981חזה עוף פרוס דק ארוז מגש

2392

 6461025פילה עוף בתיבול ים תיכוני ארוז מגש

מחיר
קימונאי

מוצרי פרימיום מצונן חלק מבשר אנגוס FEED LOT
מחיר
שם פריט
מק"ט ברקוד

329

 3911165כנפיים מתובל ארוז מגש

6461711 7105

אנטריקוט אנגוס מצונן שלם חלק

574

 6461865קרה טלה מקוצב לכתר חלק מקומי

6461728 7014

ריב סטייק (צלעות מקוצבות) מצונן

856

 3911363צלעות טלה מקומי פרוס ארוז מגש

6461735 7021

בריסקט אנגוס מצונן

679

 3911325צלעות טלה ביבי פרוס פרימיום חלק

6461810 7115

ערכות אנגוס לטחינה מצונן

846

 8499026ספריבס טלה מקוצב בוואקום חלק

6461636 7069

אסאדו אנגוס חצוי מפורק בלי עצם חלק

858

 3911035צוואר טלה פרוס במגש חלק

6461780 7169

אסאדו אנגוס שלם מפורק בלי עצם חלק

736

 3911769אוסובוקו עגל מוכשר פרוס  4יח' בוואקום

8499132 7142

786

 3911639עצמות מח מוכשר ממויין פרוס 6-8יח' בוואקום

6461194 7119

צלעות פידלוט ממוינות לדנוור שלם חלק בואקום

653

 6461156פריים ריב פרוס מוכשר מקוצב 1יח' בוואקום

6461988 7135

סטייק סנטה אנגוס פידלוט זוגות מוכשר

630

 3911813חטיפי אסאדו עגל 4יח' בוואקום חלק

6461643 7124

שפיץ צ'אך (פיקניה) מוכשר מצונן FL

788

 3911530רגל עגל פרוס ארוז מוכשר

6461667 7126

שפיץ צ'אך (פיקניה) חלק מצונן FL

928

 3911684אנטריקוט אנגוס פיטום פרוס זוגות חלק

6461940 7095

דנוור סטייק פרוס מנות בוואקום חלק

718

 3911578אנטריקוט פרוס דק  35גר חלק

6461773 7052

שריר מוזות מצונן חלק פידלוט

7131

 6461834קרפציו אנגוס פידלוט  100גרם 15יח' בקרטון

מק"ט ברקוד

 1335109 1000070טחול ממולא ארוז מוכשר
749

 6461001גולש אנגוס מגש חלק

מק"ט

ברקוד

טחונים אנגוס פידלוט לפי שקילה חלק

נשנושי אסאדו אנגוס ללא עצם חלק

בשר בקר מצונן
שם פריט

מ .צרכן 668

17

 3911219קבב עגל טלה חלק  120גרם 6יח במגש

478

פריים ריב מקוצב מצונן חלק

18

 3911257קבב רומני ביתי 160ג'*6יח בוואקום

654

19

 3911295צוריסוס 90גר' 14יח במגש

655

פ.ריב מקוצב לטומהוק שלם מוכשר

20

 3911547המבורגר אנגוס 100ג' 6יח במגש

665

פ.ריב מקוצב לטומהוק שלם חלק

21

 3911301קציצות עירקיות 50ג' 20יח' במגש

3911790 6002

פרייב ריב פרוס לטומוהוק מנות חלק

22

 3911493מרגז 60גרם 18יח במגש

חלק

24

 3911424קבבון סלוניקי  35ג'  15יח' במגש

25

 3911431צוריסוס פיקנטי  90גרם  12יח' במגש

656

6461163

פרייב ריב פרוס לטומוהוק מנות מוכשר

מוצרי וואג'יו ארגנטינה מצונן פרוס מנות עד 300גרם
מחיר
שם פריט
מק"ט ברקוד

26

 3911448קבב קינמון 55ג' 12יח' במגש

6461230 7201

אנטריקוט (אנטוקוטו) מס 1חלק

27

 3911455קציצות עגל טלה  50גרם

6461421 7220

סַ רֹואִ ין מספר ( 11סינטה) מוכשר

28

 3911462קציצות עגל  50גרם

6461445 7222

ירטֹו מספר ( 12מדליוני פילה) מוכשר
פִ ְ

29

 3911479צוריסוס עגל טלה 90גרם  12יח' במגש

6461469 7224

סְ פְ קֹו מספר (15פיקניה) מוכשר

30

 3911486המבורגר אנגוס 220ג'  4יח' במגש

6461391 7217

אסאדו ( אסאטו קאי תאי ) מס 9חלק

554

 6461926קציצות לבנוניות במילוי טחינה 700ג' 12יח' במגש

6461315 7209

איירון סטייק ( רוסה קא-טה ) מס 5חלק

6461490 7227

ראמפ סטייק ( 13שייטל) חלק

771

 3911189בקר טחון מובחר  1ק"ג במגש

מק"ט

ברקוד

637

 6461049סנטה חלק חצוי בוואקום

מוכשר

בשר עגלים מצונן מופשר
פילה בקר חלק

633

6461125

623

 3911400אנטריקוט אנגוס פיטום

640

 6461681אנטריקוט אנגוס פיטום חלק

מוכשר

מחיר

מ .צרכן 6461254 7203

צלעות (ריבו ) מס 2חלק

6461513 7229

מכסה אנטריקוט (אנטוקוטו קייטה) חלק

6461292 7207

כתף ( קא-טה ) מס 4חלק

6461582 7239

בריסקט חצוי ( צ'סטו ) מס 3חלק

מוצרי וואגיו קפואים

642

 6461087אנטריקוט אנגוס פיטום מוכשר רביעיות בוואקום

6461544 7232

המבורגר בקר וואגיו 100גרם 3יח במגש חלק

643

 6461094אנטריקוט אנגוס פיטום חלק רביעיות בוואקום

8499064 7244

המבורגר בקר וואגיו 220גרם 2יח במגש מוכשר

649

 6461101אנטריקוט אנגוס פרימיום מוכשר זוגות בוואקום

646

 6461118אנטריקוט אנגוס פרימיום חלק זוגות בוואקום

625

 6461132צלי כתף מס'  5אנגוס חלק

2625

 6461698צלי כתף מס'  5ארגנטינה מוכשר

מחיר

639

 6461605אסאדו אנגוס מפורק חצוי בוואקום חלק

7199

 6461957שייטל מוכשר
מדליוני פילה בוואקום חלק מנות

618

8499002

670

 8499125קוביות גולש אנגוס מכתף מצונן בוואקום חלק

658

 8499101אוסובוקו עגל פרוס מצונן בוואקום חלק

753

 8499071אסאדו ע.עצם מנות סרגלים בוואקום מצונן חלק

מ .צרכן

אנטריקוט מבכירה פרימיום מוכשר
פריים ריב מקוצב מצונן מוכשר

חלק

מ .צרכן

אנטריקוט מבכירה פרימיום חלק

666

מחיר

מ .צרכן

מחירון צרכן הינו מחירון מומלץ לצרכן כולל מע"מ

מ .צרכן

