
Ceny na dzień 21.02.2020 r. 
Produkt Jedn. 

miary 
Cena min. (zł) Cena max. (zł) 

OWOCE KRAJOWE 
gruszki konferencja kg 3.50   4.50   
gruszki lukas kg 2.50   3.50   
gruszki suszone kg 10.00   13.00   
jabłka  ligol kg 2.00   3.00   
jabłka alwa kg 1.90   3.00   
jabłka cortland kg 3.66   4.66   
jabłka empire kg 2.85   3.66   
jabłka gala kg 1.90   2.50   
jabłka golden delicius kg 2.00   3.00   
jabłka jonagold kg 1.90   2.00   
jabłka jonagored kg 1.90   2.20   
jabłka lobo kg 3.00   3.66   
jabłka red chief kg 1.90   2.50   
jabłka rubinstar kg 1.90   2.50   
jabłka czampion kg 1.90   2.55   
jabłka szara reneta kg 3.00   4.00   
orzechy laskowe kg 7.00   10.00   
orzechy włoskie kg 5.00   12.00   
śliwki suszone kg 7.00   13.00   
OWOCE IMPORTOWANE 
ananasy dekoracyjne (i) szt. 5.50   6.50   
ananasy miodowe (i) szt. 11.50   13.00   
arbuzy (i) kg 5.30   5.85   
awokado (i) szt. 3.50   7.00   
banany (i) kg 3.66   5.30   
cytryny (i) kg 4.00   6.75   
granaty - owoc (i) szt. 3.75   5.00   
grapefruity (i) kg 3.95   12.00   
gruszki (i) kg 5.50   6.60   
jabłka  (i) kg 6.00   6.80   
kiwi (i) kg 5.60   14.50   
mandarynki (i) kg 5.00   10.00   
mango (i) szt. 2.50   6.00   
melony (i) szt. 2.50   10.00   
pomarańcze (i) kg 2.90   6.50   
pomelo (i) szt. 4.50   5.50   
śliwki (i) kg 8.50   12.00   
truskawki (i) kg 18.00   20.00   
winogrona białe (i) kg 13.50   16.00   
winogrona ciemne (i) kg 11.00   13.00   
WARZYWA KRAJOWE 



boczniaki kg 10.00   15.00   
brukselka kg 3.85   4.75   
buraki ćwikłowe kg 0.60   0.80   
cebula biała kg 1.10   1.33   
cebula biała cukrowa i 
czosnkowa 

kg 2.00   3.00   

cebula czerwona kg 1.60   2.30   
cebula ze szczypiorem pęczek 1.50   2.00   
chrzan kg 11.00   13.00   
cykoria kg 6.00   7.50   
czosnek szt. 1.50   2.50   
dynia kg 2.00   2.50   
fasola jaś karłowy namaczany kg 8.00   9.00   
kapusta biała kg 0.50   0.65   
kapusta czerwona kg 1.00   1.30   
kapusta kwaszona kg 3.75   4.50   
kapusta pekińska kg 1.50   2.20   
kapusta włoska kg 2.00   2.50   
koperek pęczek 1.33   1.66   
marchew kg 0.75   1.10   
marchew premium kg 1.00   1.30   
natka pęczek 1.20   1.33   
ogórki gruntowe kg 12.00   15.00   
ogórki kwaszone kg 6.00   7.00   
ogórki spod osłon krótkie kg 8.50   10.00   
pieczarki kg 5.00   7.00   
pietruszka kg 1.00   2.00   
pomidory malinowe kg 15.00   20.00   
pory kg 1.85   2.50   
pory młode szt. 0.85   1.20   
rzodkiew biała podłużna kg 2.00   3.50   
sałata karbowana szt. 4.00   5.00   
sałata masłowa szt. 3.00   5.00   
seler naciowy szt. 3.50   4.00   
selery kg 1.20   1.80   
szczypiorek pęczek 1.00   1.33   
włoszczyzna szt. 3.00   4.00   
ziemniaki kg 1.00   1.33   
ziemniaki irga kg 1.20   1.40   
ziemniaki odm irys kg 1.50   1.66   
jaja kurze szt. 0.35   1.00   
jaja przepiórcze szt. 0.25   0.30   
WARZYWA IMPORTOWANE 
bakłażany (i) kg 5.50   6.30   
bataty (i) kg 6.20   6.75   



brokuły (i) kg 5.20   5.80   
cebula (i) kg 1.10   1.40   
cukinia (i) kg 4.30   6.00   
czosnek (i) kg 5.50   6.50   
kalafiory (i) szt. 4.66   5.75   
kalarepa (i) szt. 1.75   2.00   
marchew (i) kg 1.00   1.30   
ogórki spod osłon (i) kg 5.75   9.00   
papryka czerwona i żółta (i) kg 8.50   9.75   
papryka zielona  (i) kg 7.00   7.50   
pomidor koktajlowe (i) kg 16.00   19.00   
pomidory (i) kg 5.50   18.00   
pory (i) kg 2.45   2.85   
rzodkiewka (i) pęczek 2.00   2.50   
sałata karbowana (i) szt. 2.50   2.85   
sałata lodowa (i) szt. 3.30   3.50   
sałata masłowa (i) szt. 2.00   3.25   
ziemniaki (i) kg 1.10   2.33   
ziemniaki młode (i) kg 2.20   3.50   

 


