
 

Cenník čerstvých rýb Gourmet Artisan, s.r.o. platný od 04.05.2022 
Objednajte si prvotriednu hydinu prípadne steakové mäso na Váš stôl. Všetko je výlučne čerstvé a 
vákuovo balené. Rozhodnite sa pre druh, váhu prípadne počet porcií a my Vám pripravíme tovar podľa 
Vašich požiadaviek. Chceli by ste sa dozvedieť viac? Prosím neváhajte nás kontaktovať +421 905 247 
490 a radi Vám poradíme. Závoz je vždy v stredu a piatok. (objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr 
3 pracovné dni pred závozom).  

Čerstvé Hydina -pochádza výlučne zo slovenské chovu: Top Farm, Topoľnica  
Farmárske kura s drobkami     1ks ( cca 2-2,5kg)  €   4,90 / kg 
Farmárske kuracie prsia      1 balenie ( cca 500g )  € 10,00 / kg 
Farmárske kuracie stehná      1 balenie ( cca 1000g ) €   6,70 / kg 
Premium kukuričné kura      1ks ( cca 2 kg)   €   7,30 / kg 
Premium kukuričné kuracie prsia     1 balenie ( cca 500g)  € 12,00 / kg 
Gazdovská sliepka s drobkami     1ks ( cca 3 kg)   €   6,50 / kg 
Domáca vykŕmená kačica s drobkami a pečienkou  1ks ( cca 5 kg)   € 13,00 / kg 
Morčacie prsia      1 balenie ( cca 1000g)  € 13,00 / kg  

Čerstvé Bravčové Mäso - Mäsiarstvo Tony, Jarovnice  
Bravčová sviečkovica      1ks ( cca 500kg)  € 11,00 / kg  

Čerstvé Hovädzie, Teľacie mäso & Jahňacie Mäso 
Mäso pochádza výlučne zo slovenské chovu: plemená - Charlois & Limousine 
BIO Farma Turová, Zvolen a Krava & Co Vranov nad Topľou  
Jahňacie karé (korunka)     (1 balenie cca 500g)  €  45,00 / kg  
Teľacia sviečkovica BIO     (1 balenie cca 500g)  €  71,00 / kg 
Teľacia karé Rosé-Premium     (1 balenie cca 500g)  €  35,00 / kg  
100% hovädzie mleté mäso na Burger BIO   (1 balenie cca 500g)   €  14,00 / kg 
Flank Steak        (1 balenie cca 500g)    €  28,00 / kg 
Rib Eye Steak       (1 balenie cca 400g)   €  39,00 / kg 
Hovädzia sviečkovica BIO     (1 balenie cca 500g)  €  52,00 / kg 
Hovädzí T - Bone steak - Dry Aged     (1 balenie cca 500g)  €  50,00 / kg 
Tomahawk - Dry Aged      (1 balenie cca 1000g)  €  55,00 / kg  
Hovädzia sviečkovica Wagyu Beef, Austrália  (1 balenie cca 3000g)  €149,00 / kg 
(vďaka mramorovanej štruktúre patrí wagyu steak medzi tie najväčšie lahôdky) 

Mäsové výrobky 
200g Dusená šunka špeciál (bez dusičnanov, éčok, a alergénov)       €  4,40 /balenie 
200g Prosecco šunka (šunka marinovaná v proseccu)        €  2,90 /balenie 
100g Šunka pre deti (bez dusičnanov, éčok, a alergénov)       €  1,70 /balenie 
100g Párky pre deti (bez dusičnanov, éčok, a alergénov)       €  1,70 /balenie 
200g Jemne korenená údená slaninka       €  4,60 /balenie 
170g Pečovská domáca tlačenka        €  1,90 /balenie 
190g Pečovská domáca klobása        €  2,50 /balenie 
500g Tonyho Párky 95% mäsa (bez dusičnanov, éčok, a alergénov)      €  6,50 /balenie  

Farmárske Maslo / Vajcia 
250g Farmárske Maslo 82%, Mliečna Farma Bukovina,       €  3,45 / balenie 
10ks Vajíčka z chovu vo voľnom výbehu-Lieskovský Farmárik     €  3,25 / balenie  

Extra Panenský Olivový olej 
250 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan       €  6,30 / balenie 
500 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan       €  9,90 / balenie 
750 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan       € 12,90 /balenie 
(Olivový olej vhodný na teplú ako aj studenú kuchyňu) 

Viac produktov - navštívte náš e-shop: www.topdelikatesy.sk 
Predajňa DELIKATESY - Gourmet Artisan, Námestie sv.Egídia 52, Poprad 

Robíme aj rozvoz tovaru v Spišskej Novej Vsi. 
E-mail: obchod@gourmetartisan.sk 

Peter Červeň MBA, konateľ spoločnosti  
Spoločnosť Gourmet Artisan, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien nakoľko sa odvíjajú od sezónnosti a dostupnosti produktu. 

 


