Cenník čerstvých rýb Gourmet Artisan, s.r.o. platný od 10.10.2022
Objednajte si zdravé rybky 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. (objednávky je potrebné nahlásiť najneskôr deň pred závozom (t.j. utorok do 12:00)).

Čerstvé Ryby - štandardná ponuka (ryby sú dostupné každý týždeň)

Losos filet Bomlo Criterion

Nórsko

€ 42,00 / kg

Losos filet Sashimi
Pstruh Lososovitý filety
Pstruh filety
Morský vlk filety
Pražma filety
Treska filety
Tuniak Sashimi filety
Zubáč filety

Nórsko
Taliansko
Taliansko/Slovensko
Chorvátsko/Grécko/Taliansko
Chorvátsko/Grécko/Taliansko
lovená ryba, severný atlantik
lovená ryba, pobrežie Španielska/Srí Lanka,
lovená ryba, Estónsko/Poľsko

€ 27,00 / kg
€ 22,00 / kg
€ 18,00 / kg
€ 29,00 / kg
€ 29,00 / kg
€ 28,00 / kg
€ 38,00 / kg
€ 35,00 / kg

Chované na nórskom pobreží Bømlo, kde prúdy, úroveň slanosti a kyslíka prítomné v týchto vodách podporujú vývoj silných rýb s menším
množstvom tuku. Navyše sú pestované prirodzeným a 100% udržateľným spôsobom, bez antibiotík. Losos je prísne vybraný a hodnotený
odborníkmi podľa prísnych kvalitatívnych kritérií, ktorí hodnotia každý aspekt lososa, od organoleptických vlastností až po úroveň stresu.

(filet - ryby sú vykostené je to len čisté mäso, na požiadanie zabezpečujeme aj nevykostené ryby viac info a ceny telefonicky)

Šaláty, Špeciality

250g TRESKA Gurmánska/domáca treska v majonéze
500g TRESKA Gurmánska/domáca treska v majonéze
250g LOSOSKA Gurmánska/domáci jemne údený losos v majonéze
500g LOSOSKA Gurmánska/domáci jemne údený losos v majonéze
500g Zavináč z arktického sleďa
500g Trio slede na párty k vínku
250g Kráľovské slede s bylinkami v oleji
250g Slede v paradajkovej omáčke
250g Rybací šalát – jemne pikantný

Údené ryby-chladené & Krevety

200g-250g Údený jeseter
200g-250g Údená maslová ryba
200g Údený losos BOMLO CRITERION
100g Údený tuniak
100g Údený merlyn
100g Údený mečúň
100g Údený úhor
800g Mrazené divoké krevety (vylúpané bez hlavy), Argentína veľkosť 10/20

Pravý Cru Caviar & Ikry

50g Ikry z divokého lososa
30g Pravý Caviar Imperial (z jesetera Acipenser Baerii)
30g Pravý Caviar Royal (z jesetera Acipenser Transmontanus)
50g Pravý Caviar Amur Kaluga Gold (z jesetera Acipenser schrenckii x Huso dauricus)
40g Kaviárové maslo (obsahuje 30% kaviáru)

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,75 / bal
9,50 / bal
4,75 / bal
9,50 / bal
3,95 / bal
9,50 / bal
4,75 / bal
3,95 / bal
3,95 / bal

€ 9,00 / 100g
€ 3,50 / 100g
€ 4,95 / 100g
€ 10,90 / bal
€ 10,90 / bal
€ 11,90 / bal
€ 18,90 / bal
€ 29,90 / bal
€ 21,90 / bal
€ 55,90 / bal
€ 55,90 / bal
€ 65,90 / bal
€ 14,90 / bal

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

