
Sposób dokonywania zamówień:
 Osobiście złożyć w GaMaJa Smaku ul. 

Targowa 2 c, Niepołomice
 Wysłać mailowo:

 zamowienia@obiad-niepolomice.pl

 Telefonicznie:  781-909-759
Zamówienia przyjmujemy do 21.12.2020r.

Nazwa produktu Cena jedn. Ilość
Uszka z suszonymi grzybami 
(podgrzybek i borowik)

55 zł/kg (ok.
60szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami 35 zł/kg (ok.
30szt.)

Pierogi ruskie 30 zł / kg ( ok.
30 szt)

Pierogi z mięsem 30 zł / kg (ok.
30 szt)

Karp w panierce („dzwonko”) 49 zł/kg
Kluski z makiem (łazanki) 15 zł/kg
Kapusta kiszona z grochem 25 zł/kg
Tymbaliki drobiowe ( min 10 szt) 2,50 zł/szt. 
Śledź w śmietanie 25 zł/kg
Śledź po kaszubsku 25 zł/kg
Roladki łososiowe faszerowane 
szpinakiem

15 zł/100g

Kieszonki schabowe z chrzanem 3,90 zł/100g
Pasztet drobiowo-wieprzowy  * 25 zł/kg
Schab pieczony po staropolsku  * 40 zł/kg
Schab ze śliwką i morelą * 40 zł/kg
Pieczony karczek * 40 zł/kg
Barszcz czerwony 15 zł/l
Zupa borowikowa 30 zł/l
Żurek 20 zł/l
Krokiety z kapustą i grzybami 5 zł/szt.
Krokiety z mięsem  5 zł/szt.
Paszteciki z grzybami (ciasto 
francuskie)

 5 zł/szt.

Paszteciki z mięsem (ciasto 
francuskie)

5 zł/szt.

Gołąbki z mięsem 4 zł/szt.
Sernik 30 zł/kg
Szarlotka 30 zł/kg

ŁĄCZNY KOSZT
• zamówienie minimum 0,5 kg

Sposób dokonywania zamówień:

 Osobiście złożyć w GaMaJa Smaku ul. 
Targowa 2 c, Niepołomice

 Wysłać mailowo:

 zamowienia@obiad-niepolomice.pl

 Telefonicznie:  781-909-759
Zamówienia przyjmujemy do 21.12.2020r.

Nazwa produktu Cena jedn. Ilość
Uszka z suszonymi grzybami 
(podgrzybek i borowik)

55 zł/kg (ok.
60szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami 35 zł/kg (ok.
30szt.)

Pierogi ruskie 30 zł / kg ( ok.
30 szt)

Pierogi z mięsem 30 zł / kg (ok.
30 szt)

Karp w panierce („dzwonko”) 49 zł/kg
Kluski z makiem (łazanki) 15 zł/kg
Kapusta kiszona z grochem 25 zł/kg
Tymbaliki drobiowe ( min 10 szt) 2,50 zł/szt. 
Śledź w śmietanie 25 zł/kg
Śledź po kaszubsku 25 zł/kg
Roladki łososiowe faszerowane 
szpinakiem

15 zł/100g

Kieszonki schabowe z chrzanem 3,90 zł/100g
Pasztet drobiowo-wieprzowy  * 25 zł/kg
Schab pieczony po staropolsku  * 40 zł/kg
Schab ze śliwką i morelą * 40 zł/kg
Pieczony karczek * 40 zł/kg
Barszcz czerwony 15 zł/l
Zupa borowikowa 30 zł/l
Żurek 20 zł/l
Krokiety z kapustą i grzybami 5 zł/szt.
Krokiety z mięsem  5 zł/szt.
Paszteciki z grzybami (ciasto 
francuskie)

 5 zł/szt.

Paszteciki z mięsem (ciasto 
francuskie)

5 zł/szt.

Gołąbki z mięsem 4 zł/szt.
Sernik 30 zł/kg
Szarlotka 30 zł/kg

ŁĄCZNY KOSZT
• zamówienie minimum 0,5 kg

• Sposób dokonywania zamówień:
 Osobiście złożyć w GaMaJa Smaku ul. 

Targowa 2 c, Niepołomice

 Wysłać mailowo:

 zamowienia@obiad-niepolomice.pl

 Telefonicznie:  781-909-759
Zamówienia przyjmujemy do 21.12.2020r.

Nazwa produktu Cena jedn. Ilość
Uszka z suszonymi grzybami 
(podgrzybek i borowik)

55 zł/kg (ok.
60szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami 35 zł/kg (ok.
30szt.)

Pierogi ruskie 30 zł / kg ( ok.
30 szt)

Pierogi z mięsem 30 zł / kg (ok.
30 szt)

Karp w panierce („dzwonko”) 49 zł/kg
Kluski z makiem (łazanki) 15 zł/kg
Kapusta kiszona z grochem 25 zł/kg
Tymbaliki drobiowe ( min 10 szt) 2,50 zł/szt. 
Śledź w śmietanie 25 zł/kg
Śledź po kaszubsku 25 zł/kg
Roladki łososiowe faszerowane 
szpinakiem

15 zł/100g

Kieszonki schabowe z chrzanem 3,90 zł/100g
Pasztet drobiowo-wieprzowy  * 25 zł/kg
Schab pieczony po staropolsku  * 40 zł/kg
Schab ze śliwką i morelą * 40 zł/kg
Pieczony karczek * 40 zł/kg
Barszcz czerwony 15 zł/l
Zupa borowikowa 30 zł/l
Żurek 20 zł/l
Krokiety z kapustą i grzybami 5 zł/szt.
Krokiety z mięsem  5 zł/szt.
Paszteciki z grzybami (ciasto 
francuskie)

 5 zł/szt.

Paszteciki z mięsem (ciasto 
francuskie)

5 zł/szt.

Gołąbki z mięsem 4 zł/szt.
Sernik 30 zł/kg
Szarlotka 30 zł/kg

ŁĄCZNY KOSZT
• zamówienie minimum 0,5 kg



Sposób dokonywania zamówień:
 Osobiście złożyć w GaMaJa Smaku ul. 

Targowa 2 c, Niepołomice
 Wysłać mailowo:

 zamowienia@obiad-niepolomice.pl

 Telefonicznie:  695-369-369
Zamówienia przyjmujemy do 21.12.2020r.

Nazwa produktu Cena jedn. Ilość
Uszka z suszonymi grzybami 
(podgrzybek i borowik)

55 zł/kg (ok.
60szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami 35 zł/kg (ok.
30szt.)

Pierogi ruskie 30 zł / kg ( ok.
30 szt)

Pierogi z mięsem 30 zł / kg (ok.
30 szt)

Karp w panierce („dzwonko”) 49 zł/kg
Kluski z makiem (łazanki) 15 zł/kg
Kapusta kiszona z grochem 25 zł/kg
Tymbaliki drobiowe ( min 10 szt) 2,50 zł/szt. 
Śledź w śmietanie 25 zł/kg
Śledź po kaszubsku 25 zł/kg
Roladki łososiowe faszerowane 
szpinakiem

15 zł/100g

Kieszonki schabowe z chrzanem 3,90 zł/100g
Pasztet drobiowo-wieprzowy  * 25 zł/kg
Schab pieczony po staropolsku  * 40 zł/kg
Schab ze śliwką i morelą * 40 zł/kg
Pieczony karczek * 40 zł/kg
Barszcz czerwony 15 zł/l
Zupa borowikowa 30 zł/l
Żurek 20 zł/l
Krokiety z kapustą i grzybami 5 zł/szt.
Krokiety z mięsem  5 zł/szt.
Paszteciki z grzybami (ciasto 
francuskie)

 5 zł/szt.

Paszteciki z mięsem (ciasto 
francuskie)

5 zł/szt.

Gołąbki z mięsem 4 zł/szt.
Sernik 30 zł/kg
Szarlotka 30 zł/kg

ŁĄCZNY KOSZT

Sposób dokonywania zamówień:
 Osobiście złożyć w GaMaJa Smaku ul. 

Targowa 2 c, Niepołomice
 Wysłać mailowo:

 zamowienia@obiad-niepolomice.pl

 Telefonicznie:  695-369-369
Zamówienia przyjmujemy do 21.12.2020r.

Nazwa produktu Cena jedn. Ilość
Uszka z suszonymi grzybami 
(podgrzybek i borowik)

55 zł/kg (ok.
60szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami 35 zł/kg (ok.
30szt.)

Pierogi ruskie 30 zł / kg ( ok.
30 szt)

Pierogi z mięsem 30 zł / kg (ok.
30 szt)

Karp w panierce („dzwonko”) 49 zł/kg
Kluski z makiem (łazanki) 15 zł/kg
Kapusta kiszona z grochem 25 zł/kg
Tymbaliki drobiowe ( min 10 szt) 2,50 zł/szt. 
Śledź w śmietanie 25 zł/kg
Śledź po kaszubsku 25 zł/kg
Roladki łososiowe faszerowane 
szpinakiem

15 zł/100g

Kieszonki schabowe z chrzanem 3,90 zł/100g
Pasztet drobiowo-wieprzowy  * 25 zł/kg
Schab pieczony po staropolsku  * 40 zł/kg
Schab ze śliwką i morelą * 40 zł/kg
Pieczony karczek * 40 zł/kg
Barszcz czerwony 15 zł/l
Zupa borowikowa 30 zł/l
Żurek 20 zł/l
Krokiety z kapustą i grzybami 5 zł/szt.
Krokiety z mięsem  5 zł/szt.
Paszteciki z grzybami (ciasto 
francuskie)

 5 zł/szt.

Paszteciki z mięsem (ciasto 
francuskie)

5 zł/szt.

Gołąbki z mięsem 4 zł/szt.
Sernik 30 zł/kg
Szarlotka 30 zł/kg

ŁĄCZNY KOSZT


