Pizza italského typu (na kameni pe eném korpusu)
Don Peppe Pizza SELECTION 400 – 435g

25 K /ks

Kuįecí maso a shiitake (1)
Kuįecí maso a špenát (2)
Losos a Mozzarella (3)
Kuįecí maso a Kari (4)

Don Peppe Pizza ORIGINALE 340 – 390g

25 K /ks

Šunková (5)
Hawaii (s kousky ananasu) (6)
Šunko-žampionová (7)
Salámová (8)
Quattro formagi (9)

Pizza 300 – 350g

18 K /ks

Šunková (10)
Sýrová (11)
Hawaii (s kousky ananasu) (12)
Speciale (13)

Speciality
Nepe ená pizza s pln ným sýrovým okrajem 490 – 500g

20 K /ks

Sýrová (14)
Salámová (s chorizem) (15)

Nepe ená pizza s párkem v okraji 530 – 570g

20 K /ks

Salámová s hoįčicí (16)
Hovğzí maso s chilli a BBQ omáčkou (17)

Pln né PizzaBulky 20x100g – min odb r 1 karton = 20ks
Šunka a Kečup (18)
Boloĩské maso (19)

100 K /karton

Don Peppe pln né knedlíky 920 – 1000g
Don Peppe Knedlíky sladké tvarohové
Jahodové knedlíky (20)
Meruĩkové knedlíky (21)
Borķvkové knedlíky (22)
Čokoládové knedlíky (23)

50 K /kg

Švestkové knedlíky (24)
Don Peppe Knedlíky slané
Knedlíky s uzeným masem (25)

50 K /kg

Don Peppe šišky v bramborovém t st
Šišky s mákem (26)
Don Peppe Tašti ky
Taštičky jahodové (27)

30 K /kg

Don Peppe bezlepkové knedlíky 600g
Jahodové (28)
S uzeným masem (29)

50 K /600g



Nabízíme Vám mražené výrobky za výrobní ceny!!!



K dostání pįímo ve výrobním závodğ FrostFood a.s. v Rokytnici v Orl. horách,
Kasárna 41.



Provozní doba: PO - PÁ: 6:00 – 15:00 hod.



Objednávkový formuláį i nabídkový leták jsou dostupné na www stránkách.



Volejte 601 558 280 p. Dočkalíka nebo pište na radek.dockalik@frostfood.cz.



V pįípadğ zájmu o odbğr vğtšího množství výrobkķ nebo prodejní akce pro
vğtší počet zákazníkķ, zajistíme dopravu zboží na místo prodeje zdarma.
Objednávka nad 3.000,-Kč doprava zdarma do 30km; objednávka nad
5.000,-Kč doprava zdarma do 60km.
www.frostfood.cz
www.donpeppe.cz

