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Oferta handlowa obowiązuje od 02-01-2019 do 21-01-2019

UŚMIECHNIĘTE ZAKUPY 

Zimowe Uśmiechy...

Szynka Sołtysa
SOKOŁÓW
1kg

Parówki z szynki
Kiełbaski z szynki
SOKOŁÓW
1kg

* Produkty z gwiazdką nie są dostępne w sieci  sklepów WIZAN

Szynka biała*
POLIWCZAK
1kg

Kindziuk*
BIELESZ
1kg

Kiełbasa morlińska 
z piersi kurczaka*
MORLINY
1kg

Pasztet ciechanowski*
CEDROB
1kg

Smaczek konserwowy*
DUDA
1kg

Szynka spod powału*
HAŃDEREK
1kg1kg
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Vitaminka
wybrane rodzaje
HORTEX
1L

299 1969
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Czekolada
wybrane rodzaje
E.WEDEL
80-100g opak. 1kg=31,90-39,88 zł

Zupa, warzywa
wybrane rodzaje
BONDUELLE
400g opak. 1kg=10,48 zł

Danie instant
wybrane rodzaje
KNORR
47-73g opak. 1kg=49,18-76,38 zł

Chipsy z pieca
wybrane rodzaje
LAY’S
130g opak. 1kg=33,00 zł

Piwo Żubr
KOMPANIA PIWOWARSKA
500ml opak. 1L=3,98 zł

Bombonierka 
Twój Sekret
wybrane rodzaje
MIESZKO
162g opak. 1kg=61,67 zł

Bombonierka 
Wiśnie w akloholu
wybrane rodzaje
MIESZKO
155g opak. 1kg=73,48 zł

Kawa mielona 
KrOnung
JACOBS
250g opak. 1kg=39,96 zł

Ciastka zbożowe
BELVITA
300g opak. 1kg=19,30 zł

Actimel
wybrane rodzaje
DANONE
4 x 100g opak. 1kg=12,48 zł

Jogurt naturalny 2%
PIĄTNICA
330g opak. 1kg=5,12 zł

Piwo Desperados
wybrane rodzaje
GRUPA ŻYWIEC
400ml opak. 1L=8,48 zł

Napój gazowany
wybrane rodzaje
PEPSI
1L
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Składniki:
• 4 plastry goleni wołowej z kością (SOKOŁÓW)
• 3  marchewki
• 1 korzeń pietruszki
• ¼ selera
• 1 biała część pora
• 1 duża cebula
• otarta skórka z 1 cytryny
• garść świeżego majeranku

Ossobuco duszone z warzywami 
i białym winem 

Smacznego!

Sposób przygotowania:
Na rozgrzanej patelni z niewielką ilością tłuszczu obsmażamy z obydwu stron na rumiany kolor oprószone solą, pieprzem i mąką mięso. Przekładamy 
do garnka i zalewamy winem. Obrane i pokrojone w średnią kostkę warzywa obsmażamy na tej samej patelni co wcześniej mięso i dodajemy do garnka. 
Dodajemy zioła, skórkę z cytryny i bulion. Doprawiamy solą i pieprzem oraz dusimy na średnim ogniu do miękkości przez ok 2,5 godziny. 
Ziemniaki i brokuł gotujemy osobno, po ugotowaniu wszystko razem blendujemy z dodatkiem masła. Doprawiamy solą i pieprzem.

• ½ l bulionu warzywnego
• 100 ml białego wytrawnego wina
• sól, pieprz
• łyżka mąki

dodatki:
• 1 brokuł
• ok. 8 średnich ziemniaków
• 1 łyżka masła Goleń wołowa z kością

SOKOŁÓW
1kg

100 ml białego wytrawnego wina

ok. 8 średnich ziemniaków
1899
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Szczegółowe adresy i godziny pracy sklepów dostępne na stronach internetowych: U nas płać rachunki, doładuj telefon

www.bytom.spolem.org.pl
www.pssbrzeszcze.pl
www.dabrowa.spolem.org.pl
www.feniks.wroc.pl
www.gliwice.spolem.org.pl

www.spolem.katowice.pl
www.miechow.spolem.org.pl
www.spolem-mikolow.pl
www.olkusz.spolem.org.pl
www.oswiecim.spolem.org.pl

www.podwawelska.pl
www.spolemraciborz.pl
www.siemianowice.spolem.org.pl
www.wizan.com.pl
www.zawiercie.spolem.org.pl

www.siemianowice.spolem.org.plwww.siemianowice.spolem.org.pl

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT.
Informujemy, że zdjęcia nie muszą odzwierciedlać  rzeczywistego wyglądu przedstawionych towarów.
Ceny maksymalne, każdy sklep ma prawo stosować własne, ceny nie wyższe niż ceny maksymalne.
Za błędy w druku wynikłe z przyczyn niezależnych od Uśmiechnięte Zakupy  - nie odpowiadamy oraz uprzejmie przepraszamy.

www.pssbrzeszcze.pl

Powszechna Spółdzielnia Spożywców ”Górnik” w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze, ul. Lipowa 29, sekr: tel. 32 2121150, fax 32 2110 018


