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1. oldal

TERMÉK LEÍRÁSOK
Cikkszám

Terméknév

ÁFA

Termék leírás

ELŐHŰTÖTT EGÉSZ HALAK
FR-H-00066

Tokhal, egész, belezett 3 kg-ig

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott Keszthelyi Tokhal

FR-H-00067

Tokhal, egész, belezett 3-5 kg között

5%

FR-H-00068

Tokhal, egész, belezett 5 kg felett

egészben. Csomagolása vákumzacskó, vagy
ömlesztve fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen
5% M10-es rekeszben.

FR-H-00069

Ponty, egész, belezett 2 kg-ig

5% Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész

FR-H-00070

Ponty, egész, belezett 2 kg felett

5%

FR-H-00071

Kárász, egész, belezett 0,5-1,5 kg között

5% Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész

FR-H-00072

Kárász, egész, belezett 0,5-1,5 kg között (irdalt) 5%

hal. Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben.
hal. Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben. Szállítás a készlet függvényében.

Busa, egész, belezett, (3-8 kg)

Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész
hal. Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
5%
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben. Szállítás a készlet függvényében.

FR-H-00074

Amur, egész, belezett, (1,5-4 kg)

Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész
hal. Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
5%
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben. Szállítás a készlet függvényében.

FR-H-00075

Szürkeharcsa, egész, belezett 3 kg-ig

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.

FR-H-00076

Szürkeharcsa, egész, belezett 3 kg felett

5%

FR-H-00077

Pisztráng, egész, tisztított, 200-300 g

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.

FR-H-00078

Pisztráng, egész, tisztított, 300 g felett

5%

FR-H-00079

Angolna, egész, tisztított 400-600 g

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal, igény

FR-H-00080

Angolna, egész, tisztított 600 g felett

5%

FR-H-00086

Süllő, egész, tisztított 400-600 g

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.

FR-H-00087

Süllő, egész, tisztított 600 g felett

5%

FR-H-00088

Tengeri süllő, tisztított, 200-300 g

5% Csomagolása vákumzacskó vagy jégen M10-es

FR-H-00073

Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben.
Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben.
esetén nyúzva is. Csomagolása vákumzacskó, vagy
ömlesztve fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen
M10-es rekeszben.
Csomagolása vákumzacskó, vagy ömlesztve
fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10-es
rekeszben. Szállítás a készlet függvényében.
Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.
rekeszben.Szállítás a készlet függyvényében.
Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.

FR-H-00089

Tengeri keszeg, tisztított, 200-300 g

5% Csomagolása vákumzacskó, vagy jégen M10-es

rekeszben. Szállítás a készlet függvényében.
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ELŐHŰTÖTT HALRÉSZEK
5% Friss bőr nélküli filé, hasszéllel vagy anélkül. 100%-ban
szálkamentes. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5%
ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00003

Tokhal, friss, filé

FR-H-00004

Tokhal, friss, extra filé (hasszél nélkül)

FR-H-00005

Tokhal, friss, steak (patkó)

Friss bőrös szelet. 100%-ban szálkamentes. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban, vagy jégen M10 rekeszben.

FR-H-00007

Ponty, friss, tisztított törzs

Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott, fej és farok
nélküli haltörzs. Csomagolása vákumzacskó, vagy
5%
ömlesztve fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10es rekeszben.

FR-H-00008

Ponty, friss, szelet

Friss bőrös szelet. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00009

Ponty, friss, patkó

Friss bőrös patkó. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00010

Ponty, friss filé

FR-H-00012

Ponty, friss, extra filé (hasszél nélkül)

5% Friss bőrös filé hasaljjal, vagy anélkül. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban, vagy jégen M10 rekeszben.

FR-H-00014

Ponty, friss, hasszél, (haltöpörtyű alap)

Friss filé formázásakor leeső hasalj és apróhús, kiválóan
alkalmas haltöpörtyű készítésére. Csomagolás:
5%
vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban. Szállítás a készlet függvényében.

FR-H-00016

Szürkeharcsa, friss, patkó

Friss bőrös patkó. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00017

Szürkeharcsa, friss filé

FR-H-00018

Szürkeharcsa, friss, extra filé (hasszél nélkül)

FR-H-00063

Pisztráng, friss filé (50-90g)

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00081

Lazacpisztráng, friss filé (100-250g)

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00082

Amur, friss filé

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00083

Busa, friss filé

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00090

Halászlé alap, vegyes (fej, gerinc, farok)
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5% Friss bőrös filé hasaljjal, vagy anélkül. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban, vagy jégen M10 rekeszben.

Vegyes halcsont, halászlé alap főzéséhez.. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban, vagy jégen M10 rekeszben.
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ELŐHŰTÖTT IRDALT FILÉK
FR-H-00011

Ponty, friss filé, irdalt

Friss bőrös filé hasalj nélkül, irdalva. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban, vagy jégen M10 rekeszben.

FR-H-00084

Amúr filé, irdalt

Friss bőrös filé, irdalva. Csomagolás: vákumzacskóban,
5% vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

FR-H-00085

Busa filé, irdalt

Friss bőrös filé, irdalva. Csomagolás: vákumzacskóban,
5% vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben.

ELŐHŰTŐTT PORCIÓZOTT FILÉK
Tokhal filé, porciózott

Friss bőr nélküli filé, hasszéllel vagy anélkül. 100%-ban
szálkamentes. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben, ügyfél igénye szerinti procióban.

FR-P-00002

Ponty filé, porciózott

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben, ügyfél igénye szerinti porcióban.

FR-P-00003

Ponty patkó, porciózott

Friss bőrös patkószelet. Csomagolás: vákumzacskóban,
5% vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben, ügyfél igénye szerinti porcióban.

FR-P-00004

Szürkeharcsa filé, porciózott

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben, ügyfél igénye szerinti porcióban.

FR-P-00005

Busa filé, porciózott

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben, ügyfél igénye szerinti porcióban.

FR-H-00006

Amur filé, porciózott

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
5% ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
rekeszben, ügyfél igénye szerinti porcióban.

Lazac filé, porciózott

Friss bőrös filé. Csomagolás: vákumzacskóban, vagy
ömlesztve fóliával bélelt kartonban, vagy jégen M10
5% rekeszben, ügyfél igénye szerinti porcióban (beszerzés
alatt)

FR-P-00001

FR-P-00007

ELŐHŰTÖTT "SZIKI PONTY" VÉDETT EREDETŰ MÁRKATERMÉKEK
SZP-00001
SZP-00002
SZP-00003
SZP-00004
SZP-00005

5% A ponty az Akasztói Halgazdaságból származik. Nagy
élettérben nevelkedett, a halhús kiváló konzisztenciájú.
"SZIKI" Ponty hűtött, szelet,
5%
Kíméletes technológiával fogták ki és az állományt állandó
"SZIKI" Ponty hűtött filé, hasalj nélkül
5% orvosi felügyelet alatt tartották. A termékek csomagolása
"SZIKI" Ponty hűtött filé, hasalj nélkül, irdalva 5% megegyezik a más pontytermékeink csomagolásával.
"SZIKI" Ponty hűtött filé, hasalj nélkül, porciózva5% Szállítás a készlet függvényében.
"SZIKI" Ponty, hűtött, tisztított egész test
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FÜSTÖLT HALTERMÉKEK
MF-FRH-00001 Tokhal, egész (2,5 kg-ig), melegen füstölt
MF-FRH-00027 Tokhal, egész (2,5 kg felett), melegen füstölt

27% Nem csak kulináris élmény, de az asztal éke is az egészben füstölt
27% Keszthelyi Tokhal. Exkluzív fogásként a halat a gerinc mentén

MF-FRH-00002 Tokhal, egész filé, melegen füstölt
MF-FRH-00003 Tokhal, egész filé, melegen füstölt, csípős

27%
27%
27%
27%
27%
27%

bevágva és lenyitva meg lehet szórni kaviárral is.

MF-FRH-00004 Tokhal, egész filé, melegen füstölt, édes
MF-FRH-00005 Tokhal filé, melegen füstölt, szeletelt, natúr
MF-FRH-00006 Tokhal filé, melegen füstölt, szeletelt, csípős
MF-FRH-00007 Tokhal filé, melegen füstölt, szeletelt, édes

Valódi bükkfán füstölt keszthelyi tokhalfilé egészben. Nem
tartalmaz semmilyen mesterséges adalékanyagot.
Vákomzacskóban szavatossági ideje 45 nap.
Valódi bükkfán füstölt keszthelyi tokhalfilé szeletelve.

MF-FRH-00008 Tokhal filé, melegen füstölt, szeletvég

Tokhalfilé szeletelésekor leeső filédarabok. Saláták, vegyes
27% ízelítők készítéséhez elsőrangú. Csomagolása
vákumzacskóban, kartonozva. Szav ideje 30 nap.

MF-FRH-00009 Ponty patkó, melegen füstölt

27%

Valódi bükkfán füstölt ponty patkó.
Vákumzacskóban, szav ideje 30 nap.

MF-FRH-00010 Ponty, egész filé, melegen füstölt

27%

Valódi bükkfán füstölt ponty filé. Vákumzacskóban,
szav ideje 30 nap.

MF-FRH-00011 Pisztráng, egész (200-300g), melegen füstölt
MF-FRH-00012 Pisztráng, egész filé, melegen füstölt

27%
Valódi bükkfán füstölt egész pisztráng és pisztráng
27%

MF-FRH-00014 Angolna, egész, bőrös (350-550 gr) MF
MF-FRH-00025 Angolna, darabolt, bőrös, ca. 200 gr/db, MF

27%
Valódi bükkfán füstölt egész angolna, illetve
27%

MF-FRH-00026 Busa, egész filé, melegen füstölt

27%

filé. Vákumzacskóban, szav ideje 30 nap.

darabolva. Vákumzacskóban, szav ideje 30 nap.
Valódi bükkfán füstölt busa filé. Vákumzacskóban,
szav ideje 30 nap.

HALKÉSZÍTMÉNYEK, ELŐHŰTÖTT
FR-HK-00008

Haltöpörtyű, tokhal, egyszer sütött

FR-HK-00009

Haltöpörtyű, ponty, egyszer sütött

Egyszer sütött haltöpörtyű. Közvetlenül fogyasztható, de
27% felhasználás előtt mikróban, grillben, vagy olajban pár
percig újra sütve teljesen friss, ropogós élményt ad.
Egyszer sütött haltöpörtyű. Közvetlenül fogyasztható, de
27% felhasználás előtt micróban, grillben, vagy olajban pár
percig újra sütve teljesen friss, ropogós élményt ad.

GRILL TERMÉKEK, ELŐHŰTÖTT
FR-G-00001

Pisztráng, egész, pácolt, ca 200-300 g

27%

Pisztráng egészben pácolva, sütésre kész állapotban.
Bontatlan csomagolásban 7 nap a szavatossági idővel.

FR-G-00002

Tokhal filé, pácolt, magyaros, ca 250 g
Tokhal filé, pácolt, provance-i, ca 250 g
Tokhal filé, pácolt, mediterrán, ca 250 g
Ponty filé, pácolt, magyaros, ca 250 g
Ponty filé, pácolt, provance-i, ca 250 g
Ponty filé, pácolt, mediterrán, ca 250 g
Szürkeharcsa filé, pácolt, magyaros, ca 250 g
Szürkeharcsa filé, pácolt, provance-i, ca 250 g
Szürkeharcsa filé, pácolt, mediterrán, ca 250 g
Busa filé, pácolt, magyaros, ca 250 g
Busa filé, pácolt, provance-i, ca 250 g
Busa filé, pácolt, mediterrán, ca 250 g

27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%

Tokhal filé darabok 3 féle izesítéssel, pácolva, sütésre kész
állapotban. Bontatlan csomagolásban 7 nap a szav ideje.
Kérésre más adag is lehetséges.
Ponty filé darabok 3 féle izesítéssel, pácolva, sütésre kész
állapotban. Bontatlan csomagolásban 7 nap a szav ideje.
Kérésre más adag is lehetséges.
Szürkeharcsa filé darabok 3 féle izesítéssel, pácolva,
sütésre kész állapotban. Bontatlan csomagolásban 7 nap a
szav ideje. Kérésre más adag is lehetséges.
Busa filé darabok 3 féle izesítéssel, pácolva, sütésre kész
állapotban. Bontatlan csomagolásban 7 nap a szav ideje.
Kérésre más adag is lehetséges.

FR-G-00003
FR-G-00004
FR-G-00005
FR-G-00006
FR-G-00007
FR-G-00008
FR-G-00009
FR-G-00010
FR-G-00011
FR-G-00012
FR-G-00013
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FAGYASZTOTT EGÉSZ HALAK (glazúr nélkül)
F-H-00055

Tokhal, egész, belezett 3 kg-ig

F-H-00056

Tokhal, egész, belezett 3-5 kg között

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott Keszthelyi Tokhal
5% egészben. Csomagolása tasak, vagy ömlesztve

F-H00057

Tokhal, egész, belezett 5 kg felett

5% fóliazsákkal bélelet kartonban.

F-H-00058

Ponty, egész, belezett 2 kg-ig

F-H-00059

Ponty, egész, belezett 2 kg felett

5% Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész
5% hal. Csomagolása tasak, vagy ömlesztve

fóliazsákkal bélelet kartonban.
F-H-00060

Kárász, egész, belezett 0,5-1,5 kg között

F-H-00061

Kárász, egész, belezett 0,5-1,5 kg között (irdalt) 5% hal. Csomagolása tasak, vagy ömlesztve

5% Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész

fóliazsákkal bélelet kartonban.
Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész
F-H-00062

Busa, egész, belezett, (3-8 kg)

5% hal. Csomagolása tasak, vagy ömlesztve

fóliazsákkal bélelet kartonban.
Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott egész
F-H-00063

Amur, egész, belezett, (1,5-4 kg)

5% hal. Csomagolása tasak, vagy ömlesztve

fóliazsákkal bélelet kartonban.
F-H-00064

Szürkeharcsa, egész, belezett 3 kg-ig

F-H-00065

Szürkeharcsa, egész, belezett 3 kg felett

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.
5% Csomagolása tasak, vagy ömlesztve fóliazsákkal

bélelet kartonban.
F-H-00066

Pisztráng, egész, tisztított, 200-300 g

F-H-00067

Pisztráng, egész, tisztított, 300 g felett

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.
5% Csomagolása tasak, vagy ömlesztve fóliazsákkal

bélelet kartonban.
F-H-00068

Angolna, egész, tisztított 400-600 g

F-H-00069

Angolna, egész, tisztított 600 g felett

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal, igény
5% esetén nyúzva is. Csomagolása tasak, vagy

ömlesztve fóliazsákkal bélelet kartonban.
F-H-00079

Süllő, egész, tisztított 400-600 g

F-H-00080

Süllő, egész, tisztított 600 g felett

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.
5% Csomagolása tasak vagy ömlesztve fóliazsákkal

bélelet kartonban. Szállítás a készlet függvényében.

F-H-00081

Tengeri süllő, tisztított, 200/300gr/db

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.
5% Csomagolása tasak vagy ömlesztve fóliazsákkal

bélelet kartonban. Szállítás a készlet függvényében.

F-H-00082

Tengeri keszeg, tisztított, 200/300 gr/db

5% Vágott, tisztított, kopoltyúzott egész hal.
5% Csomagolása tasak vagy ömlesztve fóliazsákkal

bélelet kartonban. Szállítás a készlet függvényében.

FAGYASZTOTT HALRÉSZEK (glazúr nélkül)
5% Fagyasztott bőr nélküli filé, hasszéllel vagy anélkül.

F-H-00003

Tokhal, egész filé, gyors fagyasztott

F-H-00004

Tokhal, extra filé (hasszél nélkül), gyors fagyasztott
5%

F-H-00005

Tokhal, steak (patkó), gyors fagyasztott

100%-ban szálkamentes. Csomagolás:
vákumzacskóbanvagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban.
Fagyasztott bőrös steak szelet. Csomagolás:

5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt

kartonban.
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FAGYASZTOTT HALRÉSZEK (glazúr nélkül) - folytatás
Tokhal filé formázásakor leeső hasszél darabok.
F-H-00006

Tokhal, hasszél, gyors fagyasztott

5% Elsősorban haltöpörtyű, halsnack készítéséhez

ajánljuk. Csomagolása vákuumzacskó.

F-H-00007

Tokhal, apróhús, gyors fagyasztott

Tokhal filé formázásakor leeső apróhús. Halpörkölt,
halfasírt, halkolbász, más egyéb tiszta halhúst
5%
igénylő fogások készítéséhez ajánljuk. Csomagolása
vákuumzacskó.

F-H-00008

Tokhal, máj, gyors fagyasztott

5% fogásként elkészítve, akár pástétomok

Rendkívül finom különlegesség, akár önálló
alapanyagaként. Csomagolása vákumzacskó.
Rendkívül finom különlegesség, akár önálló
F-H-00009

Tokhal, szív, gyors fagyasztott

5% fogásként elkészítve, akár pástétomok

alapanyagaként. Csomagolása vákumzacskó.
Csak szakemberek számára! Íjak készítéséhez
F-H-00010

Tokhal, úszóhólyag, gyors fagyasztott

5% pótolhatatlan és mással nem helyettesíthető

alapanyag.
A tokhal porcos részeiről leszeparált tiszta halhús
F-H-00011

Tokhal szeparátum, gyors fagyasztott

5% pép. Csomagolása vákuumzacskóban. Csak

előrendelés alapján.
A tokhal porcos részei, magas kollagén tartalma
F-H-00012

Tokhal, halkocsonya/halászlé alap (fej, gerinc, farok)
5% miatt
gyf. elsősorban halkocsonyához, vagy halászléhez

ajánljuk. Csomagolása ömlesztve, bélelt kartonban.

F-H-00014

Ponty, tisztított törzs, gyf.

Vágott, tisztított, pikkelyezett, kopoltyúzott, fej és farok
nélküli haltörzs. Csomagolása vákumzacskó, vagy
5%
ömlesztve fóliazsákkal bélelet kartonban vagy jégen M10es rekeszben.

F-H-00015

Ponty szelet, gyorsfagyasztott

5%

F-H-00016

Ponty, filé, gyorsfagyasztott

F-H-00018

Ponty, extra filé (hasszél nélkül), gyf.

5% Fagyasztott bőrös filé hasaljjal, vagy anélkül. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban.

F-H-00020

Ponty, hasszél (haltöpörtyű alap) gyf.

Filé formázásakor leeső hasalj és apróhús, kiválóan
alkalmas haltöpörtyű készítésére. Csomagolás:
5%
vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban. Szállítás a készlet függvényében.

F-H-00021

Ponty szeparátum, gyorsfagyasztott

5%
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Fagyasztott bőrös szelet. Csomagolás: vákumzacskóban,
vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban.

A ponty csontos részeiről leszeparált tiszta halhús
pép. Csak előrendelés alapján.

7. oldal

TERMÉK LEÍRÁSOK
Cikkszám

Terméknév

Termék leírás

ÁFA

FAGYASZTOTT HALRÉSZEK (glazúr nélkül) - folytatás
F-H-00022

Ponty halikra, gyorsfagyasztott

5%

F-H-00023

Ponty haltej, gyorsfagyasztott

5%

F-H-00083

Ponty farokvég/chips

5% szálkamentes, jól átsülő vége. Szállítás a készlet

Szállítás a készlet függyvényében. Csomagolás
vákuumzacskó.
Nagyon népszerű halchips alapanyag, a ponty
függyvényében. Csomagolás vákuumzacskó.
A ponty fejrész mögötti szálkamentes része. Szállítás

F-H-00084

5% csak előrendelés alapján. Csomagolás

Ponty tarja

vákuumzacskó.

F-H-00070

Ponty halászlé alap, vegyes (fej, gerinc, farok) gyf.
5%

F-H-00026

Szürkeharcsa patkó, GYF.

F-H-00027

Szürkeharcsa filé, GYF.

F-H-00028

Szürkeharcsa, extra filé (hasszél nélkül), GYF.

Vegyes halcsont, halászlé alap főzéséhez.
Csomagolás: ömlesztve fóliával bélelt kartonban.

Fagyasztott bőrös patkó. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban.
5% Fagyasztott bőrös filé hasaljjal, vagy anélkül.
5% Csomagolás: vákumzacskóban, vagy ömlesztve

fóliával bélelt kartonban.
Harcsapörkölt készítéséhez kitűnő alapanyag.
F-H-00029

Szürkeharcsa, pörkölthús, GYF.

5% Korlátozott mennyiségben, csak előrendelés alapján.

Csomagolás vákumzacskó.
Rendkívül finom különlegesség, akár önálló
F-H-00030

Szürkeharcsa máj, GYF.

5% fogásként elkészítve, akár pástétomok

alapanyagaként. Csomagolása vákumzacskó.

F-H-00077

Szürkeharcsa, halpofa, GYF.

Egy igazi különlegesség. A pofahús egészen más jellegű,
mint a filé, tömör, de zsírral kellőképpen átszőtt, a tengeri
5%
lepényhalak húsára is emlékeztető alapanyag. Csak
korlátozott mennyiségben, előrendelésre.

F-H-00071

Szürkeharcsa halászlé alap, gyf.

5%

F-H-00033

Pisztráng, egész filé (50-90g), bőrös, GYF.

5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt

Vegyes halcsont, halászlé alap főzéséhez.
Csomagolás: ömlesztve fóliával bélelt kartonban.
Fagyasztott bőrös filé. Csomagolás:
kartonban.

F-H-00072

Amur, egész filé, GYF

Fagyasztott bőrös filé. Csomagolás:
5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt
kartonban.

F-H-00073

Busa, egész filé, GYF

5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt

Fagyasztott bőrös filé. Csomagolás:
kartonban.
Fagyasztott bőrös filé. Csomagolás:
F-H-00085

5% vákumzacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt

Lazac, egész filé, GYF

kartonban. (beszerzés alatt)
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FAGYASZTOTT IRDALT FILÉK, glazúr nélkül
F-H-00074

Ponty, fagyasztott filé, irdalt

5%

Fagyasztott bőrös filé hasalj nélkül, irdalva. Csomagolás:
zacskóban, vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban.

F-H-00075

Amur filé, irdalt

5%

Fagyasztott bőrös filé irdalva. Csomagolás: zacskóban,
vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban.

F-H-00076

Busa filé, irdalt

5%

Fagyasztott bőrös filé irdalva. Csomagolás: zacskóban,
vagy ömlesztve fóliával bélelt kartonban.

FAGYASZTOTT HALKÉSZÍTMÉNYEK, glazúr nélkül
F-HK-00013

Fishburger,GYF, 100 g/db

Teljes egészében halhúsból, mesterséges adalékanyagok
27% felhasználása nélkül készülő húspogácsa, kitűnően
alkalmas fishburger készítésére.

F-HK-00014

Fishli (halvirsli)

Teljes egészében halhúsból, mesterséges adalékanyagok
27% felhasználása nélkül készülő fűszeres és decensen halízű
halvirsli.

F-HK-00011

Halhurka, GYF

Szálkamentes halhús, gersli és más "titkos összetevők"
27% felhasználásával készülő specialitás. Létezik natur és
"véres" változata, ez utóbbit haltintával színezzük.

F-HK-00015

Debreceni jellegű halkolbász

Teljes egészében halhúsból, mesterséges adalékanyagok
27% felhasználása nélkül készülő füstölt-főtt debreceni jellegű
halkolbász. Fogyasztható "nyersen", főzve, vagy sütve.

HALÁSZLEVEK, HALLEVESEK (FAGYASZTOTT)
F-HL-00001

Ponty halászlé, fagyasztott

F-HL-00002

Szürkeharcsa halászlé, fagyasztott

F-HL-00003

Tokhal halászlé, fagyasztott

Túlnyomórészt ponty, de más halfajok (kárász,
szürkeharcsa, amur) felhasználásával is készülő halászlé
27%
alaplé. Készrefőzésekor az általunk külön kínált
halszeletettel, és haltejjel/ikrával tálalható
Túlnyomórészt szürkeharcsa, de más halfajok (ponty,
kárász, amur) felhasználásával is készülő halászlé alaplé.
27%
Készrefőzésekor az általunk külön kínált halszeletettel, és
haltejjel/ikrával tálalható
Keszthelyi tokhal felhasználásával készülő halászlé alaplé.
27% Készrefőzésekor az általunk külön kínált halszeletettel
tálalható.

GRILL TERMÉKEK (FAGYASZTOTT, glazúr nélkül)
Magyaros jellegű, kiválóan grillezhető halkolbász,
F-G-00003

Grill halbász, magyaros

27% glutén- és laktózmentes anyagok felhasználásával

készült. Csomagolása vákumtasak.
Nürnbergi jellegű, kiválóan grillezhető halkolbász,
27% glutén- és laktózmentes anyagok felhasználásával
készült. Csomagolása vákumtasak.

F-G-00004

Grill halbász, fehér

F-G-00005

Grill halcsiga (ca 125g)
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27%

Csigaformára összetekert halkolbász nyárson.
Csomagolása vákumtasak.
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