
Ár (Ft)

Körtés sütőtök-krémleves (2 dl) 590

Szezonális zöldségleves - vegán (2 dl) 590

Zöldségfasírtos miniburger 690

Mangalica-húspogácsás miniburger 690

Bagettfalatok 290 Minimum rendelés: 15 db fajtánként
Rusztikus kovászos bagett-szendvics 920 Minimum rendelés: 10 db fajtánként. 
… aztán válassz feltétet, és jelöld a számát a megrendelőlapon!

Zöldségcsík-trió (1 kg) 1800

Mártogatós krém zöldségcsík-trióval. 

Választható ízek: 1. diós kápiakrém, 2. 

zöldfűszeres túrókrém, 3. pintó 

babhumusz

630
Minimum rendelés: 10 adag (1,5 dl-es PLA 

pohár) fajtánként

Mártogatós krémeinket kérheted 2dl-es 

kiszerelésben is!
990 Minimum rendelés: 1 adag fajtánként

Kecskesajtos-spenótos quiche vagy 

gombás-füstölt sajtos quiche
6450

Gombás-mangalicahúsos quiche 7500

Teljes kiőrlésű quiche szezonális 

zöldségekkel töltve (laktózmentes)
7500

Szezonális gyümölcs (mosva, válogatva) 

(Kérdezz bátran, mit hoznak éppen termelőink!)

KISZÁLLÍTÁSI ÁRLISTA

Az árlistában találod ételeinket, amiket a kiszállítási megrendelőlapot kitöltve rendelhetsz meg!

Levesek

Minimum rendelés: 10 adag fajtánként

Miniburgerek

Minimum rendelés: 1 kg

Minimum rendelés: 15 db fajtánként

Szendvicsek

Válassz szendvicsfajtát…

Választható fajták:

1. mangalicás-almás-lilakáposztás

2. rilette-s (házi pástétom)

3. tepertős-tojáskrémes

4. soksajtos-csírás 

5. diós-kápiakrémes

Vitaminbombák

Quiche - omlós tésztájú, töltött, sós piték

Minimum rendelés: 1 quiche - 10 szelet



Gyümölcsös batyu: vaníliás szilva, 

bazsalikomos sárgabarack, vegyes 

gyümölcs

520

Zöldséges batyu: spenótos-kecskesajtos, 

lecsós-kolbászos, vega lecsós, káposztás-

szalonnás

520

Mangalicás-céklás batyu 720

Kísérő adag (110 g /adag) 650 Minimum rendelés: 10 db fajtánként

Salátaimádó adag (300 g / adag) 1550 Minimum rendelés: 2 db fajtánként

Almás-fahéjas zabkása (tej nélkül! 1,6 dl) 490

Tökmagos-szilvás habdesszert (1,6 dl) 650

Granola gyümölcsökkel és joghurttal 

(1,6dl)
750

Aszalt szilvás-tökmagos zabkeksz (250g) 1900 Minimum rendelés 250 g

Kekszválogatás: mákos, kurkumás, kávés 

kardamomos (1 kg)
6800 Minimum rendelés: 1 kg

Gyümölcsös pite                                  

(almás vagy szilvás)
9500

Minimum rendelés: 1 tepsi 26 vagy 52 

szeletre vágva

almalé (BioFidel) 3050

alma-meggylé, alma-ribizlilé (BioFidel) 3050

almalé, alma-körte gyümölcslé (Veress 

László)
3550 5 l bag-in-box    

Batyuk - minden jóval töltve

Minimum rendelés: 10 db fajtánként

Saláták

Válaszd ki, mekkora salátát szeretnél…

… aztán a fajtát, és jelöld a számát a megrendelőlapon!

Választható fajták: 

1. mandulakrémes-gerslis céklasaláta 

2. vegyes zöldsaláta szezonális zöldségekkel, málnás öntettel 

3. andalúz csirkés tésztasaláta

Desszertek

100%-os gyümölcstartalmú bio préselt levek

3 l bag-in-box                              

Fogyasztásukat gyümölcsléként, vagy 

szikvízzel higítva, fröccsként ajánljuk.

Eszközök, tálalás

Minimum rendelés: 10 adag fajtánként



Kis papírpohár (1,1 dl - 50 db/csomag) 1230

Nagy papírpohár (2,3 dl - 50 db/csomag) 1680

Lebomló PLA pohár (2,5 dl - 50 

db/csomag)
1600

Préselt cukornád lapostányér (50 1460

Lebomló villa (50 db / csomag) 1060

Lebomló kanál (50 db / csomag) 1060

Lebomló kiskanál (50 db / csomag) 640

Karton ételdoboz (1db) 130

Papírtálca (1db) 230

Szalvéta (125 db / csomag) 1090

Ha híján lennél tányérnak, pohárnak, 

evőeszköznek vagy szalvétának, lebomló, 

környezetbarát eszközöket rendelhetsz 

tőlünk! 

Feltételek

Hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig, szombaton 8:00- 14:00-ig teljesítünk rendelést. Ha a kiszállítást a 

feltüntetett időintervallumon kívül szeretnéd, egyedi díjjal dolgozunk. 

Kérdésed van? Hívd Domján Julcsit (+36-30-238-5212) vagy Kovács Zsuzsit (+36-20-458-9222), 

vagy írj a rendeles@haziko.farm címre!

Mivel mindig kizárólag szezonális és friss alapanyagból készítjük el az ételeket, rendelés leadására vagy 

lemondására, a mennyiség vagy a termékek módosítására 2 munkanappal a kiszállítás előtt, délelőtt 11 

óráig van lehetőség! 150.000 Ft feletti rendelésnél a fenti határidő 3 munkanapra módosul!

Kiszállítás

40.000 Ft bruttó megrendelési érték alatt bruttó 4.000 Ft kiszállítási díjat számolunk fel!

Ételeink hidegkonyhai készítmények, ízlés szerint melegíthetőek. Termékeinket környezetbarát 

csomagolásban szállítjuk, amelyekben melegítés nem lehetséges!


