
Házikó Farm Kft.

Kiszállítási árlista 2017.07.18-tól

Ár (Ft)

Burgonyás póréhagyma krémleves (3dl) 550
Szezonális zöldség leves - vegán (3 dl) 550

Zöldségfasírtos mini burger 530

Mangalica húspogácsás mini burger 530

Bagettfalatok 290 Minimum rendelés: 15 db fajtánként

Rusztikus-kovászos bagett szendvics 790

Minimum rendelés 10 db fajtánként. 

munkanapra: 20 db. 

add le rendelésedet!

Zöldség csík trió 1 kg 1800

Mártogatós krém zöldség csík trióval. 

450
Minimum rendelés: 10 adag (1,5 dl PLA 

pohár) fajtánként

Mártogatós krémeinket kérheted 2dl-es 

kiszerelésben is!
990 Minimum rendelés: 1 adag fajtánként

rendelhetsz meg!

Ha kérdésed adódna, hívd Zsuzsit (+36-20-458-9222) vagy Juditot (+36-30-238-5212)

vagy írj e-mailt: rendeles@haziko.farm 

(1) Kolbászos - lyoni hagymás

(3) Soksajtos- csírás (vegetáriánus)

(4) Tökmaggal szórt pirított zöldségek (vegán)

Vitamin bombák

Minimum rendelés: 1 kg

Szendvicseink

KISZÁLLÍTÁSI ÁRLISTA

Minimum rendelés: 10 adag fajtánként.

Minimum rendelés: 15 db fajtánként.

Levesek

Mini burgerek

Szezonális gyümölcs (mosva, válogatva) 

Az árak és a termékkínálat változásának jogát a Házikó Farm Kft. fenntartja. 

http://haziko.farm/
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Cukkinis túrós quiche vagy gombás- 

füstölt sajtos quiche
5800

Paradicsomos-bazsalikomos-mangalica 

húsos quiche
6200

zöldségekkel töltve (laktózmentes)
8000

Gyümölcsös batyu: vaníliás szilva, 

bazsalikomos sárgabarack, meggy
450

Zöldséges batyu: lecsós-kolbászos., 

vega lecsó, káposztás-szalonnás
450

590 Minimum rendelés: 10 db fajtánként

Salátaimádó adag (300 g / adag) 1390 Minimum rendelés: 2 db fajtánként

Ribizlis zabkása (tej nélkül! 1,6 dl) 450

Morzsás-barackos habdesszert (1,6 dl) 550

Aszalt szilvás zabkeksz 1650 Minimum rendelés: 250 g

Gyümölcsös pite                                  

(meggyes vagy szilvás)
6500

Minimum rendelés: 1 tepsi                         

26 vagy 52 szeletre vágva

almalé 2490

alma-meggy, alma-ribizli lé 2490

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 db/csom) 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

Quiche - omlós tésztájú, töltött sós piték

Saláták

Minimum rendelés: 1 quiche - 10 szelet

Batyuk - minden jóval töltve

Minimum rendelés: 10 db fajtánként

100%-os gyümölcstartalmú Biofidel préselt levek
3 l bag-in-box                              

Fogyasztásukat gyümölcsléként, vagy 

szikvízzel higítva fröccsként ajánljuk.

Eszközök, tálalás

(1) Fodros-zöld saláta levelek paradicsommal és balzsamecetes mustáros öntettel

(2) Joghurtos padlizsán saláta

(3) Szezonális zöldsaláta friss málnás öntettel

Desszertek

Minimum rendelés: 10 adag fajtánként

Ha híján lennél tányérnak, pohárnak, 

lebomló-környezetbarát eszközöket 

Az árak és a termékkínálat változásának jogát a Házikó Farm Kft. fenntartja. 
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40.000 Ft bruttó megrendelési érték alatt bruttó 4.000 Ft kiszállítási díjat számolunk fel. 

csomagolásban szállítjuk, amelyekben melegítés nem lehetséges!

Feltételek

Kiszállítás

Ha kérdésed adódna, hívd bátran Zsuzsit (+36-20-458-9222) vagy Juditot (+36-30-238-5212). 

Szeretnénk mindig a legfrissebb alapanyagokat biztosítani a megrendelt ételek elkészítéséhez, és 

mindent ételünket gondosan elkészíteni. 

Ezért rendelés leadására, a mennyiség vagy a termékek módosítására, illetve a rendelés 

Az árak és a termékkínálat változásának jogát a Házikó Farm Kft. fenntartja. 

http://haziko.farm/

