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11.1 Kawy rozpuszczalne, mielone i w ziarnach

Kawa Jacobs Millicano puszka
Jacobs Kronung Millicano powstaje z połączenia (85%) kawy rozpuszczalnej z bardzo drobno 
zmielonymi ziarnami kawy (15%). Idealne połączenie dla osób, które kochają intensywny smak 
kawy ziarnistej oraz cenią brak fusów w kawie rozpuszczalnej.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6003 95 g tel.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0300 rozpuszczalna Cronat Gold 200 g tel.
11.070.0301 rozpuszczalna Cronat Gold 100 g tel.
11.070.0302 rozpuszczalna Kronung 100 g tel.
11.070.0303 rozpuszczalna Kronung 200 g tel.
11.070.0304 rozpuszczalna Aroma 100 g tel.
11.070.0305 rozpuszczalna Aroma 200 g tel.
11.070.6001 kawa Jacobs Velvet 200 g tel.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6000 Espresso 100 g tel.
11.070.6004 Gold 200 g tel.
11.070.6002 Sensazione Creme 200 g tel.
11.070.6005 Classic 200 g tel.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6007 260 g tel.

Kawa Jacobs rozpuszczalna
Jacobs Kronung to najwyższej jakości kawa Jacobs. Tworzą ją szlachetne ziarna Arabica, 
pochodzące z najlepszych plantacji na świecie.

Kawa Nescafe rozpuszczalna
Znakomita kawa stworzona wyłącznie na bazie ziaren Arabiki, wyselekcjonowanych i starannie 
wypalonych. Wyróżnia się głębokim, intensywnym smakiem i aksamitną, złocistą warstwą 
kawowej pianki.

Kawa Nestle Ricore
Mieszanka kawy rozpuszczalnej, która łagodnie Cię pobudzi, oraz cykorii rozpuszczalnej, 
która zawiera magnez, wapń i błonnik. 

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0310 rozpuszczalna GOLD 200 g tel.
11.070.0311 rozpuszczalna GOLD 100 g tel.
11.070.0312 rozpuszczalna 2w1 10 g x 6 sztuk tel.
11.070.0313 rozpuszczalna Exclusive 200 g tel.
11.070.0314 rozpuszczalna Exclusive 100 g tel.
11.070.0315 rozpuszczalna Exclusive Mild  200 g tel.
11.070.0316 rozpuszczalna Exclusive Mild 100 g tel.
11.070.0317 rozpuszczalna Family 200 g tel.
11.070.0318 rozpuszczalna Family  100 g tel.

Kawa Tchibo rozpuszczalna
Kawa Arabika charakteryzuje się najwyższą jakością smaku i niezwykłą różnorodnością aromatów. 
Wszystko to dzięki starannej selekcji ziaren, wyjątkowej pracy ekspertów i procesowi palenia, 
w którym każdy zbiór kawy palony jest osobno poto by, uwolnić każdą z ośmiuset nut smakowych 
i aromatycznych.
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11.1 Kawy rozpuszczalne, mielone i w ziarnach

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6008 Espresso 250 g tel.
11.070.6009 Qualita Oro 250 g tel.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6010 500 g tel.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6006 10 sasz. tel.

Kawa Lavazza
100% mieszanka najszlachetniejszych ziaren Arabiki. Swą najwyższą jakość kawa ta 
zawdzięcza ziarnom pochodzącym z centralnej Ameryki i Brazylii. Espresso jest kawą o pełnym, 
wyważonym, bardzo wykwintnym smaku.

Kawa Dallmayr ziarno
Proces parzenia z zachowaniem pełnego aromatu nadaje kawie Dallmayr Classic jej intensywny 
i aromatyczny smak. Perfekcyjnie skomponowana kawa, doskonała na każdą okazję.

Kawa Nescafe 3in1 
Kompozycja kawy z mlekiem i cukrem. W opakowaniu 10 saszetek 18 g.

Kawa Jacobs mielona
Jacobs Kronung to najwyższej jakości kawa Jacobs. Tworzą ją szlachetne ziarna Arabica, 
pochodzące z najlepszych plantacji na świecie.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0306 mielona Cronat Gold  250 g tel.
11.070.0307 mielona Kronung 250 g tel.
11.070.0308 mielona Aroma 250 g tel.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0319 mielona Exclusive 250 g tel.
11.070.0320 mielona Exclusive Mild 250 g tel.
11.070.6011 mielona Family 250 g tel.

Kawa Tchibo mielona
Tchibo Exclusive to szlachetna mieszanka ziaren najwyższej jakości z najlepszych rejonów upraw 
Ameryki Południowej.

bkk14_rozdzial_11.indd   313 1/3/14   11:26 AM



11. Artykuły spożywcze

314

11.2 Herbaty
11.3 Cukier

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0322 Lipton   25 szt. tel.
11.070.4000 Lipton 100 szt. tel.
11.070.0323 Earl Grey herbata   25 szt. tel.
11.070.0324 Earl Grey herbata   50 szt. tel.
11.070.0325 Earl Grey herbata 100 szt. tel.

Herbata Lipton
Kompozycja wysokiej jakości ponad 20 gatunków czarnych herbat, uprawianych na plantacjach 
w Indiach i Afryce. Daje napar o bursztynowym kolorze i intensywnym smaku. Krótko parzona herbata 
Lipton Yellow Label ma właściwości pobudzające, dzięki czemu jest świetna na początek dnia.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6013 300 szt. tel.
11.070.6014 100 szt. tel.

Herbata Saga 
Herbata Saga to herbata dostosowana specjalnie do gustów polskich konsumentów. 
Bardzo szybko się zaparza.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6104 granat 20 szt. tel.
11.070.6015 biała z maliną 20 szt. tel.
11.070.6016 owoce leśne 20 szt. tel.
11.070.6017 cytrynowa 20 szt. tel.

Herbata Lipton owocowa 
Herbata owocowa Lipton 20 torebek. Herbaty Lipton już od ponad 100 lat cieszą się niezmienną 
popularnością. Wieloletnie doświadczenie oraz niezwykła dbałość o jakość sprawiają, że herbaty Lipton 
mają niepowtarzalny smak oraz aromat. 

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6015 klasyczna 25 szt. tel.
11.070.6016 cytrynowa 25 szt. tel.
11.070.6017 miętowa 25 szt. tel.

Herbata Lipton zielona
Kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych liści herbaty. Duża przestrzeń w torebce piramidce daje 
więcej miejsca do zaparzania, dzięki czemu herbata osiąga wyjątkowy smak.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6021 żurawina+malina 20 szt. tel.
11.070.6022 malina 20 szt. tel.
11.070.6023 cytryna+limonka 20 szt. tel.
11.070.6024 melisa+pomarańcza 20 szt. tel.

Herbata Vitax
Wyśmienita herbata o głębokim smaku i aromacie pysznych owoców.

Cukier

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0326 w kostkach 0,5 kg tel.
11.070.0327 w kostkach 1 kg tel.
11.070.0328 sypki 1 kg tel.
11.070.6012 w saszetkach 100 szt/ 5 g tel.

bkk14_rozdzial_11.indd   314 1/3/14   9:55 PM



11. Artykuły spożywcze

315

11.4 Mleko, śmietanki
11.5 Słodycze, ciasteczka

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0339 Cremona 200 g tel.
11.070.0340 pojedyncze śmietanki 10 x 10 g tel.

Indeks opakowanie zawartość tłuszczu Cena netto
11.070.0330 0,5 l 0,5% tel.
11.070.0331 1 l 0,5% tel.
11.070.0332 0,5 l 2% tel.
11.070.0333 1 l 2% tel.
11.070.0334 0,5 l 3,2% tel.
11.070.0335 1 l 3,2% tel.

Mleko Łaciate
Znakomite mleko ŁACIATE, to marka znana w całej Polsce, które słynie z naturalnego smaku. 
Konsumenci w sklepach proszą nie o „mleko”, ale o ŁACIATE, ponieważ ŁACIATE – to samo mleko! 

Śmietanka do kawy
Cremona: Śmietanka do kawy w proszku. Dobrze rozpuszcza się w goracej kawie, nie pozostawiając 
grudek.Doskonale łagodzi smak kawy.

Ptasie Mleczko Wedel
O Ptasim Mleczku mawia się czasem, że jest to najbardziej rodzinny z czekoladowych 
smakołyków. Nic dziwnego, w końcu oryginalne, waniliowe Ptasie Mleczko to uczta idealna 
na wieczory we dwoje, wieczory z koleżankami, wieczory w większej paczce, a także pyszne 
poranki, rozpływające się w ustach popołudnia i smakowite noce!

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0341 waniliowe 420 g tel.
11.070.0342 śmietankowe 420 g tel.
11.070.0343 cytrynowe 420 g tel.
11.070.0344 czekoladowe 420 g tel.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0345 pomarańczowe 147 g tel.
11.070.0346 wiśniowe 147 g tel.
11.070.0347 malinowe 147 g tel.
11.070.0348 morelowe 147 g tel.

Delicje Szampańskie 
Delicje są to okrągłe ciastka biszkoptowe z galaretką owocową,  oblane czekoladą deserową.

Mleko zagęszczone zwykłe
Mleko zagęszczone, niesłodzone.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6056 500 ml tel.

Ciasteczka Łakotki
Ciastka pieczone według tradycyjnego, „domowego’’ przepisu. Pyszne ciastka z bakaliami, karmelem 
i chrupkami ryżowymi, oblane mleczną czekoladą.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto

11.070.6043 deserowe 148 g tel.
11.070.6044 kokosowe 148 g tel.
11.070.6045 kawowe 148 g tel.
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11.5 Słodycze, ciasteczka

Ciasteczka Jeżyki 
Bogate w orzechy laskowe, rodzynki, chrupki ryżowe i karmel, a wszystko to oblane 
rozpływającą się w ustach  czekoladą.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6046 kawowe 140 g tel.
11.070.6047 classic 140 g tel.
11.070.6102 cherry 140 g tel.
11.070.6103 cherry dark 140 g tel.

Ciasteczka Milka Pieguski
Kruche, delikatne, o odpowiednio słodkim smaku, z dużą ilością pokruszonych kawałków 
najsmaczniejszej czekolady Milka, która rozpływa się w ustach.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6048 czekolada 135 g tel.
11.070.6049 czekolada+orzechy 135 g tel.
11.070.6050 czekolada+rodzynki 135 g tel.

Paluszki Lajkonik
Lajkonik to najbardziej znane słone paluszki w Polsce. Starannie dobierane składniki,  
polska mąka oraz tradycyjna receptura.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.0356   70 g tel.
11.070.0357 150 g tel.
11.070.0358 200 g tel.

Mieszanka Wedlowska
Wedlowska czekolada, która oblewa siedem pysznych, dobrze znanych rodzajów cukierków: 
Paryski, Liryki, Nyguski, Bałamutki i Manile, a także legendarne Pierroty i Bajeczne!

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.0355 220 g tel.

Wafle familijne
Pyszne wafle z nadzieniem.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6051 śmietankowe 180 g tel.
11.070.6052 śmietankowo-kawowe 180 g tel.
11.070.6053 orzechowe  180 g tel.

Pierniczki Alpejskie Milka
Pod wyśmienitą czekoladą Milka, w mięciutkim korzennym cieście kryje się owocowe serce 
Pierniczków Alpejskich. Oryginalne ciasto pierniczkowe poddane tradycyjnemu procesowi 
leżakowania i wypiekania, połączone z doskonale dobraną kompozycją korzennych przypraw 
sprawia, że piernikowe łakocie są wyjątkowo smaczne.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0350 truskawkowe 160 g tel.
11.070.0351 jabłkowe 160 g tel.
11.070.0352 śliwkowe 160 g tel.
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11.5 Słodycze, ciasteczka
11.6 Napoje, woda

Nestea
Nestea to wyjątkowa kompozycja ekstraktu z herbaty 
i aromatów owocowych zapewniająca wspaniały smak 
i mnóstwo inspirującej świeżości, dzięki której możesz cieszyć 
się małymi przyjemnościami każdego dnia. To połączenie 
naturalnych właściwości ochronnych herbaty 
z przyjemnym owocowym 
orzeźwieniem.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
11.070.5791 Lemon 1,5 l tel.
11.070.5792 Lemon 0,5 l tel.
11.070.5793 Peach 1,5 l tel.
11.070.5794 Peach 0,5 l tel.

Indeks opakowanie Pojemność Cena netto
11.070.5787 butelka 2 l tel.
11.070.5788 butelka 1 l tel.
11.070.5789 butelka 0,5 l tel.
11.070.5790 puszka 0,33 l tel.

Sprite
Sprite to gazowany napój o smaku orzeźwiającej limonki.

Fanta
Fanta jest to orzeźwiający napój gazowany wyprodukowany 
na bazie soku pomarańczowego. 

Indeks opakowanie Pojemność Cena netto
11.070.5783 butelka 2 l tel.
11.070.5784 butelka 1 l tel.
11.070.5785 butelka 0,5 l tel.
11.070.5786 puszka 0,33 l tel.

Coca cola
Coca-Cola to najpopularniejszy i najchętniej kupowany napój  
gazowany w historii, jak również najlepiej znany produkt na świecie.  
Jego tajemnica tkwi w unikalnej recepturze opierającej 
się na składnikach pochodzenia naturalnego, która nie 
zmieniła się od przeszło 120 lat.

Indeks opakowanie Pojemność Cena netto
11.070.5779 butelka 2 l tel.
11.070.5780 butelka 1 l tel.
11.070.5781 butelka 0,5 l tel.
11.070.5782 puszka 0,33 l tel.

Orzeszki ziemne Felix 
Pyszny smak i niezmiennie wysoka jakość  – to cechy, z których słyną  orzeszki Felix. 

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6054 140 g tel.

Krakersy Lajkonik 
Kruchość, słony smak, delikatna nutka słodyczy oraz elegancki okrągły kształt tworzą wyśmienite 
Krakersy Koktajlowe. Wypiekane z największą starannością, ze składników najwyższej jakości, 
są świetną przekąską zarówno na co dzień, jak i na szczególne okazje.

Indeks opakowanie Cena netto
11.070.6054 150 g tel.
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11.6 Napoje, woda

Sok Tymbark 
Pyszne i orzeźwiające soki owocowe.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.0366 pomarańczowy 1l tel.
11.070.0365 jabłkowy 1l tel.
11.070.0367 czarna porzeczka 1l tel.
11.070.0369 multiwitamina 1l tel.
11.070.6037 pomidorowy 1l tel.

Woda Nestle Aquarel
Naturalna woda źródlana pochodząca z polskiego źródła wyselekcjonowanego przez Nestle.

Indeks Rodzaj opakowanie Pojemność Cena netto
11.070.5816 Red butelka 0,5 l tel.
11.070.5817 Tropical butelka 0,5 l tel.
11.070.5818 Blue butelka 0,5 l tel.
11.070.5819 Red puszka 0,25 l tel.
11.070.5820 Tropical puszka 0,25 l tel.
11.070.5820 Bllue puszka 0.25 l tel.

Burn 
Jest to gazowany napój energetyczny który ma za zadanie pobudzać i zwiększać zdolności 
wysiłkowe poprzez mobilizację organizmu.

Woda Kropla Beskidu
Kropla Beskidu to naturalna woda źródlana dla całej rodziny, która ze względu na swój skład 
mineralny, walory smakowe i miejsce pochodzenia może być spożywana w nieograniczonych 
ilościach przez osoby w każdym wieku.

Indeks Rodzaj opakowanie Pojemność Cena netto
11.070.5810 gazowana butelka 1,5 l tel.
11.070.5811 gazowana butelka 0,5 l tel.
11.070.5812 gazowana butelka szklana 0,25 l tel.
11.070.5813 niegazowana butelka 1,5 l tel.
11.070.5814 niegazowana butelka 0,5 l tel.
11.070.5815 niegazowana butelka szklana 0,25 l tel.

Woda Żywiec
Wysokiej jakości woda źródlana.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6025 gazowana 0,5l tel.
11.070.6026 gazowana 0,5l tel.
11.070.6027 niegazowana 1,5l tel.
11.070.6028 niegazowana 1,5l tel.

Indeks Rodzaj opakowanie Cena netto
11.070.6029 gazowana 0,5l tel.
11.070.6030 gazowana 0,5l tel.
11.070.6031 niegazowana 1,5l tel.
11.070.6032 niegazowana 1,5l tel.

Cappy

Indeks Rodzaj opakowanie Pojemność Cena netto
11.070.5796 jabłkowy butelka 1 l tel.
11.070.5797 jabłkowo-gruszkowy butelka 1 l tel.
11.070.5798 multiwitamina butelka 1 l tel.
11.070.5799 pomarańczowy butelka 1 l tel.
11.070.5800 pomidorowy butelka 1 l tel.
11.070.5801 truskawkowy butelka 1 l tel.
11.070.5802 grejfrutowy butelka 1 l tel.
11.070.5803 czarna porzeczka butelka 1 l tel.
11.070.5804 jabłkowy butelka 0,33 l tel.
11.070.5806 multiwitamina butelka 0,33 l tel.
11.070.5807 pomarańczowy butelka 0,33 l tel.
11.070.5808 pomidorowy butelka 0,33 l tel.
11.070.5809 truskawkowy butelka 0,33 l tel.
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