
VÁNOČNÍ NÁKUPNÍ LÍSTEK
Zamluvte si včas vše potřebné pro vánoční stůl. Nákup pro Vás bude připraven v den dle Vašeho výběru.
Lístek můžete nechat u Lidušek nebo poslat e-mailem (kontakty dole na stránce).
Děkujeme za pochopení a spolu s našimi farmáři Vám přejeme nádherné Vánoce 

PEČIVO množství do kdy objednat

tradiční vánočka velká 480 g, Pekařství N & E ks 9.12

tradiční vánočka malá 330 g, Pekařství N & E ks 9.12

vánoční štola, Pekáči ks 9.12

tradiční veka, Zídkovi ks 9.12

kváskový chléb 1,2 kg ks 9.12

bezlepkový chléb 400 g,  Dr. Pekař ks 9.12.

bezlepková bageta 110 g,  Dr. Pekař ks 9.12.

tradiční vánoční cukroví 1 kg, Eli dorty ks nečekejte, omezený počet

tradiční vánoční cukroví 500 g, Eli dorty ks nečekejte, omezený počet

tradiční vánoční cukroví 1 kg, U Samků ks 28.11., omezený počet

tradiční vánoční cukroví 500 g, U Samků ks 28.11., omezený počet

bezlepkové vánoční cukroví 450 g, Dr. Pekař ks 5.12.

bezlepkové vánoční cukroví 400 g, Almagrana ks 5.12.

bezlepkové vánoční cukroví 250 g, Almagrana ks 5.12.

MASO, UZENINY, SALÁTY množství do kdy objednat

vinná klobása kg 9.12.

kapr čerstvý, filet (půlka), Blatenská ryba ks 9.12.

losos čerstvý (porce cca 200 g), Blatenská ryba ks 9.12.

pstruh čerstvý, Blatenská ryba ks 9.12.

sumeček čerstvý (cca 250 g), Sádky Soběkury ks 9.12.

baby krůta (5-6 kg) ks 1.12.

kuřecí prsa cca 0,5 kg, farmy Loužná, Raciola ks 1.12.

krůtí prsa cca 0,5 kg ks 1.12.

vepřová krkovice cca 0,5 kg, farma rodiny Němcovy ks 9.12.

vepřová kýta cca 0,5 kg, farma rodiny Němcovy ks 9.12.

vepřová pečeně cca 0,5 kg, farma rodiny Němcovy ks 9.12.

hovězí maso, různé druhy, farma Hyršov kg 9.12.

bramborový salát, od Lidušky kg 9.12.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 

TELEFON:                                                                                                       

E-MAIL:

NÁKUP SI VYZVEDNU:            

⃝ ST 21. prosince        ⃝ ČT 22. prosince        ⃝ PÁ 23. prosince
⃝ na Borech  
⃝ na Doubravce
⃝ na Lochotíně    
⃝ na Roudné   
⃝ na Slovanech

Nezapomeňte otočit 

bory@obchodulidusky.cz
doubravka@obchodulidusky.cz
lochotin@obchodulidusky.cz
roudna@obchodulidusky.cz
slovany@obchodulidusky.cz



VÁNOČNÍ NÁKUPNÍ LÍSTEK
Zamluvte si včas vše potřebné pro vánoční stůl. Nákup pro Vás bude připraven v den podle dle Vašeho výběru.
Lístek můžete nechat u Lidušek nebo poslat e-mailem (kontakty na první straně dole na stránce).
Děkujeme za pochopení a spolu s našimi farmáři Vám přejeme nádherné Vánoce 

NA VÁNOCE BY SE NÁM JEŠTĚ HODILO

šunka, vejce, majonéza, máslo, tvaroh, mléko …

Nezapomeňte otočit 


