
 

 

 

Ekologiczne soki jednoskładnikowe 

 

Butelka 

Cena za szt. 

(brutto) 

Bio sok malina – 100% malina 330 ml 10,50 zł 

Bio sok malina 100% malina 500 ml 14,70 zł 

Bio sok malina – 100% malina 750 ml 21,00 zł 

Bio sok jagoda kamczacka – 100 % jagoda 

kamczacka 

330 ml 11,55 zł 

Bio sok czarny bez – 100% czarny bez 330 ml 9,03 zł 

Bio sok świdośliwa – 100% świdośliwa 330 ml 6,72 zł 

Bio sok świdośliwa – 100% świdośliwa 750 ml 13,44 zł 

Bio sok porzeczka czarna – 100% porzeczka 

czarna 

330 ml 6,72 zł 

Bio sok porzeczka czarna – 100% porzeczka 

czarna 

750 ml 12,81 zł 

Bio sok aronia – 100% aronia 330 ml 5,88 zł 

Bio sok aronia – 100% aronia 500 ml 10,29 zł 

Bio sok aronia – 100% aronia 750 ml 10,92 zł 

Bio sok wiśnia – 100% wiśnia 330 ml 7,77 zł 

Bio sok wiśnia – 100% wiśnia 750 ml 13,65 zł 

Bio sok jabłko – 100% jabłko 330 ml 5,90 zł 

Bio sok jabłko – 100% jabłko 750 ml 8,82 zł 

 

Ekologiczne soki dwuskładnikowe 

 

 

Butelki 

Cena za szt. 

(netto) 

Bio sok jabłko – czarna porzeczka 330 ml 5,88 zł 

Bio sok jabłko – malina 330 ml 5,88 zł 

Bio sok jabłko – aronia 330 ml 5,88 zł 

Bio sok jabłko – wiśnia 330 ml 5,88 zł 

Bio sok jabłko – jagoda kamczacka  330 ml  5,88 zł 

 

Ekologiczne kompoty 

 

 

Słoje 

Cena za szt. 

(netto) 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej wiśnia 720 ml 8,10 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej czarna 

porzeczka 

720 ml 8,10 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej agrest 720 ml 8,10 zł 



Bio owoce w zalewie półsłodkiej brzoskwinia 720 ml 8,10 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej śliwka 720 ml 8,10 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej truskawka 720 ml 8,10 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej aronia 720 ml 8,10 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej malina 720 ml 8,64 zł 

Bio owoce w zalewie półsłodkiej czarna 

borówka 

720 ml 15,12 

 

Ekologiczne syropy 

 

 

Butelka 

Cena za szt. 

(netto) 

Bio syrop malina 330 ml 10,29 zł 

Bio syrop malina 750 ml 21,00 zł 

Bio syrop aronia 330 ml 7,35 zł 

Bio syrop aronia 750 ml 14,70 zł 

Bio syrop jagoda kamczacka 330 ml 11,72 zł 

Bio syrop czarny bez 330 ml 8,82 zł 

Bio syrop agrest 330 ml 7,35 zł 

Bio syrop agrest 750 ml 14,70 zł 

Bio syrop porzeczka czarna 330 ml 7,35 zł 

Bio syrop porzeczka czarna 750 ml 14,70 zł 

Bio syrop wiśnia 330 ml 7,35 zł 

Bio syrop wiśnia 750 ml 14,70 zł 

Bio syrop porzeczka czerwona 750 ml 14,70 zł 

Bio syrop czarna borówka leśna  750 ml 29,90 

 

Ekologiczne przetwory 

 

 

Słoje 

Cena za szt. 

(netto) 

Bio cytryny w syropie z imbirem 220 g 7,98 zł 

Bio cytryny w syropie z miodem 220 g 7,98 zł 

Bio cytryny w syropie z miętą 220 g 7,98 zł 

Bio powidło śliwkowe bez dodatku cukru 340 g 11,34 zł 
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