
Tradice a kvalita

vepřového a hovězího masa. Na český 
a slovenský trh dodáváme již od roku 2003.

Garantujeme čerstvost 
Vepřové půlky a hovězí čtvrtě, 

které zpracováváme v našem moderním 
závodě, nakupujeme čerstvé každý den.

Na přání zákazníka 

našimi mistry řezníky zachovává vynikající 
vlastnosti masa pro široké využití.

Špičkové technologie, 
které používáme na výrobu zboží s přidanou 
hodnotou, zaručují nejvyšší možnou kvalitu 

při zpracování.

Moderní a praktická balení 
nabízejí atraktivní design a garantují stabilní 

kvalitu výrobků po celou dobu 
uvedené trvanlivosti.

přivezeme zboží 6 dní v týdnu 
dle jeho požadavků.

Vepřové maso

specifikace EAN

710231 Vepřové kostky na guláš 600 g

710232
Vepřový bok bez kosti 

a kůže 600 g

710233
Vepřová krkovice  
bez kosti plátky 600 g

710620
Vepřová krkovice  

s kostí plátky cca 600 g

710235
Vepřová pečeně  
bez kosti plátky 600 g

710815
Vepřová pečeně  

s kostí plátky cca 600 g

710234 Vepřová plec bez kosti 600 g

710237
Vepřová kýta  

bez kosti plátky 600 g

SORTIMENT PRO MALOOBCHOD

Veškerý sortiment pohodlně  
objednávejte na e-shopu Příjem objednávek pro maloobchod: tel.: 605 642 001

E-mail: callcentrum@bidfood.cz

716152
Chipolata jemná  
grilovací klobása 500 g

714183 Tradiční sekaná 4 x 600 g

716461
Vepřová pečeně bez kosti 

plátky marinované 4 x cca 150 g

716460
Vepřová krkovice bez 

kosti plátky marinované 4 x cca 150 g

710985
Vepřová žebra 

marinovaná cca 600 g

Steaková masa

711162 Rump steak JA 4 x 200 g

711163 Rib Eye JA 4 x 200 g

711164 Striploin 4 x 200 g

711161
US Pork Steak  

– pečeně 4 x 250 g

Mletá masa, marinovaná masa a polotovary

specifikace EAN



710236 Vepřová kýta bez kosti 600 g

710940 Vepřová kýta 4 x cca 1,5 kg

710630
Vepřová krkovice 

bez kosti 4 x cca 1,2 kg

710720 Vepřová plec bez kosti 4 x cca 1,2 kg

710840 Vepřová pečeně bez kosti 4 x cca 1,2 kg

710973
Vepřová panenka  

vakuum 4 x cca 500 g

Hovězí maso

711441 Hovězí kostky na guláš 600 g

711444 Hovězí plec plátky 600 g

711447 Hovězí na ptáčky plátky 600 g

711445 Hovězí kýta plátky 600 g

711443 Hovězí kýta 600 g

711442 Hovězí přední bez kosti 600 g

711446 Hovězí roštěná 600 g

711448 Falešná svíčková 600 g

711205 Hovězí žebra řezaná cca 750 g

716503 Hovězí směs na polévku cca 600 g

Telecí maso

712008 Telecí řízky plátky 500 g

Mletá masa, marinovaná masa a polotovary

714109 Vepřové maso mleté 500 g

714107 Hovězí maso mleté 20% 500 g

714108 Mleté maso mix 20% 500 g

714104 Mleté maso mix 40% 500 g

714159 Hovězí tatarák 250 g

714155 Hovězí tatarák cca 500 g

714071
Vepřový burger  

6 x 100 g 600 g

714072
Hovězí burger  

6 x 100 g 600 g

716126 Vinná klobása 600 g

716153
Bavorská klobása  

(8 x 75 g) 600 g

716154
Klobása na uzení/

grilování (8 x 75 g) 600 g

716155 Grilovací tyčinka, světlá 600 g

716151
Merquez grilovací 

klobása 500 g

Vepřové maso

specifikace EAN

Hovězí maso

specifikace EAN

Mletá masa, marinovaná masa a polotovary

specifikace EAN


