
Nazwa i adres sklepu: ……………………………………………………………………………………………………….

Data …………………….

l.p. Nazwa produktu
Zakres 

wagowy
Cena brutto

Cena brutto w 

przeliczeniu na 

100 g/100 ml/1 

szt

1 kalafior mrożony

2 cukier puder

3 mrożone truskawki

4 chleb pszenny

5 groszek mrożony

6 kurczak tusza

7 twaróg półtłusty

8 jajka

9 masło

10 kawa inka

11 gruszki

12 cebula czerwona

13 bagietka pszenna

14 cytryna 

15 fasola w puszce 

16 papryka

17 ogórek

18 pomidor

19 ser feta

20 sałata lodowa

21 seler

22 marchew

23 śmietana słodka 18%

24 jabłko

25 nać pietruszki

26 koperek

27 mięso mielone wieprzowe

28 papryka chilli w proszku

29 koncentrat pomidorowy

30 kefir

31 śmietana kwaśna 16%
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32 botwina

33 papryka

34 rzodkiewka

35 pstrąg wędzony

36 szynka drobiowa

37 ser żółty

38 chleb tostowy

39 truskawki świerze 

40 ananas

41 borówka amerykańska

42 ser delfiko

43 cukier waniliowy

44 chrzan

45 bakłażan

46 cukinia

47 seler naciowy 

48 piertuszka nać

49 tuńczyk 

50 dorsz filet

51 ryż

52 kapusta kiszona

53 cebula 

54 serek mascarpone

55 biszkopty włoskie (paluszki)

56 likier amaretto

57 kakao

58 mąka ziemniaczana

59 bagietka mrożona

60 bułka pszenna

61 pomidory w puszce

62 oliwa z oliwek

63 sól

64 pieprz czarny mielony

65 cukier

66 ziele angielskie

67 liść laurowy

68 czosnek świeży

69 mąka uniwersalna

70 olej

71 mleko

72 proszek do pieczenia

73 dżem

74 nutella

75 papryka zielona

76 ziemniaki

77 szynka konserwowa

78 seler

79 pietruszka korzeń



80 kukurydza w puszce

81 groszek w puszce

82 majonez 

83 musztarda

84 kawa rozpuszczalna

85 herbata

86 miód

87 kasza jęczmienna

88 pierś z kurczaka

89 bułka tarta

90 śmietana kwaśna 12%

91 brokuł mrożony

92 makaron penne

93 boczek wędzony

94 szynka śniadaniowa wieprzowa

95 banany

96 sok pomarańczowy

97 ser twaróg półtłusty

98 przecier pomidorowy

99 korpus z kurczaka

100 makaron nitki

101 ocet winny

102 tymianek suszony

103 kiełbasa śląska

104 pieczarki

105 jogurt naturalny

106 ketchup

107 bagietka biała

108 sałata masłowa

109 czekolada gorzka

110 mieszanka mrożona jarzynowa

111 kostka rosołowa

112 łopatka wieprzowa

113 kasza grczana

114 buraczki

115 ocet

116 Ślimaki  po burgundzku 

117 Raki całe gotowane 

118 Kawior słoik 

119 Woda niegazowana

Imię i nazwisko osoby sporządzającej (pracownik sklepu):

……………………………………………………………………………………………….




