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Christmas Wafer 
Opłatek wigilijny 
90 g

 
Christmas Dumplings 
Uszka  
500 g / selected types / 
wybrane rodzaje

 
Od Dziadka Roasted 
Pork Neck 
Karczek pieczony 
Od Dziadka 

£029per piece

Krakus  
Borscht 
Barszcz czerwony  
1,5 L

£129per piece

£699per kg

 
Vegetable Salad 
with Egg 
Sałatka jarzynowa 
z jajkiem  
500 g

£139per piece

£225per piece



 
Sliced Cheese 
Ser żółty w plastrach 
400 g

 
Mascarpone Cheese 
Ser mascarpone  
250 g

 
Soured Cream  
Śmietana  
400 ml / 18% 

£119per piece

Almette 
Cream Cheese Spread 
Serek twarogowy 
150 g / selected types / wybrane rodzaje

£095per piece

 
Cheesecake Cottage Cheese 
Twaróg na sernik 
1 kg

 
Cream Yoghurt 
Jogurt kremowy 
230 g / selected types / wybrane rodzaje

Kasia 
Margarine 
Margaryna 
250 g

£279per piece

£179per piece

Łaciata 
Cream 
Śmietanka 
500 ml/ 36% 

£059per piece

£259per piece

na Święta
na Święta££007979per pieceper piece

££114949per pieceper piece

Ciasta na świątecznym stole to tradycja,  
której warto się trzymać! Z produktami 
marki Piątnica wychodzi takie dobre,  
że wypieków można dostać.



BEST PRICE

 
Sprat in Tomato Sauce 
Szprot w sosie pomidorowym 
170 g

 
Fish Spread with Rice 
Paprykarz Szczeciński 
300 g

 
Herring Rolls 
Koreczki śledziowe 
220 g / selected types / wybrane rodzaje

 
Herring Fillets 
Filety śledziowe 
280 g / selected types / wybrane rodzaje

 
Rollmops Herrings 
Śledzie rolmopsy 
400 g

 
Herring Flaps 
Płaty śledziowe 
400 g

 
Herring in Tomato Sauce 
Śledź w sosie pomidorowym 
170 g

Jedyne takie 
Greek Style Fish 
Ryba po grecku 
500 g

£105per piece

£089per piece

£105per piece

£139per piece

£199per piece

£145per piece

na Święta

££115959per pieceper piece

££115959per pieceper piece

Śledzie to obowiązkowa pozycja na każdym 
wigilijnym stole. W ofercie marki Lisner 

znajdziecie produkty, które powstały  
z myślą o tradycyjnych polskich świętach,  

i które pozwolą zaspokoić oczekiwania  
wszystkich wielbicieli tej potrawy.



Krakus 
Beetroots with Horseradish  
Ćwikła z chrzanem  
300 g

 
Peas 
Groszek 
400 g

 
Corn 
Kukurydza 
400 g

 
Dumplings with Cabbage and Mushrooms 
Pierogi z kapustą i grzybami  
400 g

£129per piece

 
Meat Dish 
Danie mięsne 
500 g / selected types / wybrane rodzaje

£055per piece

£039per piece

Knorr 
Instant Sauce 
Sos błyskawiczny 
24-29 g / selected types / wybrane rodzaje

£115per piece

£169per piece

££005959per pieceper piece ££006969per pieceper piece

Dla pokoleń Polaków sałatka jarzynowa
jest niemal symbolem klimatu Świąt
i jednym z lepiej pamiętanych  
smaków dzieciństwa.

 
Souerkraut 
Kapusta kiszona 
1 kg



 
Stryjka Bacon 
Boczek Stryjka 

 
Bacon-Roasted Ham 
Szynka pieczona  
w boczku

 
Zosi Sausage 
Kiełbasa Zosi 

S P I Ż A R N I A

 
Z Kurnej Półki Pate 
Pasztet Z Kurnej Półki 

 
Z Kotła Fillet 
Filet Z Kotła 

 
Tadzia Pork Roast  
Schab Tadzia 

££665959per kgper kg

Specjały na święta:

tradycyjne 

wędliny

££336969per kgper kg

££779999per kgper kg

££773939per kgper kg

££557979per kgper kg

££889999per kgper kg



 
Cinnamon 
Cynamon mielony  
15 g

 
Brownie Cake 
Ciasto brownie  
550 g

£019per piece

Kronung 
Ground Blend Coffee 
Kawa mielona 
500 g

 
Sultan Raisins 
Rodzynki Sułtańskie 
100 g

£369per piece

£069per piece

 
Sugar with Cinnamon 
Cukier z cynamonem  
15 g

£169per piece

 
Vanilla Sugar  
Cukier wanilinowy  
16 g

£185per piece

£019per piece

 
Poppy Seed Mass 
Masa makowa z bakaliami  
850 g

 
Sweetened Condensed Milk 
Mleko zagęszczone słodzone 
530 g 

££115555per pieceper piece

££001212per pieceper piece

BE
ST

 P
RI

CE

Tradycyjnie na wigilijnym stole nie może 
zabraknąć makowca. Potrawy z makiem 
symbolizują pomyślność i dostatek na cały, 
zbliżający się Nowy Rok.



 
Santa Claus 
Figure 
Mikołaj figurka 
40 g

 
Stuffed Gingerbread 
Pierniki nadziewane 
150 g / selected types / wybrane rodzaje

 
Candies 
Cukierki 
1 kg / selected types / wybrane rodzaje

 
Chocolate Candies 
Cukierki w czekoladzie 
1 kg / selected types / wybrane rodzaje

Tradycyjnie na wigilijnym stole nie może 
zabraknąć makowca. Potrawy z makiem 
symbolizują pomyślność i dostatek na cały, 
zbliżający się Nowy Rok.

Goplana 
Chocolate Figure  
Czekoladowa figurka 
30 g

Krakuski 
Gingerbreads 
with Heart 
Ciastka pierniki 
z sercem  
300 g

£215per piece

£125per piece

£629per piece

£065per piece

£629per piece

5 1for
£



Special offer valid from 02.12.2021 to 24.12.2021 or until supplies last. Product prices are without decorations. 
Products are sold in retail quantities only. All trademarks and logos are the property of their respective owners. 
&market is not responsible for misprints.

Oferta handlowa ważna od 02.12.2021 do 24.12.2021 lub do wyczerpania zapasów. Ceny produktów nie 
obejmują dekoracji widocznych na zdjęciu. Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. 
Wszystkie znaki towarowe i logotypy stanowią własność ich właścicieli. &market nie ponosi odpowiedzialności 
za błędy w druku.

Pieczątka sklepu

 
Cooked Beetroots 
Buraczki gotowane  
500 g

 
Herring Fillets in Oil 
Filety śledziowe w oleju 
750 g

£095per piece

£159per piece

 
Pickled Cucumbers 
Ogórki kiszone  
820 ml

£129per piece

Sprawdź przepis 
na andmarket.eu

Śledzie pod pierzynką

Drodzy Klienci &market, 
bardzo się cieszę, że już od roku mogę gotować  
i dzielić się swoimi przepisami razem z Wami.  

Na zbliżające się Święta, razem z siecią &market 
przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. 

To katalog z przepisami na święta Bożego Narodzenia. 
Szukajcie go już wkrótce w sklepach &market.  

Korzystając z okazji, w tym miejscu pragnę  
złożyć Wam również życzenia: 

Zdrowych i smacznych świąt Bożego Narodzenia  
oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Ugotuj potrawę zainspirowaną katalogiem 

Gosia Gotuje na Święta Bożego 

Narodzenia, zrób zdjęcie  

i weź udział w konkursie. 

Regulamin oraz szczegółowe zasady 

znajdziesz na stronie www.andmarket.eu

KONKURS!

Do wygrania 
produkty marki

Stop GMO 
Free Range Fresh Eggs 
Jaja świeże z wolnego wybiegu 
10 pcs. / size M / rozmiar M

£429per piece


