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$7.49

$7.99

$6.49

$8.49

$6.49

Kiełbasy i  szynki z dziczyzny

Wyroby
wędliniarskie

Kabanosy z dziczyzny 
Kabanosy z jelenia
Kabanosy z dzika
Krucha z dziczyzny
Myśliwska z dziczyzny 
Jałowcowa z dziczyzny 
Krakowska sucha z dziczyzny 
Kminkowa z dziczyzny
Salami z jelenia
Salami deluxe
Kindziuk z jelenia
Szynka z dzika 
Szynka z jelenia
Szynka z daniela 
Szynka z sarny 
Boczek rolowany z dzika
Boczek wędzony 
Słonina wędzona 
Baleron z karczku dzika
Schab wędzony z dzika
Podhalańska z dziczyzny 
Niedźwiedzia z dziczyzny 
Frankfurterki z jelenia
Polska surowa z jelenia

NOWOŚĆ !

$7.49

$7.99

$6.49

$8.49

$6.49

Wyroby długo dojrzewające
Szynka z jelenia długo dojrzewająca
Polędwica z jelenia długo dojrzewająca
Polędwica z sarny długo dojrzewająca
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$7.49

$7.99

$6.49

$8.49

$6.49

Wyroby wolno gotowane

Gulasz z jelenia wolno gotowany
Karczek z jelenia wolno gotowany
Udziec z dzika wolno gotowany
Gulasz z dzika walono gotowany
Gulasz z sarny wolno gotowany
   

$7.49

$7.99

$6.49

$8.49

$6.49

Wyroby garmażeryjne 

Pasztet z dziczyzny
Pasztet wędzony
Smalec z dzika 0,25kg 
Smalec z dzika 0,45kg 
Smalec ziołowy z dzika 0,25kg
Smalec ziołowy z dzika 0,45kg 
 
Hamburger z dzika 180g 
Hamburger z jelenia 180g 
Hamburger z sarny 180g

$7.49

$7.99

$6.49

$8.49

$6.49

Wyroby
wędliniarskie
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$7.49

$7.99

$6.49

$8.49

$6.49

Wyroby plasterkowane
Krakowska sucha z dziczyzny plasterkowana
Kminkowa z dziczyzny plasterkowana
Salami z jelenia plasterkowane
Salami deluxe plasterkowane
Kindziuk z jelenia plasterkowany
Szynka z dzika plasterkowana
Szynka z jelenia plasterkowana
Szynka z daniela plasterkowana
Szynka z sarny plasterkowana
Boczek rolowany z dzika plasterkowany
Baleron z karczku dzika plasterkowany
Schab wędzony z dzika plasterkowany
Szynka z jelenia długo dojrzewająca plasterkowana
Polędwica z jelenia długo dojrzewająca plasterkowana
Polędwica z sarny długo dojrzewająca plasterkowana

produkty plasterkowane są pakowane na tacce
metodą skin i vacum.

Wyroby
wędliniarskie



BOCZEK 

ROLOWANY

KINDZ IUK  Z

JELEN IA

Zachęcamy 
do 

zamówień

zamowienia@lashuberta.pl
biuro@lashuberta.pl

 
tel. 731 108 103
tel. 731 124 127

Las Huberta Sp. z o.o.
47-430 Rudy

ul. Rybnicka 1a

SZYNKA Z  

DZ IKA


