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Pieczone&Wędzone

to rodzinna manufaktura wędliniarska przepełniona 
pasją, tradycją i dymem z paleniska;

mięso z hodowli BEZ ANTYBIOTYKÓW

wolne od GMO, ALERGENÓW, GLUTENU i CUKRU

dziczyzna z POLSKICH LASÓW

tylko NATURALNE SKŁADNIKI

wędzone NATURALNYM DYMEM

receptury tworzone przy współpracy z ROBERTEM SOWĄ  i ADAMEM 
GESSLEREM



Zestawy prezentowe 
Pieczone&Wędzone

to szczególny upominek zarówno dla najbliższych, 
jak i partnerów biznesowych.

Najwyższej jakości wędliny i z dodatkami zamknięte 
w eleganckich, drewnianych skrzyniach i kartonach, 
to innowacyjny pomysł, na praktyczny, a zarazem 
oryginalny prezent. Jeśli chcesz, aby na świątecznych 
stołach Twoich Partnerów, Klientów, czy Pracowników, 
wędliny Pieczone&Wędzone przypominały o Twojej Firmie, 
zapraszamy do składania zamówień.

Zachęcamy do wyboru jednej z naszych propozycji 
lub stworzenia /przy ilości powyżej 100 szt./ indywidualnej 
kompozycji.

Zamówienia prosimy kierować na adres:

Zamówienia firmowe:      jerzy@pieczoneiwedzone.pl
Zamówienia indywidualne:              biuro@pieczoneiwedzone.pl



Zestaw I
Kiełbasa jałowcowa podsuszana 300 g

Kiełbasa dojrzewająca z dzika 260 g

Polędwica dojrzewająca 350 g

Boczek dojrzewający 350 g

Rillettes z dzika 200 g

Rillettes z szynki 200 g

Smalec klasyczny 200 g

Miód wielokwiatowy 200 g

Konfitura pomarańczowa 220 g

herbata zimowa 100g

Koszt zestawu: 295 zł

wino Primitivo Solento 45 zł.

broszura na temat wyrobów wraz z layoutem świątecznym 
Klienta wliczona w cenę zestawu.
Kartkę świąteczną Klient dostarcza we własnym zakresie. 



Zestaw II

Kiełbasa dojrzewająca 350 g 

Polędwica dojrzewająca 350 g 

Boczek dojrzewający 350 g

Rillettes z szynki 200 g

Smalec klasyczny 200 g

Miód wielokwiatowy 250 g

Koszt zestawu: 149 zł

wino Primitivo Solento 45 zł.

broszura na temat wyrobów wraz z layoutem świątecznym 
Klienta wliczona w cenę zestawu.
Kartkę świąteczną Klient dostarcza we własnym zakresie. 



Zestaw III

Kiełbasa jałowcowa podsuszana 250 g 
Boczek dojrzewający 260g
Pasztetowa kasyczna 200 g
Smalec klasyczny 200 g

Koszt zestawu: 75 zł

wino Primitivo Solento 45 zł.

broszura na temat wyrobów wraz z layoutem świątecznym 
Klienta wliczona w cenę zestawu.
Kartkę świąteczną Klient dostarcza we własnym zakresie. 



Karolczyk & Karolczyk Sp. z o.o.
Godziszewy 33C

87-500 Rypin
biuro@pieczoneiwedzone.pl
www.pieczoneiwedzone.pl


