
STOISKO 
Z OBSŁUGĄ

Oferta ważna od 23.06.2022 do 29.06.2022
lub do wyczerpania zapasów.
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Ryby Ryby 
Czas

na

5,99
tylko

Łosoś 
atlantycki
dzwonko 
100 g

Pstrąg 
tęczowy  
patroszony
100 g

Dorsz atlantycki
polędwica
100 g

6,49
tylko

1,39
tylko

Karaś świeży
tusza
100 g

2,19
tylko



Zdjęcia produktów zamieszczone na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić 
od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach 
detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać 
do Działu Obsługi Klienta 800 300 062 lub internetowo www.kaufland.pl.

Kaufl and Gazeta dla Klienta – dodatek do numeru 25 z dnia 23.06.2022. Oferta ważna od 23.06.2022
do 29.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów.

Wrocław, ul. Legnicka 62 A • Kraków, os. Kombatantów 16 A; ul. Wielicka 259 •
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 • Szczecin, ul. Krygiera 7 • Lublin, ul. Orkana 4 •
Starachowice, ul. Wyszyńskiego 14

STOISKO 
Z OBSŁUGĄ

3,39
tylko

−200 g fi letów z pstrąga
−1 łyżeczka soku z cytryny
−sól
−300 g brokułów
−2 marchewki
−100 ml bulionu
−100 ml mleka kokosowego
−świeżo mielony pieprz
−0,5–1 łyżeczka proszku curry
−100 g ryżu

             Składniki
             na 2 porcje

Filety umyć, osuszyć i pokroić w kostkę. Skropić 
sokiem z cytryny i posolić. Brokuły podzielić na 
różyczki, umyć. Marchewki obrać, umyć i pokroić 
w cienkie plasterki. Bulion wymieszać z mlekiem 
kokosowym, doprawić solą, pieprzem i curry. Do-
dać warzywa i gotować, aż będą miękkie. Dodać 
rybę i gotować jeszcze kilka minut na wolnym 
ogniu. Ryż ugotować wg przepisu na opakowaniu. 
Ryż i curry wyłożyć na talerze, udekorować zioła-
mi i podawać. 

       Przygotowanie

Pstrąg 
tęczowy 
filet ze skórą
100 g

3,49
tylko

Ryby Ryby 
Czas

na

    Curry     Curry     Curry     Curry     Curry     Curry     Curry     Curry     Curry     Curry 
z pstrągiem z pstrągiem z pstrągiem z pstrągiem 
i warzywamii warzywami Dorsz czarny

filet bez skóry
100 g



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



