
STOISKO 
Z OBSŁUGĄ

Oferta ważna od 30.06.2022 do 6.07.2022
lub do wyczerpania zapasów.

30.06.2022
lub do wyczerpania zapasów.
Oferta ważna od 30.06.2022
lub do wyczerpania zapasów.

2,69
tylko

Ryby Ryby 
Czas

na

1,19
tylko

Pikling
wędzony 
100 g

Makrela
filet Butterfly
100 g

Dorsz 
atlantycki
filet ze skórą
100 g

4,49
tylko

Płoć
tusza
100 g

1,39
tylko



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

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 26 z dnia 30.06.2022. Oferta ważna od 30.06.2022
do 6.07.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów.

Rybę umyć i osuszyć, podzielić na 4 porcje. Posy-
pać solą i pieprzem, skropić sokiem z cytryny i od-
stawić pod przykryciem na ok. 30 minut. Rybę 
oprószyć mąką. Na patelni rozgrzać 2 łyżki masła 
klarowanego, włożyć kawałki ryby i usmażyć na 
rumiano z obu stron. W rondelku rozgrzać 2 łyżki 
masła, wsypać mąkę i zasmażyć, energicznie mie-
szając. Do zasmażki wlać stopniowo ok. 150 ml 
wody i śmietankę. Sos zagotować, dodać chrzan, 
doprawić sokiem z cytryny, szczyptą cukru i solą. 
Brokuł podzielić na różyczki, zblanszować w oso-
lonej wodzie, odcedzić i polać stopionym masłem. 
Rybę podawać z sosem i brokułami. 

       Przygotowanie

3,49
tylko

3,49

−ok. 800 g płatów 
szczupaka

−4 łyżki masła 
klarowanego

−sól, pieprz 
−2 płaskie łyżki mąki
−1 cytryna
−2 łyżki chrzanu tartego
−szczypta cukru
−75 ml słodkiej 

śmietanki 18%
−1 główka brokułów
−1 łyżka masła

             Składniki
             na 4 porcje

Pstrąg 
łososiowy 
filet ze skórą
100 g

3,69
tylko

Ryby Ryby 
Czas

na

Szczupak
płat ze skórą
100 g

Smażony szczupakSmażony szczupak
z brokułami
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