Balt-Hellin

Suurepärane kvaliteet! Oivalised pakkumised!
Balt-Hellini uued sooduspakkumised kehtivad
1.7 - 31.7. 2010.
2 ühe hinnaga: Ostes kaks karpi, maksad vaid ühe eest:
Luijckx Logo Kevad/Spring Triangle
Kotletitasku

- 10 % allpooltoodud hinnast:
Maraschino Cocktail Kirsid varrega
Magusad vahvlirullid 120 mm
Luijckx Choco Pencil Van Gogh
ETO Royal Inst. Zucchinicremesupp
Götterspeise Kirsch

Uued ja muidu põnevad igapäevatooted:
Oliiviõli Extra Virgin
Hakitud pitsatomatid
Kuivatatud tomatid päevalilleõlis
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2 ühe hinnaga: Ostes kaks karpi, maksad vaid ühe eest:

Luijckx Logo Kevad/Spring Triangle,
252 tk/karp
Hind: 467,10 EEK/karp
252 valgest šokolaadist suvise lillemotiiviga dekoori

Kotletitasku,
50 tk/karbis
Hind: 663,35 EEK/karp
Võitaignast saiake (140 g) vürtsika kotleti
(60 g)ja maheda ketaupikastmega
Sügavkülmutatud ja küpsetusvalmis
(ei vaja eelnevat sulatamist ega
kergitamist)
Otse sügavkülmast ahju: küpsetada 165170 C juures 20-22 minutit!

Balt-Hellin
-10 % allpooltoodud hinnast:

Maraschino Cocktail Kirsid varrega
4 x 1,9 L
Hind: 172,95 EEK/purk
Varrega kokteilkirsid kergelt mandlimaitselises siirupis,
sobivad kaunistama-täiendama nii teie
kokteile, desserte kui ka torte-kooke.

Magusad vahvlirullid 120 mm,
150 vahvlirulli karbis
Hind: 107,75 EEK/karp
Need mõnusad krõbedad vahvlirullid
sobivad ideaalselt kaunistama teie jäätiseid, desserte ja torte

Luijckx Choco Pencil Van Gogh,
110 tk/karp
Hind: 256,95 EEK/karp
Parima kvaliteediga valgest ja tumedast
šokolaadist pliiatseid saab kasutada
jäätiste, dessertide ja kookide-tortide
kaunistamiseks nii tervelt kui ka väiksemaks murtuina
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Balt-Hellin
-10 % allpooltoodud hinnast:

ETO Royal Inst. Zucchinicremesuppe
3 kg karbis
Hind: 441,55 EEK/karp
Lakto-vegetaarne suvikõrvitsakreemsupp.
Õrn ja kreemjas, suvikõrvitsatükkidega.
Sobib kasutamiseks nii puhtalt supi või
kastmena kui ka põhjana, millele lisandeid lisades anda oma karakter.
Ühest karbist saate 30,5 liitrit valmis
suppi!

Götterspeise Kirsch
1 kg karbis
Hind: 234,65 EEK/karp
Kirsitarretise pulber extra C-vitamiiniga.
Väljatulek: ca. 353 portsjonit à 100 g
100 g tarretiseportsjon katab 60 % soovitatavast vitamiin C päevakogusest
Trendikas värske maitse
Valmistamine kiire ja kindel
Ei sisalda sünteetilisi värve ega konservante
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Kas teadsite, et meie sortimendist võite leida ka selliseid igapäevaselt vajalikke tooraineid:

Oliiviõli Extra Virgin
5L
UUDIS!
Kvaliteetne puhas hispaania päritolu
oliiviõli.

Hakitud pitsatomatid 6x5/1
Passeeritud tomatid (88,5 - 99 %
tomateid) vähese soolaga (1-1,5 %)
Kogus pakendis: 4200 g
Valmis kasutamiseks suppidesse,
kastmetesse, pitsakatteks jne

Bäko kuivatatud tomatid päevalilleõlis
Türgi päritolu kuivatatud puhtad
tomatitükid (3-15 mm)
vähese soolaga päevalilleõlis.
Pakend 10 x 1 kg
Kasutsuvalmis lisamiseks suppidele,
kastmetele, leivale, täidiseks,
pitsale jne.

