


szynka lux blok
2000g blok

polędwica miodowa
1000g baton

schab kujawski
1200g vacuum

luncheon-meat
2500g baton



solecka sucha
1000g map

kabanosy drobiowe
1000g map

kiełbasa śląska
1000g map

kiełbasa zbójnicka
1000g map



parówka śniadaniowa
1000g map

kiełbasa parówkowa
500g vacuum

smakoszki
1000g map

kiełbasa biała parzona
1000g map



pasztetowa wędzona
1000g map

kaszanka wyborowa
800g map

pasztet zapiekany
1000g map

kaszanka bydgoska
1000g map



noga wędzona z kurczaka
1000g map, 1 szt. vacuum

ćwiartka wędzona z kurczaka
1000g map, 1 szt. vacuum

udo wędzone z kurczaka
1000g map, 500g vacuum

podudzie wędzone z kurczaka
1000g map, 500g vacuum

skrzydło wędzone z kurczaka
1000g map, 500g vacuum

filet wędzony z kurczaka
1000g map, 500g vacuum



Mięso świeże oraz mrożone

Nasza propozycja uwzględnia zarówno tuszkę, jak i wszystkie elementy z kurczaka.
Mięso mrożone jest w systemie IQF, który ma szerokie zastosowanie w gastronomii.
Pozwala on na zachowanie anatomicznego kształtu każdego elementu.

Sposób pakowania produktów dostosowany jest do oczekiwań rynkowych.
Między innymi stosujemy opakowania vacuum, map, tacki.

Posiadany przez nas sprawny system mrożenia i logistyki
gwarantuje zachowanie ciągu chłodniczego.
Dzięki temu konsumenci otrzymują
produkt smaczny i  spełniający
najwyższe normy jakościowe.



Konsumenci marki Drobex znają nas już od 25 lat. Jesteśmy jednymi z czołowych
producentów najwyższej jakości mięsa drobiowego oraz jego przetworów w kraju.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem 
z naszej unikalnej oferty i chciałbyś 
nawiązać partnerską współpracę
z jednymi z czołowych producentów 
najwyższej jakości mięsa drobiowego 
oraz jego przetworów w kraju,  
zapraszamy do kontaktu:

Nasze mięso surowe, jak i jego wyroby, dostępne są niemal

we wszystkich największych sieciach supermarketów,

a także w mniejszych sklepach osiedlowych. Nasze produkty 

uszlachetniają również ofertę restauracji KFC – zarówno

w kraju, jak i w Europie Zachodniej.

Gwarantujemy Tobie:
• pewność, że nasze produkty są zdrowe i bezpieczne

• stałe dostawy dużego wolumenu produktów

• możliwość realizacji specjalnych produktów na Twoje
   indywidualne zamówienie

• produkcję pod marką własną odbiorcy 

• sprawną realizację zamówień oraz niezawodną 
   ogólnokrajową dystrybucję

• atrakcyjny program lojalnościowy

• wsparcie marketingowe

Nasze produkty doskonale wzbogacają dietę, charakteryzując 

się obniżoną zawartością tłuszczu zwierzęcego i cennymi 

właściwościami odżywczymi.

tel   + 48 52 387 61 00
fax  + 48 52 387 61 55
sekretariat@drobex.com.pl



filet z polędwiczką filet bez polędwiczki polędwiczki



noga cieta anatomicznie

mięso udowe bez skóryudo anatomicznie cięte mięso udowe ze skórą

ćwiartka podudzie



drugi człon skrzydła

skrzydło dwuczłonowe skrzydła z lotką

pierwszy człon skrzydła

dwuczłonowe skrzydła bez lotki

tulipy



serca wątroba

żołądki porcje rosołowe



produkty marynowane

tuszka tuszka pakowana indywidualnie



produkty wieprzowe

szynka dojrzewająca
ok. 100g plastry

boczek dojrzewający
ok. 100g plastry

kindziuk
ok. 100g plastry



produkty wieprzowe

polędwica z komina
3000g map

szynka sołtysa
3000g map

szynka maxi
3000g map

wędzonka krotoszyńska
2000g map

polędwica sopocka
2000g map



produkty wieprzowe

kiełbasa tatrzańska
400g  vacuum

kiełbasa sucha z kujaw
800g vacuum

kiełbasa krakowska sucha
800g vacuum

kiełbasa szynkowa
2000g map

kiełbasa żywiecka
1000g map

kiełbasa piwna
1000g map



produkty wieprzowe

kiełbasa wiejska pieczona
1000g map

kiełbasa polska surowa
1000g map

kiełbasa biała surowa
1000g map

kiełbasa podwawelska
1000g map

kiełbasa zwyczajna
1000g map



produkty wieprzowe

kiełbaski piastowskie
1000g map

kujawianki
1000g map

parówki wieprzowe
1000g map

serdelki kujawskie
1000g map



produkty wieprzowe

golonka bawarska
ok. 500g vacuum

gatunkowa mielona
300g puszka


