
OFERTA HANDLOWA
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„U S T – R Y B”
76-270 USTKA Westerplatte 38

tel.: 059-8145 878, faks: 059 815 2050
e-mail: ustryb@op.pl

Szanowni Państwo!

NajwaŜniejsza dla nas jest jakość i satysfakcja klienta.

Nasza firma posiada uprawnienia do sprzedaŜy ryb na terenie Unii Europejskie, spełniając najwyŜsze normy
jakościowe i sanitarne. Dostawy na terenie Ustki i okolic realizujemy naszym samochodem przystosowanym do
transportu Ŝywności. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zamówienia moŜna składać telefonicznie całą dobę lub faksem
podanym w naszej ofercie  handlowej do godz. 20:00. Istnieje moŜliwość negocjacji cen dla stałych odbiorców.

OFERTA HANDLOWA UST-RYB (na dzień 23.04.2009)

Nazwa ryby / wyrobu Jedn.
Cena 1kg

Hurt 
Cena 1kg

Detal 

RYBY BAŁTYCKIE

Dorsz św. patr. z/gł A5 kg. 6,50 zł 7,00 zł

Dorsz św. patr. b/gł kg. 8,50 zł 9,00 zł

Turbot tusza kg.

Turbot kg. 18,00 zł 20,00 zł

Płastuga św. bałt. kg. 3,00 zł 4,00 zł

Płastuga św. tusza b/sk kg. 7,00 zł 8,00 zł

Płastuga św. tusza z/sk kg. 6,00 zł 7,00 zł

Płastuga św. półtusza z/sk kg. 5,50 zł 6,50 zł

Śledź św. bałt kg. 3,50 zł 4,00 zł

Śledź św. bałt tusza patr. z/og kg. 4,50 zł 5,00 zł

Filet dorsz. z/sk.   św. kg. 16,00 zł 17,00 zł

Filet dorsz. b/sk.   św. kg. 17,00 zł 18,00 zł

Filet łosoś  z/sk.    św. kg. 32,00 zł 35,00 zł

Łosoś św.patr. z/gł kg. 25,00 zł 28,00 zł

Węgorz św. kg. 38,00 zł 45,00 zł

RYBY SŁODKOWODNE

Sandacz św. filet z/sk. kg. 35,00 zł 39,00 zł

Sandacz św.pat.  z/gł kg. 21,60 zł 23,50 zł

Sandacz św.cały kg. 19,50 zł 21,50 zł

Okoń św. kg. 7,80 zł 9,00 zł

Szczupak św. patr. kg. 15,00 zł 16,50 zł

Płoć św. patr. kg. 5,50 zł 6,50 zł

Pstrąg św. patr. kg. 15,00 zł 17,00 zł

Pstrąg św. kg. 13,20 zł 14,60 zł

Pstrąg tusza kg. 21,00 zł 23,00 zł

Pstrąg filet św. kg. 19,50 zł 21,00 zł

Karaś św. patr. kg. 6,00 zł 7,00 zł



RYBY MROśONE

Halibut gren.  tusza kg. 24,00 zł 26,60 zł

Panga filet kg. 11,40 zł 12,60 zł

Kargulena tusza kg. 22,80 zł 25,30 zł

Mintaj            fil. b/sk. kg. 14,20 zł 15,70 zł

Miruna           fil. b/sk. kg.

Morszczuk      fil. b/sk. kg.

Sola               fil. b/sk. kg.

Tuńczyk stek 15.20.12-10. kg. 16,20 zł 18,00 zł

Karmazyn filet kg. 16,20 zł 18,00 zł

Matias luz. kg. 10,40 zł 11,00 zł

Skandynawskie kg. 12,50 zł 14,00 zł

Makrela wędzona kg. 13,50 zł 15,00 zł

Pstrąg wędzony kg. 25,00 zł 27,00 zł

Maślana  n/z    15.20.13-59.39 kg. 29,00 zł 33,00 zł

ŚledŜ św. płaty   15.20.11-02.41 kg. 7,00 zł 8,00 zł

Szprot w pomidorach  15.20.14-13.4 kg. 1,80 zł 2,00 zł

Sledź solony b/g kg. 9,00 zł 9,60 zł

Pasta z makreli kg. 11,00 zł 12,00 zł

Halibut wędzony n/c ogonki kg. 21,60 zł 23,90 zł

Halibut wędzony n/c dzwonki kg. 33,00 zł 36,60 zł

Kabanosy z łososia kg. 31,20 zł 34,60 zł

Szprot wędzony luzem kg. 6,40 zł 7,00 zł

RYBY WĘDZONE /ASORTYMENT

Węgorz wędzony   15.20.13-59.39 kg. 54,00 zł 60,00 zł

Łosoś norweski wędzony deska  500g szt. 21,60 zł 24,00 zł

Łosoś norweski WĘDZONY DESKA 750G szt. 32,40 zł 36,00 zł

Łosoś norweski brzuszki 5 +wędzone kg. 33,00 zł 36,64 zł

Łosoś norweski filet szt. 40,00 zł 45,00 zł

Łosoś bałtycki wędzony  kg. 48,00 zł 53,00 zł

Łosoś norweski paski z fileta 1-3 cm brzuszki kg. 18,00 zł 20,00 zł

Łosoś brzuszki +3 kg. 27,40 zł 30,30 zł

Łosoś brzuszki +2 kg. 21,50 zł 23,80 zł

Pstrąg wędzony n/z kg. 29,00 zł 32,00 zł

Łosoś kostka        05.00.12-01 kg. 14,00 zł 15,50 zł

Trawler wędzony kg. 15,00 zł 17,00 zł

Łosoś norweski wędzony drobno krojony 1000g kg. 21,60 zł 24,00 zł

Łosoś norweski n/c dzwonek kg. 22,60 zł 25,00 zł

Łosoś norweski wędzony plastry deska kg. 48,00 zł 53,00 zł

Łosoś norweski wędzony filet  plastry kg. 38,00 zł 42,50 zł

Łosoś norweski wędzony  drobno krojony     200g szt. 4,20 zł 5,00 zł

Łosoś norweski wędzony drobno krojony LEMON szt. 3,00 zł 3,50 zł

Łosoś norweski wędzony drobno krojony  pieprz
kolor  

szt. 3,00 zł 3,50 zł

Łosoś norweski wędzony drobno krojony BAZYLIA szt. 3,00 zł 3,50 zł

Łosoś  norweski wędzony drobno krojony
TOSKANA   

szt. 3,00 zł 3,50 zł

Łosoś norweski wędzony drobno krojony   KOPER szt. 3,00 zł 3,50 zł

Łosoś wędzony n/c ogonki kg. 21,60 zł 23,90 zł

Płat śl. Wędz. N/z  15.20.13-59.39 kg. 13,40 zł 15,00 zł

Rolmops z płata wędz. kg. 14,00 zł 15,50 zł


