
Hajdú grillsajt
többféle  
240 g/db

Oettinger  
alkOHOlmentes sör
0,5 l/db  
24 db/gyűjtő

Wiesbauer Partygrill
többféle  
kg

Ízek, illatok, élményekIsmerje meg fantasztikus
grillkínálatunkat!

W W W. M E T R O . H U

ÉRVÉNYES: 2016. ápRiliS 20. – MájUS 17.

109,-
85,83

gyűjtő ár/db:

1 l: 218,-
gyűjtő ár: 2616,-

1799,59
1417,-

1 kg:

25%
kedvezmény minden 

 Hellmann's dresszingre!*

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!

24 db/gyűjtő

497,96
422,-

1 kg: 2075,-

kOtOr gázgrill
Csz.: 7835  
• rozsdamentes acél égők; 3×2,2 kW  
• elektromos gyújtás  
• méret: 118,2×25,4×110 cm

39 990,-
31 488,19
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I t a l o kIndul a szezon

A  p r o f i  v e v ő k  p A r t n e r e

289,-
227,56

  

 1 kg: 578,-

kalifOrniai PaPrika 
trikOlOr
500 g/csomag

Cukkini
csomagolt 
500 g/csomag  
spanyol

3300,70
2599,-

  1 kg:

629,-
495,28

  

1 kg: 1258,-

4062,70

3199,-
  1 kg:

14 984,70

11799,-
  1 kg:  

3732,50

2939,-
   1 kg:

sima lePényHal 
(PleurOneCtes Platessa)
200-300 g  
kg

tisztítOtt  
aranydurbinCs  
(sParus aurata)
300-400 g  
kg

POliP  
(OCtOPus maya)
250-450 g  
kg

POliP  
(OCtOPus maya)*
1800-2700 g  
kg

Óriás nyers garnélarák  
u10 (Penaeus mOnOdOn)*
kg

főtt garnélarák 
(litOPeaneus vannamei)
60-80 db/kg  
kg

vékOnybajuszú tőkeHal 
(merlangius merlangus)
400-600 g  
kg

fine life kOktélParadiCsOm 
trimix
500 g/doboz

2462,50

1939,-
  1 kg:  

3554,70

2799,-
   1 kg:

6678,90

5259,-
   1 kg:

10%
kedvezmény a Limena 100%-os 

gyümölcslevekre!*
(narancs, citrus, grapefruit, 

mandarin, alma)

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!

569,-
448,03

  

 1 kg: 1138,-

*Vidéki áruházakban rendelére kapható!

*Vidéki áruházakban rendelére kapható!
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599,-
471,65

  

1 kg: 7986,67

439,-
345,67

  

1 kg: 1097,50

grill-laskagOmba
400 g/doboz

1078,23

849,-
1 db :

1 kg: 2156,46

bresC kis tubusOs 
fűszerkrémek  
fokhagyma, bazsalikom, 
gyömbér, chili, koriander
75 g/tubus

628,65

495,-
1 db :

1 kg: 1257,30

786,13

619,-
1 db: 

1 kg: 1572,26

786,13

619,-
1 db: 

1 kg: 1572,26

449,-
353,54

  

1 kg: 7483,33

379,-
298,43

  

1 kg: 1895,-

5320,03

4189,-
1 kg :

friss, nyers, fűszeres 
grillkOlbász
viola-Hús kft.
500 g/db

friss CsirkemellCsík 
zöldfűszeres
védőgázban  
500 g/db

friss marHasteak tálCán
védőgázban  
kg

friss ínyenC Csirkeszárny
védőgázban  
500 g/db

mungÓbabCsíra
200 g/doboz

biO rambO 
retekCsíra
60 g/doboz

friss Csirke alsÓCOmb 
vagy felsőCOmb  
magyaros
védőgázban  
500 g/db

friss, nyers, magyarOs 
grillkOlbász
viola-Hús kft.
500 g/db

friss, szeletelt, 
fűszeres malaCtarja
beCk
kg

2792,73
2199,-

1 kg:

595,63

469,-
1 db :

1 kg: 1191,26

10%
kedvezmény minden 

 Rio Fresh zöldség- és 
gyümölcslére!*

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák  
a kedvezményt!
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Indul a szezon

748,03

589,-
1 db :

1 kg: 2077,86

468,63

369,-
1 db :

1 kg: 2343,15

398,78

314,-
2 csomag esetén 1 db ára:

1 kg: 1993,90
2 csomag ára: 797,56

1 csomag esetén:
354,- / 449,58 
1 kg: 2247,90

379,73

299,-
1 db :

1 kg: 1998,57

1198,88

944,-
1 db: 

1 kg: 2664,17

749,30

590,-
1 db :

1 kg: 2081,38

2195,83

1729,-
1 kg: 

748,03

589,-
1 db :

1 kg: 2992,12

499,11

393,-
1 db: 

1 kg: 1663,70

549,91

433,-
1 db: 

1 kg: 1374,77

landHOf grill Party
450 g/db

Wiesbauer stuttgarti 
grillkOlbász
kg

Wiesbauer grillkOlbász 
mix
360 g/db

landHOf mini berni 
grillkOlbász
250 g/db

kaiser grillkOlbász mix
190 g/db

COrvinus szeletelt baCOn
2×100 g/csomag

landHOf grillkOlbász  
fehér vagy gourmet sajtos 
360 g/db

zimbO grillkOlbász 
többféle
300 g/db

PáPai grill snaCk
magyaros vagy mix  
400 g/db

landHOf griller
többféle  
200 g/db

tamási Prémium 
mini berner
250 g/db

449,58
354,-

1 db:

1 kg: 1798,32
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548,70

465,-
  

 1 kg: 2287,-

499,14

423,-
  

 1 kg: 4992,-

1380,60

1170,-
  

159,30

135,-
gyűjtő ár:

 1 kg: 796,50

368,16

312,-
  

 1 kg: 1473,-

* A termék a miskolci áruházban nem kapható!

1098,58

931,-
  

 1 kg: 7324,- 

518,02

439,-
  

 1 kg: 2591,-

448,40

380,-
  gyűjtő ár:

 1 kg: 2242,-

93,22

79,-
  

1 kg: 887,80

szarvasi Pizza mOzzarella
1 kg/db

vera greCa fetasajt
200 g/db

balsyr grillsajt
100 g/db

PuffanCs
100 g/db

Président CHevre 
keCskesajt
többféle  
100 g/db

garabOnCiás üveges 
keCskesajt
többféle  
150 g/db

79,06

67,-
  

1 kg: 718,70

fine life grillCsíkOs Panini*
105 g/db

fine life franCia bagett*
110 g/db

Président grill 
Camembert sajt
90 g/db

karaván grillsajt
240 g/db

499,14
423,-

gyűjtő ár:

1 kg: 2699,-

* A termék a miskolci áruházban nem kapható!A kép illusztráció!

zOttarella rOlle
többféle
250 g/db

2 db/gyűjtő
2 db/gyűjtő

2 db/gyűjtő

5
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Indul a szezon

A  p r o f i  v e v ő k  p A r t n e r e

544,80

429,-
1 db:  

1 l: 1159,21

4951,70

3899,-
1 doboz :

1 kg: 4126,44

2311,60

1959,-
  1 db:

1 kg: 2459,17

HOreCa seleCt baraCk-  
és PisztáCiatOrta
940 g/db

ball jégkrém 
multiPaCk
470 ml/db

HOreCa seleCt 
grillezett 
Padlizsán, PaPrika 
vagy Cukkini
1 kg/db

Hamburgerzsemle
200 g/db  
5 db/csomag

HOreCa seleCt 
nyári zöldségmix
2,5 kg/db

HOreCa seleCt  
Csöves  
CsemegekukOriCa
2,5 kg/db

HOreCa seleCt  
röszti 
HárOmszögek
2,5 kg/db

HOreCa seleCt 
burgOnyagerezdek
2,5 kg/db

HOreCa seleCt  
jégkrém
többféle  
2,5 l/db

fine fOOd finestrO 
HamburgerHús 
black angus, Charolais  
vagy ír bárány
200 g/db  

12 db/gyűjtő

riOba áfOnyás vagy  
CsOkOládés muffin
100 g/db

2594,80

2199,-
  1 gyűjtő:

1 kg: 2162,35

6 db/doboz

megnevezés:
nettÓ  

eladási ár:
bruttÓ 

eladási ár:
1 liter:

Horeca select sorbet citromjégkrém  
2,5 l/db 859,- 1090,90 436,37

Horeca select sorbet lime- vagy vaníliajégkrém 
2,5 l/db 999,- 1268,70 507,49

Horeca select eperjégkrém  
2,5 l/db 1159,- 1471,90 588,77

Horeca select kókusz- vagy csokoládéjégkrém 
2,5 l/db 1199,- 1522,70 609,09

Horeca select sorbet málnajégkrém  
2,5 l/db 1359,- 1725,90 690,37

Horeca select mogyorós jégkrém  
2,5 l/db 1459,- 1852,90 741,17

Horeca select pisztáciajégkrém  
2,5 l/db 2039,- 2589,50 1035,81

354,30

279,-
  4×2,5 kg esetén 1 kg:

4×2,5 kg ára: 3543,30
1 db (2,5 kg) ára: 963,90

1 kg: 385,57

455,90

359,-
  4×2,5 kg esetén 1 kg:

4×2,5 kg ára: 4559,30
1 db (2,5 kg) ára: 1268,70

1 kg: 507,49

379,70

299,-
  4×2,5 kg esetén 1 kg:

4×2,5 kg ára: 3797,30
1 db (2,5 kg) ára: 1268,70

1 kg: 507,49

379,70

299,-
  4×2,5 kg esetén 1 kg:

4×2,5 kg ára: 3797,30
1 db (2,5 kg) ára: 1141,70

1 kg: 456,69

1056,10

895,-
1 csomag:

963,90

759,-
padlizsán  vagy 

cukkini 1db:

1268,70

999,-
paprika 1db:
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univer salátaöntet
többféle 
240 g/db

1099,-
865,-

  

 1 l: 2197,-

459,-
361,50

  

 1 l: 3061,-

499,-
393,-

  

 1 kg: 1109,-

499,-
393,-

  

 1 kg: 1996,-

559,-
440,-

  

 1 l: 2794,-

3631,-
2859,-

  

filiPPO beriO 
extra szűz OlívaOlaj
kétféle  
500 ml/db

maille magOs  
dijOni mustár
200 ml/db

289,-
227,50

  

 1 kg: 578,-

Hellmann's fa díszdObOzOs 
kínálÓ
 

Hamé CHilimártás
250 g/db

kOCH's ligHt majOnéz 
tOjás nélkül
450 g/db

369,-
290,50

  

 1 kg: 1537,-

Heinz szÓsz
többféle  
150 ml/db

POnti glassa balzsameCet
többféle  
220–250 g/db

Heinz dresszing
többféle
400–570 g/db

HOreCa seleCt bbq szÓsz
500 g/db

15%
kedvezmény  

a 400–450 g kiszerelésű 
Globus ketchupra,  

mustárra és majonézre!*

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!

649,-
511,-

1 kg: 1139–1708,-

799,-
629,-

  

 1 kg: 3195-3631,-
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459,-
361,40

  

 1 kg: 1240-1530,-

169,-
133,-

  

 1 kg: 4826,-

819,-
645,-

 1 kg: 5285,-

759,-
597,60

  

 1 kg: 1320–1687,-

559,-
440,20

 1 kg: 3388–4051,- 

3999,-
3149,-

  

 1 kg: 1509,-

Bonduelle  
csemegeuBorka  
3–6 vagy 5–8 cm
550–680 g/db 
töltőtömeg: 300–370 g/db

229,-
180,-

  

1 kg: 5715-7620,-

knorr  
fűszerkeverék
többféle 
35 g/db

HappyfrucHt 
olajBogyó*
többféle*  
900–935 g/db  
töltőtömeg:  
450–575 g/db

fine food olajBogyó
mandulával töltött
310 g/db  
töltőtömeg: 155 g/db

fine food olajBogyó
magozott  
vagy paprikakrémmel töltött
310 g/db  
töltőtömeg: 138–165 g/db

el saBor pikáns  
salsa szósz
2,65 kg/db

649,-
550,-

2 db esetén 1 db ára:  

 2 db: 1298,- / 1 kg: 1298,-
1 db: 699,- / 1 kg: 1398,-

159,-
125,50

  

 1 kg: 2125–2898,-

129,-
101,50

  

1 kg: 3223-4297,-

lucullus 
gyorspác
többféle  
30–40 g/db

aro sós mix
750 g/db

kotányi grill 
fűszerkeverék
többféle  
30–40 g/db

knorr delikát ételízesítő
kétféle  
55–75 g/db

el saBor tortilla*
500 g/db  
jalapeno,
sajt, BBQ

839,-
661,-

1 kg: 579,-

greenHouse szeletelt 
uBorka
2550 g/db 
töltőtömeg: 1450 g/db

799,-
677,-

  

 1 kg: 1065,-
*Az ajánlat alól kivételt képez 
a mandulával töltött változat.

*A fent említett ízekre érvényes csak 
az akciós ár!
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xixo ice tea
többféle
0,25 l/db

339,-
266,93

gyűjtő ár/db: 

gyűjtő ár: 4068,-

259,-
203,93

gyűjtő ár/db: 

gyűjtő ár: 3108,-

45,-
35,43
gyűjtő ár/db: 

 1 l: 30,-
gyűjtő ár: 270,-

apenta szénsavas üdítőital
többféle  
1,5 l/db  

vöslauer Balance 
ízesített ásványvíz  
többféle
0,75 l/db

szentkirályi ásványvíz
többféle  
1,5 l/db  

jana ízesített, 
szénsavmentes 
üdítőital
többféle  
1,5 l/db

márka szénsavas 
üdítőital
többféle  
2 l/db  

coca-cola szénsavas 
üdítőital
többféle  
0,5-1,75 l/db  

sió gyümölcsital 25%
többféle  
1 l/db 

zafír ásványvíz
többféle
1,5 l/db  

6 db/gyűjtő

6 db/gyűjtő

6 db/gyűjtő

24 db/gyűjtő

6 db/gyűjtő

8–12 db/gyűjtő

6 db/gyűjtő

6 db/gyűjtő

12 db/gyűjtő

Happy day gyümölcslé
többféle
1 l/db

12 db/gyűjtő

20%
kedvezmény minden 

Cappy gyümölcsitalra!*

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!
Az akció a 0,2 literes termékekre nem vonatkozik!

89,-
70,07

gyűjtő ár/db: 

 1 l: 59,30
gyűjtő ár: 534,-

189,-
148,82

gyűjtő ár/db: 

 1 l: 126,- 
gyűjtő ár: 1134,-

95,-
74,83

gyűjtő ár/db: 

 1 l: 380,- 
gyűjtő ár: 2280,-

149,-
117,32

gyűjtő ár/db: 

 1 l: 99,- 
gyűjtő ár: 894,-

185,-
145,67
0,5 l gyűjtő ár/db: 

 1 l: 370,- 
gyűjtő ár: 2220,-

295,-
232,28
1,75 l gyűjtő ár/db: 

 1 l: 168,- 
gyűjtő ár: 2360,-

179,01

140,95
gyűjtő ár/db: 

 1 l: 84,50 
gyűjtő ár: 1074,-

249,-
196,06

gyűjtő ár/db: 

 1 l: 332,- 
gyűjtő ár: 1494,-
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175,01

137,80
rekesz ár/üveg:

 1 l: 350,-
gyűjtő ár: 3500,-

94,01

74,02
gyűjtő ár/db:

1 l: 188,-
gyűjtő ár: 1880,-

209,-
164,57

rekesz ár/üveg:

 1 l: 418,-
gyűjtő ár: 4180,-

399,-
314,17

  

 1 l: 1209,-

zirci apátsági sör*  
többféle  
alk.: 5–6% v/v
 0,33 l/db

royal Helles sör
alk.: 4% v/v 
0,5 l/db 
+betétdíj: 25,4 ft/üveg
+508 ft/rekesz 

Borsodi sör
alk.: 4,5% v/v  
0,5 l/üveg  
+betétdíj: 25,40 ft/üveg  
+508 ft/rekesz

dreHer classic sör
alk.: 5,2% v/v  
0,5 l/üveg  
+betétdíj: 25,40 ft/üveg  
+508 ft/rekesz

stari magyar kézműves 
sör*
többféle
alk.: 3,3–6% v/v  
0,33 l/db

289,-
227,56

 1 l: 875,76

somersBy cider
többféle  
alk: 4,5% v/v  
0,33 l/db 

349,-
274,80

gyűjtő ár/üveg: 

 1 l: 1057,-
gyűjtő ár: 2094,-

flensBurger sör
többféle  
alk.: 4,8–5,1% v/v  
0,33 l/db 

6 db/gyűjtő

379,01

298,43
gyűjtő ár/db: 

 1 l: 1067,-
gyűjtő ár: 2274,-

corona extra 
mexikói kukoricasör
alk.: 4,5% v/v
0,355 l/db

6 db/gyűjtő

175,01

137,80
rekesz ár/üveg:

 1 l: 350,-
gyűjtő ár: 3500,-

soproni sör
alk.: 4,5% v/v  
0,5 l/üveg  
+betétdíj: 25,40 ft/üveg  
+508 ft/rekesz
20 üveg/rekesz

20 üveg/rekesz

20 üveg/rekesz

20 üveg/rekesz

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!
A választék áruházanként eltérő!

*A termékek a budapesti, budakalászi, 
budaörsi és székesfehérvári áruházakban 

nem kaphatók!
Az árak ízenként eltérőek!

Bacardi Breezer
többféle  
alk.: 4% v/v 
0,275 l/db 8+4

Akció

349,-
274,80

12 db esetén 1 db:

 1 l: 1269,-
12 db ára: 4188,-

1 db: 412,20 (523,49)

349,-
274,80

  

 1 l: 1057,56

-tól
-tól

15%
kedvezmény minden 

belga sörre!*

*A választék áruházanként eltérő!
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169,-
133,07

gyűjtő ár/db: 

1 l: 338,-
gyűjtő ár: 4056,-

369,-
290,55

1 l: 738,-

229,01

180,32

 1 l: 458,-

219,-
172,44

gyűjtő ár/db: 

1 l: 438,-
gyűjtő ár: 5256,-

129,-
101,57

gyűjtő ár/db: 

1 l: 258,-
gyűjtő ár: 3096,-

24 db/gyűjtő

tuBorg 
green sör
alk.: 4,6% v/v  
0,5 l/db 

karlovacko  
sör
alk.: 5% v/v  
0,5 l/db

paulaner sör  
többféle
alk.: 5,5% v/v  
0,5 l/db

zipfer sör
alk.: 5,4% v/v  
0,5 l/db

BartH's magas 
alkoHoltartalmú 
sör
alk.: 8,3% v/v  
0,5 l/db

gold fassl  
export sör
alk.: 4,5% v/v
0,5 l/db

arany fácán sör 
alk.: 4% v/v
0,5 l/db 

steffl sör
alk.: 4,2% v/v  
0,5 l/db

dock sör
alk.: 4% v/v  
0,5 l/db

24 db/gyűjtő24 db/gyűjtő

24 db/gyűjtő

6 db/gyűjtő

24 db/gyűjtő
15%

kedvezmény minden 
 cseh sörre!*

*  Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt! 
A választék áruházanként eltérő!

dreHer sör
alk.: 5,2% v/v 
0,5 l/db

24 db/gyűjtő

219,-
172,44

gyűjtő ár/db: 

1 l: 438,-
gyűjtő ár: 5256,-

149,-
117,32

gyűjtő ár/db: 

1 l: 298,-
gyűjtő ár: 3576,-

199,-
156,69

gyűjtő ár/db: 

1 l: 398,-
gyűjtő ár: 4776,-

139,-
109,45

gyűjtő ár/db: 

1 l: 278,-
gyűjtő ár: 3336,-

24 db/gyűjtő

239,-
188,19

gyűjtő ár/db: 

1 l: 478,-
gyűjtő ár: 1434,-
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gösser natur radler 
0,5 l/db
pet

549,-
432,28

1 l: 274

329,-
259,06

189,-
148,82

db ár vagy gyűjtő ár/db:

1 l: 472,-
gyűjtő ár: 4536,-

2099,01

1652,76
  

1 l: 2998,58

4499,-
3542,52

  

5199,-
4093,70

  

3999,-
3148,82

  

1 l: 5712,86

metaxa*****
alk.: 38% v/v  
0,7 l/db

vilmos 
szeszesital
többféle  
alk.: 30–37,5% v/v 
1 l/db

jägermeister
alk.: 35% v/v  
1 l/db

royal vodka
alk.: 37,5% v/v
0,7 l/db  

kőBányai sör  
alk.: 4,3% v/v
2 l/db
pet

soproni sör*
többféle 
alk.: 0-4,5% v/v  
0,4 l/db  

Borsodi sör
alk.: 4,5 v/v 
1 l/db  
pet

gösser sör*  
többféle
alk.: 0–5,1% v/v  
0,4 l/db  

Borsodi sör*
többféle
alk.: 0-4,5% v/v  
0,5 l/db

24 db/gyűjtő 24 db/gyűjtő

12 db/gyűjtő

24 db/gyűjtő

VAGY

 www.heineken.hu

nYerj heineken AjándékokAt
minden meccs AlAtt!

Heineken sör
alk.: 5% v/v  
0,5 l/db  
+betétdíj: 25,4 ft/üveg  
+635 ft/rekesz

199,-
156,69

rekeszár/üveg:

1 l: 398,80
rekeszár: 3980

199,-
156,69

gyűjtő ár/db:

1 l: 497,-
gyűjtő ár: 4776,-

195,-
153,54

db ár vagy gyűjtő ár/db:

1 l: 390,-
gyűjtő ár: 4680,-

179,01

140,95
db ár vagy gyűjtő ár/db:

1 l: 447,-
gyűjtő ár: 4296,-

219,-
172,44

gyűjtő ár/db:

1 l: 438,-
gyűjtő ár: 2628,-

*A Soproni, Borsodi és Gösser ízesített söröket darabonként is értékesítjük!

20–24 db/gyűjtő
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2649,-
2085,83

  

 1 l: 5298,-

4099,-
3227,56

  

1 l: 5855,-

rézangyal pálinka  
többféle  

alk.: 33–45% v/v  
0,5 l/db

3799,-
2991,34

  

1 l: 7598,-

joHnnie Walker  
red laBel WHisky
alk.: 40% v/v  
0,7 l/db

zsindelyes 
pálinka
többféle
alk.: 40% v/v  
0,5 l/db

garrone*
többféle 
alk.: 16% v/v  
0,75 l/db

fütyülős 
szeszesital
többféle  
alk.: 30–37,5% v/v  
0,5 l/db

3796,03

2989,-
  1 db:

1 l: 759,21

2487,93

1959,-
  1 db:

1 l: 829,31

Hilltop BiB 
irsai olivér, rosé vagy merlot
alk.: 11–12,5% v/v  
3 l/BiB

2538,73

1999,-
  1 db:

1 l: 507,75

mátra-BaccHus BiB
irsai olivér, rizlingszilváni, 
kékfrankos rosé, cabernet 
sauvignon
alk.: 12–12,5% v/v
5 l/BiB

1199,01

944,10
  

 1 l: 1598-tól

/-tól

/-tól

*A ráadás termékek a vevőszolgálaton vehetőek  
át a számla bemutatása ellenében. A termékeknek egy 
számlán kell szerepelniük. Az akció többszörözhető és 
a készlet erejéig érvényes.

2995,93

2359,-
  1 db:

1 l: 998,64

feind Borzsák 
cabernet sauvignon, rosé  
vagy irsai olivér
alk.: 11–13% v/v
3 l/borzsák

feind BiB
vörös, rosé vagy fehér
alk.: 12,5% v/v
5 l/BiB

lovassy BiB
cserszegi fűszeres, irsai olivér, 
rosé vagy cabernet sauvignon
alk.: 13% v/v
3 l/BiB

1992,63

1569,-
  1 db:

1 l: 664,21

2792,23

2149,-
  1 db:

1 l: 909,74

mészáros vörös BiB
alk.: 13% v/v
3 l/BiB

*Az árak ízenként eltérőek!

4399,-
3463,77

1 l: 8798,-
4 db ára: 17 596,-  
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Béres 
tokaji 
sárgamuskotály
alk.: 10,5% v/v  
0,5 l/üveg

gere attila 
portugieser
alk.: 12,5% v/v  
0,75 l/üveg

Indul a szezon

mészáros pál
rosé cuvée
alk.: 11,5% v/v  
0,75 l/üveg

teleki
rosé cuvée
alk.: 13% v/v  
0,75 l/üveg

Bock
rosé cuvée
alk.: 12,5% v/v  
0,75 l/üveg

1141,73

899,-
karton ár/db:

1 l: 1522,31
karton ár: 6850,38

989,33

779,-
karton ár/db: 

1 l: 1319,11
karton ár: 5935,98

798,83

629,-
karton ár/db: 

1 l: 1065,11
karton ár: 4792,98

1459,23

1149,-
karton ár/db: 

1 l: 1945,64
karton ár: 8755,38

1192,53

939,-
karton ár/db: 

1 l: 1590,04
karton ár: 7155,18

nyakas irsai olivér
alk.: 11,5% v/v  
0,75 l/üveg

1192,53

939,-
karton ár/db: 

1 l: 1590,04
karton ár: 7155,18

varga 
gyöngyöző  
illatos vagy rosé
alk.: 11–11,5% v/v  
0,75 l/üveg

697,23

549,-
karton ár/db: 

1 l: 929,64
karton ár: 4183,38

légli 
Blanc vagy rosé
alk.: 12–12,5% v/v  
0,75 l/üveg

1141,73

899,-
karton ár/db: 

1 l: 1522,31
karton ár: 6850,38

szaBó 
kékfrankos
rosé
alk.: 12,5% v/v  
0,75 l/üveg

497,84

392,-
karton ár/db: 

1 l: 663,79
karton ár: 2987,04

fekete 
kadarka
alk.: 13% v/v  
0,75 l/üveg

1497,33

1179,-
karton ár/db: 

1 l: 1996,44
karton ár: 8983,98

798,83

629,-
karton ár/db: 

1 l: 1597,66
karton ár: 4792,98

gere tamás 
rosé
alk.: 12,5% v/v  
0,75 l/üveg

2015

2015

2015

2015

2015

2015 2015
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1459,23

1149,-
1 csomag: 

1 db: 29,18

1141,73

899,-
1 csomag: 

1 db: 45,67

887,73

699,-
1 csomag: 

1 db: 17,75

1395,73

1099,-
1 doboz: 

1 db: 5,58

443,23

349,-
1 doboz: 

1 db: 1,77

papstar fingerfood 
kerek poHár  
70 ml
25 db/csomag

papstar csomó nyárs
10 cm-es 
25 db/doboz

papstar HajlítHató neon 
szívószál
21 cm-es  
250 db/doboz

papstar fingerfood 
kerek vagy szögletes 
tálka
50 db/csomag

887,73

699,-
1 db: 

Horeca select service 
pack kés és villa
50 db/csomag

1586,23

1249,-
1 csomag: 

1 db: 1,58

824,23

649,-
1 db: 

1 l: 1098,97

684,53

539,-
1 csomag: 

milyo xxl papírtörlő
1 tekercs/csomag

sanytol fertőtlenítő 
felülettisztító
1 l/db

Brilliance grilltisztító
750 ml/db

alufix grillalufólia 
45 m
10 méter/tekercs

sasliknyárs 
nyírfa; 20 cm
1000 db/csomag

Well done 
Hideg zsíroldó
750 ml/db

633,73
499,-

1 db: 

1 l: 844,97

1078,23

849,-
1 tekercs: 

1 m: 101,47



steak szett 
fa nyéllel
csz.: 609329  
• 6 db kés+6 db villa

kg3487 kontaktgrill
csz.: 109058
• zsírmentes, tapadásmentes grillezés
• grease leeresztő csatorna gyűjtőtálcával
• rozsdamentes acél tok
• állítható termosztát
• 2 visszajelző lámpa
• hőmérséklet „ready” kijelző
• nagy grillezési felület: 29,5×23,5 cm

Indul a szezon

Melléklet a 2016/10-11. számú METRO-reklámkiadványokhoz. Áraink forintban értendők és áruházainkban történő vásárlás esetén érvényesek 
(kiszállítás esetén külön árlista érvényes, amelyről a Központi Ügyfélszolgálattól vagy áruházi kapcsolattartójától kaphat tájékoztatást).  
A feltüntetett árak áfával növelt eladási, illetve egységárak, két ár feltüntetése esetén az alacsonyabb érték a nettó eladási, illetve egységár.

3797,30

2790,-
  Csz.: 948843

5067,30

3990,-
  Csz.: 948850

4051,30

2990,-
  szett:

9956,80

7840,-

fa kínálótál

Hamburgerprés
Csz.: 13710
•  öntött alumínium  

tapadásgátló bevonattal
• műanyag fogantyú
• bordázott felület

prémium  
grillbrikett 
3 kg
Csz.: 09520
• hosszú grillezési idő
• magas hőmérséklet
• dél-afrikai keményfából

Jim beam füstölő CHips 
kb. 720 g
Csz.: 13952
• eredeti tölgyfahordókból készült
• tipikus Jim Beam-aroma

lÁVaköVes gÁZgrillkOCsi
Csz.: 004281
• 2 acélégő (5 kW)
• öntött alumínium tűztér és fedél
• krómozott grillrács: 43×34 cm
• melegentartó rács
•   lávakőtartozék
Nyomáscsökkentő nem tartozék!

Halsütő
Csz.: 7848  
• króm
• 41 cm

Csz.: 12781
•  3 db rozsdamentes acél alsó égő 

(3×3,8 kW)
•  1 db süllyesztett infra- oldalégő 

(2,5 kW)
• 1 db alsó infraégő (3,8 kW)
• 1 db hátsó infraégő   
    (3,8 kW)
•  grillfelület: 79×50,5 cm  

(2 öntöttvas rács,  
egy öntöttvas lap)

•  dupla falú fedél  
rozsdamentes acélból

•  frontpanel  
rozsdamentes acélból

• hőmérő a fedélben
•  integrált digitális  

maghőmérő
•  LED megvilágítású  

kezelőgombok
• zománcozott tűztér
• motoros nyárs
• elektronikus gyújtás
• védőhuzat-tartozék

aValON pts 5.1 + gÁZgrill*

2000 W

399,-
314,17

299204,72

379990,-

2275,59

2890,-

2275,59

2890,-

1574,02

1999,-

15740,16

19990,-

*Kapható: Budaörs, Ferencváros, Fót, Győr, Szombathely!
  A többi áruházainkban csak rendelésre kapható!


