
 

Cenník čerstvých rýb Gourmet Artisan, s.r.o. 

Objednajte si zdravé rybky na Váš stôl. Všetko je výlučne čerstvé a vákuovo balené. 

Rozhodnite sa pre druh, váhu prípadne počet porcií a my Vám pripravíme tovar podľa Vašich 

požiadaviek. Chceli by ste sa dozvedieť viac? Prosím neváhajte nás kontaktovať a radi Vám 

poradíme. Momentálne dodávame ryby každé 2 týždne. 

(vždy v nepárny týždeň). 
 

Čerstvé Ryby 
Losos filety € 21,00 / kg 

Morský vlk filety € 21,00 / kg 

Pražma filety € 21,00 / kg 

Treska filety € 22,00 / kg  

Tuniak Sashimi € 27,00 / kg  

Zubáč filety € 29,00 / kg 

Pstruh filety € 17,00 / kg  

(filet - ryby sú vykostené je to len čisté mäso) 

(na požiadanie zabezpečujeme aj nevykostené ryby  viac info a ceny telefonicky) 

Špeciality 
Gurmánska/domáca treska v majonéze € 7,90  (1 balenie / 500g) 

Gurmánsky/domáci jemne údený losos v majonéze € 7,90  (1 balenie / 500g) 

Zavináč z arktického sleďa € 5,90  (1 balenie / 500g) 

Rybací šalát € 3,90  (1 balenie / 250g) 

Jeseter v olivovom oleji € 16,90  (1 balenie / 140g) 

Pravý Caviar & Ikry 

Ikry z divokého lossoa  € 20,90  (1 balenie / 50g) 

Pravý Caviar Imperial / Royal (z jesetera)  € 44,90 (1 balenie / 28g) 

Pravý Caviar Gold (z jesetera)  € 53,90  (1 balenie / 28g) 

Extra Panenský Olivový olej 
vhodný na studenú ako aj na teplú kuchyňu 

250 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan € 6,30 

500 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan € 9,90 

750 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan € 12,90 

5000 ml Torre de Canena - Edícia Gourmet Artisan € 54,90 - výhodné rodinné balenie ( 1 liter € 10,98) 

Viac produktov - navštívte náš e-shop: www.gourmetartisan.sk 
 

Objednávky & Info - Tel: +421 905 247 490 

Objednávky na ryby prijímame vždy v nepárny týždeň najneskôr v utorok do 13:00 

Objednaný tovar/ryby si následne môžete vyzdvihnúť na predajni v stredu v ten istý týždeň. 
 

Robíme aj rozvoz tovaru v Spišskej Novej Vsi. 

DELIKATESY - Gourmet Artisan, Námestie sv.Egídia 52, Poprad 

E-mail: obchod@gourmetartisan.sk 

Peter Červeň MBA, konateľ spoločnosti 

Spoločnosť Gourmet Artisan, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien nakoľko sa odvíjajú od sezónnosti a dostupnosti produktu. 



 

Cenník čerstvej hydiny a steakového mäsa Gourmet Artisan, s.r.o. 

Objednajte si prvotriednu hydinu prípadne steakové mäso na Váš stôl. Všetko je výlučne 

čerstvé a vákuovo balené. Rozhodnite sa pre druh, váhu prípadne počet porcií a my Vám 

pripravíme tovar podľa Vašich požiadaviek. Chceli by ste sa dozvedieť viac? Prosím neváhajte 

nás kontaktovať a radi Vám poradíme. Momentálne dodávame hydinu a mäso každý týždeň. 
 

Hydina 
Hydina pochádza výlučne zo slovenské chovu: Top Farm, Topoľnica 

 
1ks ( cca 2 kg) Farmárske kura € 4,90 / 1kg ,  1 balenie ( cca 1 kg) Farmárske kuracie prsia € 9,50 / 1kg  

1ks ( cca 2 kg) Premium kukuričné kura € 6,90 / 1kg 

1 balenie ( cca 1 kg) Premium kukuričné kuracie prsia € 11,50 / 1kg  

1ks ( cca 3 kg) Gazdovská sliepka s drobkami € 6,10 / 1kg 

1ks ( cca 5 kg) Domáca vykŕmená kačica s drobkami a pečienkou € 11,60 / 1kg 
 

Hovädzie Steakové Mäso 
Mäso pochádza výlučne zo slovenské chovu: plemená - Charlois & Limousine 

BIO Farma Turová, Zvolen a Krava & Co Vranov and Topľou 
 

(1 balenie cca 500g) Flank Steak € 20,00 / kg 

(1 balenie cca 400g) Rib Eye € 27,00 / kg 

Falošná hovädzia sviečková € 24,00 / kg  

Hovädzia sviečkovica € 47,00 / kg 

(1 balenie cca 500g) 100% hovädzie mleté mäso na Burger € 12,00 / kg 

(1 balenie cca 500g) Hovädzí T - Bone steak - Dry Aged € 45,00 / kg 

(1 balenie cca 1000g) Tomahawk - Dry Aged € 53,00 / kg 

Mäsové výrobky 
250g Dusená šunka špeciál (bez dusitanov a alergénov)  € 4,20 / balenie 

250g Saláma pikante € 3,50 / balenie 250g Saláma Dolce  € 3,50 / balenie 
 

Steakové omáčky, balzamiko, kečup & majonéza 

skvelé doplnky na grilovanie 
 

250ml Amber - Biely balzamikový ocot s javorovým sirupom, Modena, Taliansko € 11,90 

250ml Dark - Tmavý balzamikový ocot s javorovým sirupom, Modena, Taliansko € 11,90 
 

100g Kečup s balzamikom Modena IGP a čiernou hľuzovkou (Tuber aestivum) Piedmont, Taliansko € 9,90 

85g Majonéza s bielou hľuzovkou (Tuber Magnatum Pico) Piedmont, Taliansko € 9,90 

200g Horčica s medom a bielou hľuzovkou (Tuber Magnatum Pico), Piedmont, Taliansko € 13,60 

Viac produktov - navštívte náš e-shop: www.gourmetartisan.sk 
 

Objednávky & Info - Tel: +421 905 247 490 

Objednávky na hydinu a mäso prijímame každý týždeň najneskôr v pondelok do 17:00 

Objednaný tovar/hydinu, mäso si následne môžete vyzdvihnúť na predajni  

v stredu prípadne v piatok ten istý týždeň. 
 

Robíme rozvoz tovaru v Spišskej Novej Vsi. 

DELIKATESY - Gourmet Artisan, Námestie sv.Egídia 52, Poprad 

E-mail: obchod@gourmetartisan.sk 

Peter Červeň MBA, konateľ spoločnosti 

Spoločnosť Gourmet Artisan, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien nakoľko sa odvíjajú od sezónnosti a dostupnosti produktu. 


