


Na Państwa ręce składamy katalog wyrobów 
sygnowany logo „Specjały Oberża”. Starannie 
selekcjonowane produkty, wykonane przez spraw-
dzonych producentów wg receptury Głównego 
Szefa Kuchni Sieci Restauracji Oberża, gwarantują 
niesamowity smak i aromat. Przygotowując swoje 
dania w oparciu o nasze produkty, zapewnisz każdej 
potrawie niepowtarzalny smak oraz charaktery-

styczną dla Oberży staropolską nutę.

TRADYCJA - nasze produkty wytwarzane 
są w oparciu o staropolskie receptury, 
charakterystyczne dla Sieci Restauracji Oberża. 
Używając tych produktów do swoich potraw, 
przybliżysz się do restauracyjnych standardów 
w domowej kuchni.

JAKOŚĆ - kontrola nad procesem produkcji
oraz odpowiednie przechowywanie, 
pozwalają nam zagwarantować najwyższą 
jakość naszych produktów.

ELEGANCJA - sposób pakowania 
i etykietowania naszych produktów 
sprawia, że są one nie tylko estetycznym 
dodatkiem do Twojej kuchni, ale również 

idealnym pomysłem na prezent.
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Swiateczne
kosze upominkowe 

,

Jeżeli nadal nie masz pomysłu na prezent dla rodziny, przyjaciół 
czy partnerów biznesowych, to przedstawiamy Ci idealne 

rozwiązanie. Świąteczne kosze upominkowe, pełne produktów 
sygnowanych naszym logo, będą wyrazem szczególnej dbałości 
o elegancję oraz chęć zaspokojenia apetytów odbiorców koszy, 

produktami najwyższej jakości.

Szeroka gama dostępnych produktów, pozwala na dowolne konfigurowanie 
koszy upominkowych, w zależności od potrzeb.

Zamówienia:
e-mail: orders@lubinpex.com.pl 3



Przetwory warzywne
1. Szparagi delikatesowe w zalewie miodowej

2. Papryka marynowana
3. Patisony 

4. Buraczki kwaszone1. 
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Alkohole
1. Trójniak Miodowy

2. Miód Pitny Gronowy
3. Wino białe

4. Grzaniec Biesiadny

1. 

2. 

3. 
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Piwa
1. Full
2. Hefe
3. Ared
4. Gold 
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Oberzana Spizarnia. .

Miody

1. Kiełbasa wiejska ze smalcem, 2. Mięsiwo w galarecie, 
3. Pasztet delikatesowy z cielęciną, 

4. Tuszonka z prosiaka, 5. Smalec Staropolski.

1. Miód ze spadzi iglastej, 2. Miód lipowy 

1. 

1. 
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Swojska Grillowedzarnia
1. Boczek Strzelczyka marynowany po staropolsku
2. Baleron z Oberży według dziadkowej receptury 

3. Polędwica długo wędzona dymem z jabłoni
4. Szynka z Oberży według dziadkowej receptury

5. Kiełbasa wędzona wiśniowym dymem

5. 

2. 1. 

3. 4. 
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