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 2020 יוני   -מאי  
 2020 יוני -מאי לקוחות פרטיים -מחירון

 

אגודת מרעה גולן  כוללת  16  משקים שיתופיים כמו מרום גולן , מבוא חמה, ומגדלים פרטיים קטנים .  

משקי אגודת מרעה גולן מאושרים על ידי תו " חי בריא" -   תו למוצרי מזון מהחי המספק לצרכני המזון ,  

שהופק  , בריא יותר, מידע לגבי מקור המזון ואופן הפקתו ומבטיח להם מזון מקומי, לראשונה בישראל 

ערכים הנתפסים היום כחשובים על ידי פלח    -הסביבה ובני האדם  , באופן אחראי כלפי בעלי החיים

. שוק הולך וגדל בארץ ובעולם   

מנת לספק לכם מזון מקומי,   - , הבוקרים של מרעה גולן ממשיכים בעבודה מאומצת עלכתמיד 

 טרי ובריא 

 

 מחירון מאי-  יוני 2020--  מחירון בשר ללא כשרות 

 מחיר סוג נתח  מחיר סוג נתח

 180 פילה עגל טרי נתח/ פרוס לסטייקים  64 קוביות גולש טרי

 64 כף עגל טרי  64 קוביות/נתח בשר לקדירה/בישול ארוך

 64 וייסבראטן עגל טרי  50 אסאדו קוביות/שרשרת עגל טרי

 64 צ'ך עגל טרי  94 פיקנייה עגל טרי

 64 אווזית עגל טרי  64 שניצל וינאי טרי/קפוא

 53 המבורגר מרעה גולן  64 להקפצהרצועות בשר 

 53 נקניקיות מרגז  76 שייטל עגל טרי

 53 נקניקיות צ'וריסוס  82 שפיץ שייטל עגל טרי

 53 קבב מזרחי  53 שריר עגל טרי לבישול ארוך

 53 בשר טחון  47 אוסובוקו עגל טרי פרוס

 140 סינטה מינוט סטייק  10 עצם לציר

 115 פרוס/ נתח  פריים ריב / אנטריקוט על עצם סטייק  30 עצם מח פרוס

 115 פרוטרהאוס / טיבון סטייק / נתח  82 ואסיו עגל טרי

 115 סטייק ניורק / סינטה על עצם  82 פלאנק דק/ עבה עגל טרי

 169 אנטריקוט עגל טרי סטייק/ נתח  140 סינטה עגל טרי נתח/ פרוס לסטייקים

 

 052-3462838-משלוחים עד הבית  להזמנות  / ווטסאפ  טלפון
 .08:30-10:00  -; ב'08:30-16:00 -א', ד', ה' -ניתן לבצע הזמנה בימים •

 עמק הירדן ועמק המעיינות. אזורי חלוקה: רמת הגולן, •

 כל המחירים כוללים מע"מ כחוק. •

 .₪ 500 -מינימום הזמנה •

 .ט.ל.ח •
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