poMOCNY KOSZYK WIELKANOCNY
Regionalna turystyka – od hotelarza po gospodarza przeżywa dziś trudne chwile. Zamiast szykować
się na przyjęcie Gości – nakrywać stoły, wymyślać atrakcje dla najmłodszych, dekorować z wiosennym
rozmachem sale biesiadne, zamartwia się o losy pracowników i przyszłość ﬁrmy. Ci gościnni, zaradni
ludzie szukają rozwiązań, działają. Chcą podarować Wam - mieszkańcom naszego województwa
tradycyjne, smaczne, kolorowe Święta.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w akcji „poMOCNY KOSZYK
WIELKANOCNY”. To wyjątkowa okazja, by wesprzeć regionalnych przedsiębiorców, kupując
świąteczne wyroby lokalnych hoteli i restauracji, kulinaria – mięsa, wędliny, przetwory od okolicznych
gospodarzy, ciasta i ciasteczka, ręcznie wykonane dekoracje czy naturalne mydełka.

CATERING
Hotel Rad /Browar Grudziądz
Catering Wielkanocny Hotelu Rad /Oferta piw Browaru
Grudziądz
(Grudziądz)
Oferta:
Catering Wielkanocny z darmowym dowozem na terenie Grudziądza w wariantach od 40 zł /60 zł/80
zł za osobę. Przygotowane zestawy składają się z zup, dań ciepłych, dodatków oraz deserów. W
ofercie Wielkanocnej proponujemy również piwa Browaru Grudziądz w cenie 8 zł/szt.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Dowóz całej oferty na terenie Grudziądza jest darmowy.
Link do oferty:
www.hotelrad.pl
Kontakt:

tel. 56 465 55 07 – recepcja@hotelrad.pl

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
Oferta kateringowa - Wielkanoc 2020
(Łojewo, gm. Inowrocław, pow. inowrocławski)
Oferta:
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE
CENNIK – WIELKANOC 2020
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Babka piaskowa / 15,00 zł/szt.
Baran wielkanocny / 10,00 zł/szt.
Kura wielkanocna / 10,00 zł/szt.
Babeczka do święconki / 3,00 zł/szt.
Mazurek jajo / 10,00 zł/szt.
Makowiec strucla / 20,00 zł/szt.
Rolada śmietanowa / 22,00 zł/kg
Sernik / 25,00 zł/kg
Słonecznikowiec / 22,00 zł/kg
Sernik na zimno z nutellą / 22,00 zł/kg
Kukułka / 27,00 zł/kg
Jabłecznik / 22,00 zł/kg
Cielak / 22,00 zł/kg
Schab ze śliwką / 6,50 zł/szt.
Dewolaj / 7,50 zł/szt.
Roladka schabowa z fetą i suszonymi pomidorami / 7,50 zł/szt.
Roladka schabowa z pieczarkami / 7,50 zł/szt.
Zraz wieprzowy / 6,50 zł/szt.
Galart drobiowy / 3,00 zł/szt.
Wędlina faszerowana / 4,00 zł/szt.
Sałatka gyros / 25,00 zł/kg
Sałatka jarzynowa / 20,00 zł/kg
Sałatka bakaliowa / 25,00 zł/kg
Rolada serowa / 40,00 zł/szt.

Szczegóły dostawy/wysyłki:
dostawa na terenie powiatu inowrocławskiego – gratis,
dostawa poza powiat inowrocławski - uzgadniana indywidualnie,
odbiór osobisty w CIS w Łojewie.
Link do oferty:
https://tiny.pl/t3sdm
Kontakt:
tel. 52 353 73 17, e-mail: cis.lojewo@wp.pl

Przysmaki z miasta zakochanych Radosław Śliwiński
Swojskie wyroby
(Unisław, pow. chełmiński)
Oferta:
Przysmaki z miasta zakochanych to sery krowie i kozie, wędliny, octy winne, podpiwek i inne,
tworzone z szacunkiem do tradycji kulinarnych przekazywanych z dziada pradziada. Wszystko jest
smaczne i zdrowe, bo swojskie i naturalne!
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Wysyłamy towar i dostarczamy.
Link do oferty:
https://www.olx.pl/oferta/swojskie-wyroby-CID757-IDEcOns.html
Kontakt:
tel. 530 744 454

Szlak Kulinarny Niech Cię Zakole; Eko-sklep Dary Regionu w
Toruniu; Rancho Nieszawka; Makowe Lato, Pałacyk
Gozdawa; Bistro Zakolec
Potrawy i wyroby garmażeryjne i wędliniarskie z jagnięciny, gęsiny i wieprzowiny
rodzimych ras od lokalnych hodowców, ryby z własnych eko - akwenów z Rancho
Nieszawka; herbaty ziołowe - Makowe Lato.
Oferta:
poMOCNY Koszyk Wielkanocy na rzecz szwaczek maseczek antywirusowych z Łysomic - akcja
Pracowni Uszyjmisie - żurek, kiełbasa biała, Polanka - Macierzanka - herbatka ziołowa;
Potrawy i wyroby z rodzimych ras od lokalnych hodowców owiec - merynos i wrzosówka, gęś kołudzka
biała, wieprzowina rasy puławskiej - potrawy i wyroby, pasteryzowane i pakowane vacum;
półprodukty przyprawione vacum gotowe do pieczenia, smażenia, gotowania, dania gotowe i mięso
surowe. Kuchnia Objazdowa dowozi na miejsce wybrane produkty i oferuje catering.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Dostawa - wysyłka do uzgodnienia tel. 602 402 248 - Piotr Lenart
Link do oferty:
www.facebook.com/niechciezakole/
www.facebook.com/EkoSklepDaryRegionu

Kontakt:
Bydgoszcz - Piotr Lenart - 602 402 248 i messenger Niech Cię Zakole; Toruń - Eko-sklep Dary Regionu
tel. 607 520 048 i 663 484 589; Rancho Nieszawka (56) 67 87 359; Włocławek - Pałacyk Gozdawa 794
408 727.

FRYMARK bydgoski
Artykuły spożywcze
(Bydgoszcz, Toruń)
Oferta:
Artykuły spożywcze pochodzące od rolników, gospodarstw ekologicznych i lokalnych producentów.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Zamówienia od 100 do 299 zł - dowóz 12 zł (Bydgoszcz, Toruń +5 km), zamówienia od 300 zł dowóz
gratis (Bydgoszcz, Toruń +5 km).
Link do oferty:
www.sklep.frymarkbydgoski.pl
Kontakt:
sklep@frymarkbydgoski.pl

Restauracja Złoty Taras w Przysiersku/k. Świecia
Catering wielkanocny i nie tylko
(Przysiersk, gm. Bukowiec, pow. świecki)
Oferta:
Restauracja Złoty Taras w Przysiersku/k. Świecia poleca tradycyjne potrawy wielkanocne na wynos i z
dowozem do klienta. Proponujemy również inne dania, nie tylko wielkanocne: zimne zakąski, sałatki,
galarety, danie ciepłe, deski biesiadne i własne wyroby takie jak smalec, pasty rybne i wiele innych.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór: własny w lokalu lub dostawa pod same drzwi – 10 zł, przy zamówieniach powyżej 100 zł
dowóz gratis.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/zlotytaras/photos/a.109258740681780/118403539767300/?type=3&theat
er
Kontakt:
Restauracja Złoty Taras w Przysiersku/k. Świecia , ul. Tucholska 10, tel. 725 099 754, email:

zloty.taras@wp.pl

Pierogarnia Stary Młyn Toruń
Oferta Wielkanocna
(Toruń)
Oferta:
Podczas Świąt Wielkanocnych na Waszych stołach nie może zabraknąć tradycyjnych dań kuchni
polskiej. Wyręczymy Was w przygotowaniach, a co najważniejsze nie będzie potrzeby wychodzenia z
domu. Wszystkie potrawy przygotują nasi znakomici kucharze. Skomponuj swój idealny zestaw
świąteczny.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór osobisty, zamówienia powyżej 200 zł dowóz na terenie Torunia gratis.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/pg/starytorun/photos/?tab=album&album_id=3424097940950649
Kontakt:
Zadzwoń do nas pod numer: 56 621 10 46 ☎ lub zamów od razu: zamowienia@pierogarnie.com

Pierogarnia Stary Młyn
Śliwka w syropie i smalec domowy
(Toruń)
Oferta:
Śliwka w syropie
Nasz oryginalny produkt „Śliwki w syropie” jest laureatem nagrody „Nasze dobre z Kujaw i Pomorza”.
Aby wydobyć doskonały smak, gotujemy śliwki z cukrem, imbirem i cynamonem aż przez 3 dni. Tak
właśnie tworzymy przysmak, który idealnie sprawdza się podczas chłodów - jako dodatek do
rozgrzewających herbat, grzanego piwa, kompotów czy wina. Śliwka w syropie urozmaici także smak
ciast, deserów i wykwintnych obiadów.
Smalec domowy
Nasza Pierogarnia już od 12 lat pichci bardzo smakowity smalec ze skwarkami i cebulką. Powstaje ze
świeżej słoniny i wędzonego boczku. Dodajemy do niego także soczyste jabłka. Doprawiony obﬁcie
majerankiem, pieprzem, tymiankiem i solą, nie zawiera żadnych konserwantów. Jak smakuje
najlepiej? Oczywiście na domowym wiejskim chlebie z ogórkiem kiszonym.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór osobisty lub dowóz na terenie Torunia 5 zł.

Link do oferty:
https://torun.pierogarnie.com/restaurants/stary-torun
Kontakt:
tel. 56 621 10 46

Pałac Lubostroń
Catering Świąteczny
Oferta:
Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, dlatego, jak co roku z tej okazji, Restauracja Pałacu
Lubostroń poleca CATERING ŚWIĄTECZNY!
Zapoznajcie się Państwo z proponowanym menu, a nasi kucharze chętnie przygotują wybrane przez
Państwa potrawy: zupy, dania mięsne, dodatki, zimny bufet, kaczkę pieczoną z jabłkiem (1 sztuka) i
karkówkę ze śliwką (1kg) w całości.
Wygląda pysznie, prawda?! Smakować będzie tak samo !!!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór osobisty
Link do oferty:
http://www.palac-lubostron.pl/catering-swiateczny/
Kontakt:
Pałac Lubostroń, Lubostroń, 89 - 210 Łabiszyn, zamówienia pod nr tel. 603 756 901.

Dworek Zawadzkich Bydgoszcz
Wielkanocne dania z dostawą do domu
(Kruszyn, pow. bydgoski)
Oferta:
Catering Wielkanocny z dowozem do domu. Oferta zawiera zupy, dania ciepłe, dania zimne, zakąski.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór własny lub przy zamówieniu powyżej 50 zł- dowóz gratis.
Link do oferty:
http://www.dworekzawadzkich.pl/catering

Kontakt:
Dworek Zawadzkich Kruszyn Bydgoska 9, tel. 608 65 98 54, mail s.zawadzki3@wp.pl

Hotel FILMAR****
Dania wielkanocne na wynos
(Toruń)
Oferta:
Zimne przekąski, zupy, dania główne, słodkości - wszystko naszej własnej produkcji. Zamówienia
przyjmujemy do dnia 09.04.2020.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Dostawa: 10 zł przy zamówieniu o wartości do 150 zł; gratis przy zamówieniu o wartości powyżej 150
zł.
Link do oferty:
http://www.hotelﬁlmar.pl/45/oferty-okazjonalne
Kontakt:
tel. 56 66 97 973

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
Wyroby z gęsiny z chowu przyzagrodowego
Oferta:
Cennik:
Pierogi z mięsem gęsim 1 szt.- 3 zł,
Smalec z gęsi słoik - 10 zł,
Pasztet z gęsi słoik - 10 zł,
Kiełbasa z gęsiny w słoiku - 15 zł,
Półgęsek wędzony 300 g – 40 zł.
Mięso z gęsi to bogactwo pełnowartościowego białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym
tak istotnych dla naszego zdrowia omega-3 i omega-6. Kwasy te wpływają m.in. na obniżenie poziomu
złego cholesterolu (LDL) we krwi, a podwyższenie dobrego (HDL), ponadto wspomagają pracę mózgu.
Dlatego też gęsina rekomendowana jest dla osób cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe. Warto
także docenić to, że mięso z gęsi dostarcza wielu cennych witamin – A, E, witaminy z grupy B,
zwłaszcza niacyny – oraz składników mineralnych: potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, przez co
wpływa na wydolność organizmu. Niektóre badania wskazują również na pozytywny wpływ gęsiny na
samopoczucie i zaburzenia nastroju, a tłuszcz gęsi uznaje się za afrodyzjak. Warto też zwrócić uwagę,
że ekologiczny sposób hodowli zapewnia brak sztucznych barwników i środków chemicznych w

mięsie.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
dostawa dla zamówienia powyżej 50 zł na terenie gminy Kruszwica – gratis,
dostawa dla zamówienia za min. 50 zł na ternie powiatu inowrocławskiego - 20 zł,
dostawa dla zamówienia za min. 100 zł poza powiat inowrocławski - uzgadniana indywidualnie,
odbiór osobisty .
Link do oferty:
http://polskabialages.pl/aktualnosci.html
Kontakt:
Zamówienia można składać pod nr tel. 728 503 542.

Hotel*** Dworek Wapionka
Catering Wielkanocny z dostawą
Oferta:
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, komfort życia i przedświąteczne zamieszanie,
postanowiliśmy wyręczyć Was, przynajmniej w gotowaniu. Wystarczy, że wybierzecie coś z naszej
propozycji świątecznych potraw. Dajcie się zaskoczyć!!!
W naszej restauracji już jest dostępna pełna oferta cateringu Wielkanocnego. Zobacz menu, zamów i
podziel się tą fantastyczną nowiną z rodziną i znajomymi‼
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Zamówienia przyjmujemy do 8.04.2020 r. pobierając zaliczkę - 50% zamówienia.
e-mail: recepcja@dworekwapionka.pl lub +48 668 558 235
Odbiór: KARCZMA MŁYN Wczasowa 1, Górzno 10-11.04.2020r. po uzgodnieniu telefonicznym.
Za minimum 200 zł dowieziemy Twoje zamówienie w promieniu 30 km od Górzna, oraz na teren
Torunia - w sobotę 11 kwietnia po uzgodnieniu telefonicznym.
Link do oferty:
http://www.dworekwapionka.pl/gastronomia/catering-swiateczny
Kontakt:
e-mail: recepcja@dworekwapionka.pl lub +48 668 558 235

Ekogościniec Pachotówko
Swojskie jadło prosto ze wsi w Twoim domu
Oferta:
Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zakupu dań i wyrobów. Towar możecie Państwo
odebrać osobiście lub dostarczymy pod wskazany adres.
Ekogościniec Pachotówko od 8 lat słynie ze smacznej, zdrowej i ekologicznej kuchni. Staramy się, aby
surowiec był regionalny od okolicznych rolników, ogrodników i przetwórców. Słyniemy z gościnności,
przepięknego otoczenia i z przepysznej domowej kuchni. Nasze dania były wielokrotnie nagradzane w
konkursach kulinarnych min: Złoty Półgęsek w Przysieku w jury p. Magda Gessler, Festiwal Smaku w
Grucznie, Konkursy organizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, ODR Minikowo i KPOT.
W związku z epidemią nie możemy funkcjonować tak, jak było to w poprzednich latach, a zależy nam
żeby przetrwać ten trudny czas i nie zakończyć działalności.
Chcemy, kiedy będziemy mieli już taką możliwość, dalej zapraszać wszystkich w to wyjątkowe miejsce
i z sercem na dłoni służyć każdemu kto przekroczy nasz próg.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres.
Link do oferty:
http://pachotowko.pl/wp-content/uploads/2020/04/catering.pdf
Kontakt:
Alina Krawisz, tel. 796 066 518

ŚWIĄTECZNE UPOMINKI
Żywe Muzeum Piernika
Pierniki
(Toruń)
Oferta:
Pierniki wypiekane w manufakturze Żywego Muzeum Piernika zgodnie z tradycyjnymi recepturami,
bez konserwantów i ulepszaczy uraczą każde podniebienie. Pierniki zdobione przez pracujące w
muzeum artystki malarki będą nie tylko osłodą, ale i piękną ozdobą stołu.
Dodatkowo teraz postanowiliśmy wykorzystać nasze możliwości i pomóc tym, którzy pracują i
narażają się dla nas wszystkich. 20% ze sprzedaży wszystkich naszych pierników przekazujemy na

rzecz Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu!
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Dostawa na terenie całego kraju. Koszt przesyłki kurierskiej - 15 zł.
Link do oferty:
https://muzeumpiernika.pl/pl/sklep
Kontakt:
sklep@muzeumpiernika.pl lub marketing@muzeumpiernika.pl

Muzeum Mydła sp z o.o. sp.k.
Mydlane zestawy wielkanocne
(Bydgoszcz)
Oferta:
Wszystkie wyroby kosmetyczne z Muzeum Mydła są ręcznie robione z zachowaniem najwyższej
staranności i zasad higieny. Pracujemy na najlepszych, organicznych składnikach, a nasze produkty
służą zarówno dorosłym jak i dzieciom. Wielkanocne zestawy są efektowne i użyteczne, zapakowane
w ekologiczny kartonik i przewiązane wstążką. Na państwa prośbę możemy włożyć kartkę z
życzeniami wypisanymi dla obdarowywanej osoby.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Na terenie Bydgoszczy dostarczamy gratis przy zamówieniu powyżej 50 zł. Do innych lokalizacji
wysyłamy INPOST za 9 zł lub kurierem za 15 zł.
Link do oferty:
https://muzeummydla.pl/aktualnosci-wydarzenia/kupuj-przez-internet
Kontakt:
d.kieraszewicz@muzeummydla.pl

Praliny Bą Bą
Oryginalne zestawy wielkanocne - praliny i truﬂe
(Bydgoszcz)
Oferta:
Bą Bą to sklep z długą ladą, uginającą się od słodkiego ciężaru oryginalnych, belgijskich pralin.
Prowadzony z pasją i niespotykaną atencją wobec Klienta. Na regałach wiele belgijskich specjałów, od
ręcznie wyrabianych czekolad, po oryginalne galaretki pâte de fruits - bez żelatyny i barwników. W
ofercie - pralinki dla diabetyków, wegan, duży asortyment pralin bez alkoholu, wykonanych z myślą o

najmłodszych wielbicielach czekolady.
Na czas Wielkanocy wiele wyjątkowych pralinek w oryginalnych kształtach i niepowtarzalnych
smakach. Wykonane ręcznie, kuszą delikatnym nadzieniem, od klasycznych po najbardziej
wyszukane. Oprócz pralin, wielkanocne ﬁgurki w kształtach zajączków, baranków i kaczuszek, lizaki z
czekolady, orzechy i migdały oblane mleczną lub gorzką czekoladą.
Wiele smaków pojawia się tylko jeden jedyny raz i jeśli nie wykorzystamy okazji, by wypróbować
któryś specjał, drugiej szansy może nie być.
Możliwość skomponowania własnej, unikatowej kompozycji, zapakowanej w piękne, prezentowe
pudełko z fantazyjną wstążką.
Pełen asortyment dostępny w sklepie. Co miesiąc nowe, zaskakujące smaki, formy, czekoladowe
lizaki, ﬁgurki, czekolady.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Powyżej 100 zł na terenie Bydgoszczy gratis, w całej Polsce oferta wysyłki kurierem.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/praliny.belgijskie/
Kontakt:
praliny@pralinybel.pl

Edukacyjna Zagroda Wiejska w Kozielcu
Oryginalne rękodzieło: stroiki, wianki, kury z siana
(Kozielec, gm. Dobrcz, pow. bydgoski)
Oferta:
Oferujemy Państwu wyjątkowe rękodzieło, które będzie idealne na prezent, albo dekorację
mieszkania.
wianek ozdobny średnica 24 cm - 25 zł,
wianek ozdobny średnica 28 cm - 30 zł,
wianek ozdobny średnica 37 cm - 45 zł,
stroik na płacie brzozowym wym. wys. ok. 26 cm, szer. ok. 35 cm - od 25 zł,
kura z siana z miejscem na doniczkę wys. ok. 28 cm, szer. ok. 20 cm - 20 zł,
palma dekoracyjna z kwiatami z krepiny wys. 54 cm - 30 zł.
Realizujemy indywidualne zamówienia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
dostawa na terenie Bydgoszczy, Gminy Osielsko, Gminy Dobrcz GRATIS przy zakupie produktów
powyżej 100 zł,
odbiór osobisty w Kozielcu (Gmina Dobrcz: 25 km od Bydgoszczy)

dostawa: kurier InPost lub paczkomat.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/Edukacyjna-Zagroda-Wiejska-w-Kozielcu-166189760198029/
Kontakt:
Alicja Ożóg, tel. 724-08-88-08, e-mail: turystykawiejska@op.pl

Lovenda Kujawska
Produkty z pola lawendy
(Leszcze, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski)
Oferta:
Poduszka z lawendą - zapach o udowodnionym działaniu uspokajającym, na bezsenność, depresje,
stany lękowe. Daje poczucie odprężenia i spokoju.
Olejek lawendowy eteryczny 100% - posiada szereg właściwości antyseptycznych, antywirusowych,
antygrzybicznych i upiększających. Świetny na oparzenia, stany zapalne, skaleczenia, omdlenia, bóle
głowy, bezsenność, grypy, migreny, mdłości, infekcje, trądzik.
Ponadto polecamy:
Woreczki zapachowe wypełnione lawendowym suszem: do szaf, na praktyczny upominek
Różne wzory: klasyczne saszetki, kule na mole, podusie, laleczki, sówki, serduszka itp.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Płatność przelewem na konto, dostawa kurier InPost lub paczkomat.
Link do oferty:
www.lovendakujawska.pl/sklepik
Kontakt:
Karolina Grontkowska, e-mail: lovenda.kujawska@gmail.com

Fundacja Makowo - Studio 27
Rękodzieło artystyczne
(Świecie)
Oferta:
Produkty Studio 27 Świecie typu hand made produkowane są w pracowni artystycznej. To
niepowtarzane rękodzieła od dekoracji wnętrz, okolicznościowe, świąteczne po maskotki, pościele,
poduszki, koce i akcesoria dla dzieci. Charakteryzuje je własny styl, oryginalność. Wykonane są z

naturalnych materiałów. Produkty są dla nas źródłem satysfakcji. Klient otrzymuje produkt
bezpieczny, wysokiej jakości, a przy okazji kupując go wspiera cele statutowe fundacji.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
wysyłka do 24h
Link do oferty:
https://www.facebook.com/Studio27Swiecie/
Kontakt:
Anita, tel. 601 908 074

Kwiaciarnia Regionalna Włocławek
Ozdoby świąteczne - stroiki, wianki, palemki, bukiety
(Włocławek)
Oferta:
Nasze produkty wykonujemy własnoręcznie, wyłącznie z naturalnych elementów i kwiatów/roślin
pochodzących od lokalnych ogrodników. Wielkanocna oferta będzie składała się głównie z ozdób
świątecznych, stroików, wianuszków, bukiecików. Pracujemy przede wszystkim na żywym materiale
roślinnym. Będziemy mieli jednak także wyroby z kwiatów trwałych.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Zamówione produkty dowozimy pod wskazany adres po dokonaniu wpłaty. Dowóz na terenie
Włocławka - gratis. Dowóz poza Włocławkiem po indywidualnym ustaleniu warunków.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/regionalna.wloclawek/?ref=bookmarks
Kontakt:
tel. 509 057 148 lub 509 178 295

ANITKA KORALIK
Rękodzieło: pamiątki, dekoracje świąteczne
Oferta:
Wykonuję pamiątki na różne okazje, w tym np. podziękowania dla lekarzy. Dekoracje świąteczne,
upominki. W związku z nakazem przebywania w domu poszerzyłam ofertę o prezenty wysyłane
bezpośrednio do adresata. Zamawiając jakiś drobiazg u mnie, zapakuję go i wyślę (lub podwiozę we
Włocławku) do odpowiedniej osoby, nie angażując do tego Klienta.
Szczegóły dostawy/wysyłki:

Na terenie Włocławka dowóz gratis. W pozostałych przypadkach wysyłka od 10 zł (Poczta Polska) do
20 zł (kurier).
Link do oferty:
www.anitkakoralik.pl
Kontakt:
tel. 609 09 51 67, e-mail: anitkakoralik@wp.pl

PRODUKTY REGIONALNE (na Święta i po
Świętach)
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie
Sery Lisewskie
Oferta:
W małej Lisewskiej mleczarni od około 1870 roku mistrzowie serowarstwa z pokolenia na pokolenie
przekazywali sobie tajniki wyrobu sera dojrzewającego. Dzięki temu dziedzictwu i zaangażowaniu w
podtrzymanie tradycji do dziś powstaje tu prawdziwy ser – z mleka od krów z okolicznych
gospodarstw, wytwarzany ręcznie zgodnie z serowarskim rzemiosłem, z pasją i sercem.
W ofercie: sery dojrzewające, sery świeże farmerskie z ziołami (z czarnuszką, kozieradką, z
pomidorami i bazylią, czosnkiem i inne), lokalne wyroby nabiałowe.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Dowóz wielkanocnych zamówień gratis (zasięg darmowych dostaw obejmuje: Toruń, Grudziądz,
Chełmno, Świecie, Wąbrzeźno, Chełmża oraz trasy dojazdowe z Lisewa. Inne lokalizacje - do
uzgodnienia).
Zapraszamy również do Sklepu Firmowego w Lisewie: ul. Chełmińska 48, 86-230 Lisewo.
Link do oferty:
http://smlisewo.pl/zamowienia/
https://www.facebook.com/SeryLisewskie/
Kontakt:
e-mail: zamowienia@smlisewo.pl tel. 500 769 308 lub (56) 676 86 16

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ptasi Ogród”
Soki, syropy, dżemy, konﬁtury, przetwory owocowe i
warzywne
(Miecięrzyn, gm. Rogowo, pow. żniński)
Oferta:
Stworzyliśmy naszą domową markę żywności wprost z Ptasiego Ogrodu. Każdy „Smakołyk” wyróżnia
się niepowtarzalnym smakiem i oryginalnym zapachem. Wszystkie przetwory wykonujemy
własnoręcznie wg starych sprawdzonych receptur - bez konserwantów, sztucznych barwników i
dodatków smakowych. Przetwarzamy owoce, warzywa i zioła z naszego i kilku zaprzyjaźnionych
ekologicznych gospodarstw.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Odbiór osobisty lub przesyłka kurierem na koszt zamawiającego.
Link do oferty:
http://www.ptasiogrod.pl/
Kontakt:
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ptasi Ogród”, Mięcierzyn 35, 88-420 Rogowo

Zakład Produkcji Cukierniczej „WISŁA”
Słodycze: Sękacze, Wisełki, Śliwki, Galaretki
(Grudziądz)
Oferta:
Doskonale wyselekcjonowane surowce, naturalne składniki i sprawdzone receptury to dla nas
najważniejsza wartość, a dla Państwa gwarancja jakości i niepowtarzalnych doznań smakowych.
Tworzymy słodycze które kuszą smakiem, urzekają formą i stają się nieodzownym towarzyszem
najmilszych chwil.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Szczegóły dostawy na stronie www.wisla-slodycze.pl w zakładce sklep on-line.
Link do oferty:
www.wisla-slodycze.pl
Kontakt:
tel. 56 450 91 00

Wytwórnia Octu i Majonezu "OCETIX" Sp. z o.o.
Majonez pomorski 620g,260g,175g, majonez pomorski extra 400g, majonez pomorski o obniżonej
zawartości tłuszczu 260g, sos czosnkowy 260g, sos kanapkowy 260g, sos tatarski 260g, sos
pieprzowy ostry 260g, musztarda sarepska 180g, stołowa 180g, chrzanowa 180g i pikantna 170 g
oraz produkty do gastronomii opakowania 5 kg.
(Grudziądz)
Oferta:
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Polecamy więc nasze produkty, które wspaniale komponują się ze
świątecznymi potrawami: sałatkami, wędlinami, jajkami i pieczonymi mięsami. Najważniejszy na
wielkanocny stół jest majonez, ale nie tylko, również sosy, a w szczególności tatarski, który na równi z
majonezem wyśmienicie smakuje z jajeczkiem. Musztardy zaś wzbogacą smak każdej wędliny i
pieczeni.
Największym zainteresowaniem w okresie świątecznym cieszą się opakowania o większej pojemności
dostępne w cenach promocyjnych, czyli majonez pomorski 620g lub jego powiększona wersja – 620g
+ 15% GRATIS. Polecamy również majonez pomorski EXTRA 400g produkowany wg tradycyjnej
receptury, znakomicie nadający się sałatek, śledzi wielkanocnego jajka oraz do dekoracji różnych
potraw.
Wszystkie produkty dostępne są również dla rynku gastronomicznego (HORECA).
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Produkty dostępne we wszystkich sklepach na terenie miasta Grudziądz oraz okolic.
Link do oferty:
www.ocetix.com.pl
Kontakt:
tel. 56 46 227 58, e-mail: sekretariat@ocetix.com.pl, transport@ocetix.com.pl

Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska
Serki homogenizowane 200 g, twarogi
(Grudziądz)
Oferta:
Serdecznie zachęcamy do zakupów w naszym sklepie ﬁrmowym. Jak zawsze w okresie
przedświątecznym dla Naszych klientów przygotowujemy specjalne ceny naszych wyrobów. Do
wielkanocnych wypieków polecamy najlepsze twarogi oraz serki homogenizowane z Grudziądzkiej
Spółdzielni Mleczarskiej.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Sprzedaż - Sklep ﬁrmowy Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Rapackiego 12/14 w

Grudziądzu.
Link do oferty:
http://www.mleczarnia.grudz.pl/
https://www.facebook.com/Grudzi%C4%85dzka-Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Mleczarska-5214110013
72630/
Kontakt:
tel. 667 663 616

Cydrownia Przy Sadzie
Cydr Aksamitny
(Świerkocin, gm. Grudziądz, pow. grudziądzki)
Oferta:
Napój alkoholowy z własnych jabłek, rzemieślniczy, w stu procentach naturalny.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
https://www.cydrownia.com/kup/
Link do oferty:
www.cydrownia.com
Kontakt:
tel. 604 639 621, e-mail: iwona@cydrownia.com

Serowarnia Jasiurkowscy
Sery
(Bożejewiczki, gm. Żnin, pow. żniński)
Oferta:
Gospodarstwo Rolne zajmujące się produkcją prawdziwych serów żółtych.
Link do oferty:
https://gospodarstwo-rolne-jasiurkowscy.business.site/
Kontakt:
tel. 531 439 850

Uloterapia Gucio
Miody, produkty pszczele
(Podgórzyn, gm. Żnin, pow. żniński)
Oferta:
W Naszej pasiece znajdą Państwo takie miody jak: wielokwiatowy, akacjowy, rzepakowy, kremowany
wielokwiatowy, lipowy, faceliowy, gryczany, spadziowy, a także produkty takie jak: pierzga, propolis i
pyłek pszczeli.
Link do oferty:
http://uloterapia.com.pl/
Kontakt:
tel. 783 238 489

Sam Miód Kazimierz Sondej
Miody, produkty pszczele
(Żnin)
Oferta:
W naszej rocznej ofercie posiadamy miód rzepakowy, rzepakowy kremowany, wielokwiatowy z
domieszką lipowego, akacjowy, faceliowy i gryczany. Oprócz miodów pozyskujemy również takie
produkty pszczele, jak pyłek kwiatowy, wosk i kit pszczeli - propolis.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Link do oferty:
http://www.sammiod.pl/
Kontakt:
tel. 523 021 997

Zakład Mięsny Kwiecińscy
Przetwórstwo z mięsa
(Żnin, Łabiszyn, Barcin, Szubin, Bydgoszcz, Osielsko)
Oferta:
Zajmujemy się przetwórstwem i sprzedażą mięsa. Posiadamy sieć własnych sklepów ﬁrmowych,
również zaopatrujemy szkoły i restauracje oraz eksportujemy nasz towar do polskich sklepów w Anglii.

Ćwierć wieku istnienia zaowocowało stworzeniem wielu własnych, niepowtarzalnych receptur i
uznaniem wśród naszych klientów. Cenimy sobie najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów,
dlatego zaopatrujemy się w mięso tylko od lokalnych hodowców, a regularny ubój jest gwarancją
świeżości naszych towarów.
Link do oferty:
http://www.kwiecinscy.com.pl/
Kontakt:
tel. 881 210 836

Gospodarstwo Rolne Andrzej Swędrowski
Mleko
(Jaroszewo, gm. Żnin, pow. żniński)
Oferta:
Mleko z Jaroszewa jest świeżym, pełnotłustym, surowym mlekiem prosto od krowy. Jego wartości
odżywcze oraz walory smakowe przypomną Ci smak dzieciństwa.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Gospodarstwo-Rolne-Andrzej-Sw%C4%99dr
owski-1119631868056955/
Kontakt:
tel. 609 377 567

Piekarnia ROLNIK
Wyroby piekarnicze i cukiernicze
(Żnin)
Oferta:
Produkcja piekarniczo-ciastkarska jest strategicznym kierunkiem Spółdzielni. Prowadzona jest w
nowoczesnych obiektach, spełniających wymogi dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.
Asortyment piekarniczy obejmuje ponad 20 gatunków chleba i 18 innego pieczywa pszennego.
Pieczywo wytwarzane jest według tradycyjnych receptur, a szczególnym zainteresowaniem klientów
cieszą się chleby baltonowskie, produkowane na kwasie uzyskanym metodą fermentacji wielofazowej
z dodatkiem drożdży.
Link do oferty:
http://www.rolnik.znin.com.pl/

Kontakt:
tel. 523 031 067

Ekologiczne Gospodarstwo Zielarskie Wróbel
EKO Zioła (mięta, melisa, majeranek i inne) i przetwory:
chleb, pasty warzywne
(Gołoty, gm. Unisław, pow. chełmiński)
Oferta:
Wyroby z upraw ekologicznych naszego gospodarstwa.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Mogą być paczki z dowozem z zachowaniem rozsądnego min logistycznego: Toruń - środy, Bydgoszcz
- piątki lub wysyłki spedycją (ok. 15 zł).
Link do oferty:
www.ziolawrobel.pl
https://pl-pl.facebook.com/Ekologiczne-Gospodarstwo-Zielarskie-Wr%C3%B3bel-1752999078348645/
Kontakt:
Piotr Wróbel 604 143 673 , biuro@ziolawrobel.pl

Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o.
Żywność Ekologiczna - soki kiszone, soki owocowe, soki
owocowo-warzywne, przetwory, octy, oleje, pasty, musy dla
dzieci
(Ciechocin)
Oferta:
Firma Żywność Ekologiczna Bio Food od początku swojego istnienia tj. od 1994 roku specjalizuje się w
przetwórstwie owoców i warzyw ekologicznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
ekologiczne soki z warzyw kiszonych - prawdziwa bomba witaminowa o udowodnionym
działaniu prozdrowotnym zawierająca witaminę C, witaminy z grupy B, A, E, K, a także minerały
w tym potas, wapń, magnez, żelazo, cynk, fosfor oraz cenne związki jakimi są antocyjany. Co
więcej, nasze soki z kiszonego buraka i z kiszonej kapusty zostały przebadane w laboratoriach
SGGW w których stwierdzono, że ich spożycie hamuje rozwój raka żołądka,
ekologiczne soki owocowe i warzywne - od soku jabłkowego po sok bananowy,
ekologiczne syropy owocowe o świetnym składzie 50% soku 50% cukru trzcinowego lub agawy,
przetwory - w tym ogórki kiszone, buraczki, kapustę kiszoną czy barszcz - produkowane zgodnie

z tradycyjnymi recepturami,
oleje kokosowe, octy jabłkowe czy tahinę - czyli produkty często poszukiwane do codziennego
zastosowania w kuchni czy kosmetyce,
musy dla dzieci w wyciskanych opakowaniach typu pouch z super prostym składem – bez
dodatku cukru, wykonane z przecierów – nie soków – o równych proporcjach składników
(50%/50% lub 34%/33%/33%).
wszystkie wykonane lokalnie, z najwyższą dbałością o jakość którą potwierdzają liczne nagrody dla
naszych produktów w tym aż 4 nagrody targów Natura Food w Łodzi dla soków z kiszonego buraka,
soku z kiszonej marchwi, soku z kapusta + moringa oraz soku wielowarzywnego kiszonego.
Szczegóły dostawy/wysyłki::
Wysyłka dla klientów indywidualnych - od 15 zł, wysyłka dla sklepów przy minimalnym zamówieniu
300 zł – gratis .
Link do oferty:
https://biofood.pl/oferta/
Kontakt:
biuro@biofood.pl lub +48 663 012 226

Przedsiębiorstwo ELPOL
Przetwory owocowe i syropy
Oferta:
Przetwory owocowe i syropy produkowane są według tradycyjnych domowych receptur. Wyroby mają
właściwości prozdrowotne, są idealnym, naturalnym suplementem przy m.in. przeziębieniach, grypie
oraz dla wzmocnienia odporności. Nie używamy sztucznych konserwantów oraz barwników.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
Stacjonarnie w oddziale ﬁrmy lub w sklepach pośredniczących.
Link do oferty:
https://www.facebook.com/elpolgrzyby/
Kontakt:
Leszek Muzolf, tel. 604 712 095

Targowisko Marianki Online
Produkty spożywcze, owoce, warzywa, sery bezpośrednio od

rolników
Oferta:
Targowisko Marianki Online to produkty rolne, spożywcze i przemysłowe dostępne bezpośrednio od
producentów: warzywa, owoce, nabiał, pieczywo, rękodzieło, ciasta, artykuły dekoracyjne, kwiaty
cięte i doniczkowe.
Szczegóły dostawy/wysyłki:
uzależnione od dostawcy
Link do oferty:
https://www.facebook.com/groups/255384038842108/

Kampania pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego

adres strony: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/aktualnosci/pomocny-koszyk-wielkanocny

