
the fresh taste of the land 

Dostawa do domu.
Bezpieczna forma gastronomii.
Dostawa do domu lub odbiór własny, to jedyne dopuszczalne 
obecnie formy sprzedaży w lokalach gastronomicznych.
Rozważ ofertę Dostawa do domu w swojej restauracji,
w której doskonale sprawdzą się bezpieczne
smażone produkty Farm Frites.



www.farmfrites.pl

Frytki z batatów – 90 sekund 
i gotowe do chrupania!

• intrygujący smak, zachęcający do zamówień
• długo chrupiące, dzięki specjalnej panierce • szybka realizacja zamówienia 

 do odbioru w lokalu
• extra chrupiące, zwłaszcza 
 w formie karbowanej

 

Serwuj bezpieczne rozwiązania

Ulubiony smak
chrupiącego ziemniaka

Frytki Steakhouse

Frytki Belgijskie

• dłużej trzymają ciepło
• dłużej chrupiące
• pysznie ziemniaczane

Frytki o grubym cięciu

Frytki Ultimate 18mm

 Łódeczki ziemniaczane
ze skórką

Swojskie frytki
ze skórką

– dla smakoszy
Frytki Fast Fry

https://facebook.com/farmfritespolska

Przetwarzanie produktów w wysokich temperaturach jest metodą na zwiększenie 
bezpieczeństwa serwowanych dań. Głębokie zamrażanie produktów ziemniaczanych 

na linii produkcyjnej zapewnia ich dłuższą trwałość, są również łatwiejsze do 
przechowywania i nie tracą swoich cech - koloru, smaku, aromatu.

Sprawdzą się na wynos i w dostawach do domu.



Chcesz poszerzyć menu o proste
przepisy na smaczne

dania na wynos?

Pomysły na przepisy Sałatka ziemniaczana 
w stylu śródziemnomorskim

Omlet ziemniaczany

 mailto:sprzedaz@farm-frites.pl

Ziemniaki Purée

Ziemniaki Purée

Urozmaicą menu 
Cząstki ziemniaka ze skórką 
i Talarki ziemniaczane

Przetarte smaki

• znane klientom jako pieczone ziemniaki
• doskonała przekąska lub  
   dodatek do zapiekanek
• dłużej trzymają ciepło

Grubo tarte placki 
   ziemniaczane

Rösties
Zapiekanki ziemniaczane z cebulkąPlacki ziemniaczane

Specjalności tarte 

Specjalności cięte

Kremowa uczta
• kremowe naturalnie ziemniaczane purée 
 o powtarzalnej jakości
• policzalne - mrożone uformowane w kawałki 
 o stałej wadze
• szybkie w przygotowaniu
• doskonałe jako dodatek do dań mięsnych, 
 rybnych i wegetariańskich

Talarki Ziemniaczane Cząstki ziemniaka ze skórką

• z tartych ziemniaków doskonałej
 jakości
• pysznie doprawione
• chrupiąca przekąska lub baza 
 dania głównego
• lubiane także przez dzieci

lub

www.farmfrites.com/pl-pl/dla-klientow/inspiracje

www.farmfrites.pl https://facebook.com/farmfritespolska



MEGABOXKIDS MENU

Stripsy
z kurczaka

Aj Food

Frytki Farm Frites
Mini burger wołowy,

Nuggetsy
z kurczaka

Aj Food

to jest mega!dzieci to lubią!

MEGA BOX

Gotowe rozwiązania na wynos

Wszystkie produkty mięsne  i składniki 
vege dystrybuowane są przez firmę 

FISH & CHIPS
Klasyka smaku

KONCEPT
WEGETARIAŃSKI

Warzywa mają
moc!

Kulki warzywne Aj FoodKulki warzywne Aj Food Burger warzywny Aj FoodBurger warzywny Aj Food

Frytki Farm Frites, Ryba w cieście Aj Food

TOP BURGERS
burgery górą! 

Sprawdź najbardziej popularne, łatwe w przygotowaniu koncepty na dania, które sprawdzą się w dostawach do domu lub 
w ofercie na wynos.

Frytki o grubym cięciu Farm Frites i Burger dorbiowy AJ Food

www.farmfrites.pl
 mailto:sprzedaz@farm-frites.pl

https://facebook.com/farmfritespolska

Zamów opakowania na dania
Nasze opakowania do dań na wynos: mega boxy, kubełki, tacki papierowe oraz papier do pakowania konceptów Kids Menu, 

Fish&Chips, Top Concept możesz zamówić pod adresem mailowym: marketing@ajfood.pl


