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سس گوجه فرنگی زیتون
وزن: 550  گرم

تعداد در بسته: 12 عدد

سس ساالد زیتون
وزن: 450  گرم

تعداد در بسته: 12 عدد























زیتون سیاه
وزن 680گرم

تعداددر بسته:12عدد
بسته بندي: شیرنگ



ترشی سیر مروارید
وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ

ترشی سیر
وزن: 680 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ



ترشی مخلوط درشت
وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ

کنسرو مخلوط شور
وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ

ترشی مخلوط بندري
وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ

ترشی مخلوط لیته
وزن: 670 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ



فلفل سوزنی
وزن650 گرم

تعداد در بسته 12 عدد
بسته بندي : شیرنگ

ترشی فلفل هالوپینو
وزن: 170 گرم

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي: شیرینگ





کشک مایع پاستوریزه
وزن: 450  گرم

تعداد در بسته: 8 عدد

کشک مایع پاستوریزه
وزن: 200  گرم

تعداد در بسته: 12 عدد





مرباي تمشک
وزن: 290گرم

تعداد  بسته:12 عدد
بسته بندي:  شیرینگ 

مرباي انجیر
وزن: 290گرم

تعداد  بسته:12 عدد
بسته بندي:  شیرینگ 



کنسرو رب گوجه فرنگی
وزن: 400 گرم

تعداد در بسته:12 عدد
بسته بندي: شیرینگ









سس گوجه فرنگی تند
وزن: 3400 گرم

سس هزار جزیره
وزن: 1800 گرم

سس کباب(باربیکیو)
وزن: 1800 گرم





روغن کنجد
وزن: 810  گرم (900 میلیتر)
تعداد درهربسته: 8عدد

روغن کنجد تصفیه شده
وزن: 810  گرم (900 میلیتر)
تعداد درهربسته: 8عدد



روغن زیتون فرابکر
وزن500 میلی گرم

تعداد در هر بسته: 6 عدد

روغن زیتون فرابکر
وزن250 میلی گرم

تعداد در هر بسته: 8 عدد



آبغوره
وزن : 250 و500میلی لیتر

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي:   کارتن

آب لیمو ترش
وزن : 260 و500میلی لیتر

تعداد در بسته: 12 عدد
بسته بندي:   کارتن



تن ماهی
وزن : 180 گرم

تعداد در بسته: 24 عدد
بسته بندي: شیرینگ

تن ماهی در روغن زیتون
وزن : 180 گرم

تعداد در بسته: 24 عدد
بسته بندي: شیرینگ

Net Weight: 180+5 gr



سس سزارسس انار




