čerstvé

a všetko ostatné pripravíme za vás.

obložené
misy

Sedliacka misa

Dusená šunka, Toreador saláma,
Premiér morčacia šunka, Moravské mäso,
Zlatý syr Švajčiarskeho typu, Family Švajčiar údený syr,
Gombasecká klobása, údený syrový korbáčik,
olivy zelené bez kôstky, šalát ľadový
Alergény: 7

na objednávku

cena za 1 ks

Rodinná misa

Misa Exclusiv

Stolové hrozno biele, cherry rajčiny,
Pražská šunka, Premiér morčacia šunka,
Toreador saláma, Family Švajčiar údený syr,
Tekovský salámový syr neúdený, Mozzarella guľôčky,
olivy čierne bez kôstky, šalát ľadový
Alergény: 7

Stolové hrozno biele, cherry rajčiny, mozzarella
guľôčky, pravá Berto šunka, Tatranská Niva,Hermelínek
Zlatý syr Švajčiarskeho typu, Tekovský salámový syr
neúdený, Gazdovská šunka, vlašské orechy,
čierne olivy bez kôstky, šalát ľadový
Alergény: 7, 8

cena za 1 ks

2899

cena za 1 ks

Syrová misa

Moravské mäso, uhorka šalátová,
cherry oválne rajčiny, Toreador saláma,
Malokarpatská saláma, Premiér morčacia šunka,
Pražská šunka, Tekovský salámový syr údený
Alergény: 7

2499
cena za 1 ks

Rajčiaky strapcové, paprika zeleninová biela,
Pražská šunka, Malokarpatská saláma, Premiér
morčacia šunka, Tekovský salámový syr neúdený,
Tekovský salámový syr údený, Tatranská Niva,
Dunajský Ementál syr, uhorka šalátová,
šalát ľadový
Alergény: 7

Pražská šunka, dusená šunka,
paprika zeleninová, rajčiaky strapcové, Premiér
morčacia šunka, Pressburg saláma, Debrecínska
pečienka, Nitran saláma, Vysočina saláma,
Gombasecká klobása, Malokarpatská saláma,
uhorka šalátová, šalát ľadový

2299

cca 900 g
cena za 1 ks

1899
Mal á ob l o žená mi s a

O b l o ž en á s y rov á mi s a

Rajčiaky strapcové,
paprika zeleninová,
Debrecínska pečienka,
Pražská šunka,
Nitran saláma, Gombasecká klobása,
uhorka šalátová, šalát ľadový

Tatranská Niva, Tekovský salámový syr údený, rajčiaky
strapcové, paprika zeleninová, Tekovský salámový syr
neúdený, Pastiersky syr údený, Dunajský Ementál,
Gazdovský biely syr, uhorka šalátová, šalát ľadový
Alergény: 7

99

99

cca 950 g
cena za 1 ks

2299

Mie š aná ob l o žená mi s a

Veľ ká obložená misa

cca 1 350 g
cena za 1 ks

2799

Obložená misa Párty mix

Zlatý syr Gouda, Zlatý syr Švajčiarskeho typu,
Tekovský salámový syr neúdený,
Tekovský salámový syr údený,
Family Švajčiar údený syr,
syrový korbáčik, ozdoba zelenina
Alergény: 7

cca 1 150 g
cena za 1 ks

2499

16

cca 700 g
cena za 1 ks

16

ilustračné foto

KONTAKTNÉ ÚDAJE

VYPLNÍ PRACOVNÍK BILLY

Meno a priezvisko: .......................................................................

Termín vyzdvihnutia objednávky: ................................................

Tel.: ...............................................................................................

.......................................................................................................

Adresa: .........................................................................................
.......................................................................................................
Termín odberu: ............................................................................
Podpisom potvrdzujem, že som bol/a
oboznámený/á s informáciou o ochrane
osobných údajov pre dotknuté osoby pri
objednávke tovaru z čerstvých lahôdok BILLA.

Objednávať je potrebné
minimálne 24 hodín vopred.
Možnosť objednávky na víkend
si preverte pri objednávke vopred.

..............................................

1.
(ďalej len „BILLA“), spracúva osobné údaje svojich
predajniach prípravu obložených mís, chlebíčkov
BILLA spracúva osobné údaje zákazníka uvedené

2. Ohľadom osobných údajov nás môžete kontaktovať
na adrese nášho sídla alebo kontaktovať našu osobu
zodpovednú za osobné údaje na osobneudaje@billa.sk.
3. Uvedené osobné údaje potrebujeme s cieľom vybavenia
objednávky a kontaktovania klientov, ktorí si objednali
a/alebo zakúpili tovar. Právnym základom spracovania
je splnenie si zmluvnej povinnosti voči zákazníkovi

4. Poskytnutie osobných údajov je logickou požiadavkou.
Zákazník je povinný uvedené údaje poskytnúť. Ak
by uvedené údaje neboli poskytnuté, nie je možné
kontaktovať zákazníka, ktorý si tovar objednal a/alebo
5. Uvedené osobné údaje nie sú, s výnimkou prípadného
predloženia podkladov príslušným orgánom na základe
povinností podľa osobitných právnych predpisov,
poskytované iným osobám.
6. Vaše osobné údaje budeme uchovávať 3 mesiace
od vybavenia objednávky.
7.

údajom, právo na ich opravu, právo na vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, právo na ich prenos
inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

