Andělské vločky - objednávkový formulář

100%

Osobní údaje zákazníka
* Jméno

* Příjmení

* Ulice + č. popisné

* Město

* PSČ

* Telefon

* Email

Tyčinky
Kokosové nebe
se sezamem
váha 30 g / cena 24 Kč

počet kusů

počet kusů
cena

0 Kč

Jablíčkové nebe
s brusinkami
váha 30 g / cena 29 Kč
počet kusů
cena

Mandlové nebe
se sezamem
váha 30 g / cena 28 Kč

0 Kč

Oříškové nebe
s medem
váha 30 g / cena 28 Kč

cena

váha 30 g / cena 28 Kč
počet kusů

počet kusů

cena 0 Kč

Oříškové nebe

0 Kč

cena

0 Kč

Borůvkové nebe
se zeleným čajem
váha 30 g / cena 28 Kč

váha 30 g / cena 28 Kč

Fíkové nebe
s chia semínky
váha 30 g / cena 28 Kč

počet kusů

počet kusů

počet kusů

cena

0 Kč

Rybízové nebe

cena

0 Kč

cena 0 Kč

Müsli
Andělské vločky
s oříšky a ovocem
váha 350 g / cena 98 Kč

Andělské vločky
s oříšky a ovocem
váha 700 g / cena 188 Kč

počet kusů

počet kusů

cena

0 Kč

Andělské vločky
čokoládové
váha 350 g / cena 99 Kč
počet kusů
cena

cena

počet kusů

0 Kč

Andělské vločky
čokoládové
váha 700 g / cena 191 Kč

cena

cena

0 Kč

0 Kč

Andělské vločky
s hořkou čokoládou
váha 350 g / cena 99 Kč

cena

0 Kč

Andělské vločky
kokosové s brusinkami
váha 700 g / cena 165 Kč

počet kusů

počet kusů
cena

cena

0 Kč

Andělské vločky
s hořkou čokoládou
váha 700 g / cena 191 Kč
počet kusů

Andělské vločky
kokosové s brusinkami
váha 350 g / cena 86 Kč

cena 0 Kč

Andělské vločky
jablíčkové se skořicí
váha 700 g / cena 216 Kč
počet kusů

počet kusů

počet kusů

0 Kč

Andělské vločky
jablíčkové se skořicí
váha 350 g / cena 111 Kč

0 Kč

cena

0 Kč

Plody matky Země
Plody matky Země
váha 250 g / cena 112 Kč
počet kusů
cena

Plody matky Země
váha 500 g / cena 220 Kč
počet kusů
cena 0 Kč

0 Kč

RAW dobroty (váhy a ceny RAW výrobků jsou pouze orientační)
RAW košíčky
váha 35 g / cena 30 Kč

počet kusů

počet kusů
cena

cena

0 Kč

RAW dort - 18 cm
(8 porcí)
váha 1,5 kg / cena 900 Kč

RAW dort - 21 cm
(12 porcí)
váha 2 kg / cena 1.100 Kč

0 Kč

cena

RAW dezert
váha 90 g / cena 50 Kč

RAW kuličky
váha 18 g / cena 16 Kč

počet kusů

počet kusů

cena

0 Kč

počet kusů

počet kusů
cena

RAW roláda
váha 800 g / cena 650 Kč

RAW dort - 24 cm
(14 porcí)
váha 2,3 kg / cena 1.300 Kč
počet kusů

0 Kč

cena

cena

0 Kč

0 Kč

RAW dort - 28 cm
(16 porcí)
váha 2,7 kg / cena 1.500 Kč
počet kusů
cena

0 Kč

0 Kč

POZOR: Pokud trpíte alergiemi, věnujte prosím pozornost informacím uvedeným na našich stránkách - ZDE.
Případné alergie uveďte do poznámky, nebo vyplňte formulář alergenů.

Doprava
Vyberte způsob dopravy

V případě osobního odběru vyberte místo vyzvednutí.

----------------------

-------------

Bližší informace o možnostech dopravy, o její ceně a o odběrných místech se dozvíte na našich stránkách.
http://andelskevlocky.cz/objednavka/

Celková cena objednávky
UPOZORNĚNÍ:
a) V ceně nejsou započteny případné náklady na dopravu!
b) Pokud jsou součástí objednávky RAW výrobky, je cena pouze orientační!

0 Kč

Dokončení objednávky
Poznámka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Odeslat formulář

Děkuji za Vaši objednávku.

Uložit formulář

