BRIŠKI PRIDELKI V VSAK DOM (seznam ponudnikov briškega sezonskega sadja in ostalih pridelkov)

Naziv
Vinogradniško sadjarska
kmetija Kumar
Vedrijan 7D
primo.kumar@gmail.com
Hiša Marinič
Biljana 5a
info@hisamarinic.si

Kontakt

041 265 301

041 622 752

Kmetija Makuc Zagožen - "Pri
Lukovih"
Gornje Cerovo 60
amzagozen@gmail.com
031 321 363
Sadjarstvo Jakončič
Vedrijan 53
matej.j.slo@gmail.com
031 791 744
Kmetija Tomažič
Kojsko 22a
031 327 935
matejka.tomazic@icloud.com 031 369 013

Ponudba
mandarini, svež kaki tipo
zelenjava: cvetača, brokoli, zelje

svež kaki
marmelade

svež kaki in posušeni kakijevi krhlji

Kje in kdaj nas dobite?
Kobarid na tržnici (+ dostava po celem
Posočju) IN
dostava pridelkov ob torkih in četrtkih v
sezoni sadja v kraje LJ, KR, CE, SG, NM.

Brezovica pri Ljubljani
(nasproti gasilskega doma oz.občine)
Centralna Tržnica Ljubljana, Vodnikov trg
prodaja doma vse dni v tednu - obvezno
predhodno naročilo

vsaka sobota
(Kobarid na tržnici )

7.00 - 12.00

torki in petki

9.00 - 16.00

vsaka sobota
med tednom občasno

7.00 - 14.30

svež kaki in posušeni kakijevi krhlji in čips
kivi
marmelade

Naša brunarica za prodajo je na cesti Lesce torki in petki
- Bled (na krožišču za golf pri Dinoparku) + (občasno tudi ostale
Bled, Radovljica ter okolica dostavljamo
dni - pokličite nas)

svež mehak kaki

Centralna tržnica Ljubljana IN ob cesti na
Kokrci pri uvozu za avtocesto Jesenice
(srebrn kombi)

ves dan

za točen dan je bolje
predhodno poklicati na
031 327 935 (Aleš)
7.30 - 14.00

Kmetija Drnovšček
Vedrijan 2a
info@drnovscek.si

031 573 070

Na Bregu Marinič
Šmartno 77
marjan.marinic77@gmail.com 031 321 378
Kmetija Cukjati
Ceglo 13a
vanda.cukjati@gmail.com
041 678 749

Čebelarstvo Batištuta
Hum 66
info@cebelarstvo-batistuta.si 040 347 404
Kmetija Šfiligoj Zoran
Vinogradniška ulica 2a
Dobrovo
ana.sfiligoj@gmail.com
Čebelarstvo Vasja Jug
Plešivo 53
vasja.jug@gmail.com
Čebelarstvo Kristančič
Plešivo 25b
oskar.kristancic@gmail.com

ekološko ekstra deviško oljčno olje
umeden kaki, sušen kaki, kivi
domače marmelade

Tržnica Domžale ter dostava v nekatere
večje kraje v Sloveniji (obvezno predhodno
naročilo)
Na domu v popoldanskih urah: 12:00 sobota (tržnica
20:00
Domžale)

svež kaki
mandarine
oljčno olje

Prodaja na domu vsak dan po predhodni
najavi na telefon.

svež kaki
mandarine
oljčno olje

Prodaja na domu vsak dan po predhodni
najavi na telefon.

med (akacijev, lipov, cvetlični, kostanjev, gozdni,
hojev, kremni med)
apimix, medeni liker
posušen kaki
oljčno olje

Prodaja na domu vsak dan v popoldanskem
času, ob predhodnem naročilu možnost
dostave v bližnje občine.

8:00 – 12.00

Prodaja na domu vse dni v tednu po
predhodni najavi na telefon.
031 347 746

031 254 995

040 765 048

svež mehak kaki in kaki vanilija
različne vrste medu (akacijev, lipov, cvetlični,
gozdni)
matični mleček (najboljše iz čebeljega panja za Vaš
imunski sistem)
med, cvetni prah, propolis ter ostali čebelji
pridelki

Prodaja na domu, po predhodnem
dogovoru tudi izven del. časa.
Možnost brezstične dostave v sosednje
občine.
ponedeljek - petek
Prodaja na domu vsak dan od 8h naprej. Po
predhodnem dogovoru na telefon možna
tudi dostava.

8.00 - 17.00
oz. po
dogovoru

Kmetija Mavrič - Joško
Mavrič
Vrhovlje pri Kojskem 23
josko.mavric@gmail.com
Čebelarstvo Sirk
Drnovk 1
cebelarstvosirk@gmail.com
Prinz - Kmetija Prinčič
Višnjevik 16b
davis.princic@gmail.com
Ivan Skubin
Breg 6, Golo Brdo
isbreg6@gmail.com

041 807 841

med in ostali čebelji pridelki

031 830-475
031 605-237

med (akacijev, kostanjev, gozdni, cvetlični)

041 562 468

oljčno olje

041 951 736

Dosegljivi po predhodni najavi ves teden,
možna tudi dostava na dom, ter v sosednje
občine ali po pošti.
Dosegljivi po predhodni najavi ves teden,
možna tudi dostava na dom, ter v sosednje
občine ali po pošti.

oljčno olje

Dosegljivi po predhodni najavi ves teden,
možna tudi dostava na dom, ter v sosednje
občine ali po pošti.

različne ekstra marmelade in džemi
suho sadje - kaki, fige, mešano - jabolka in slive ter
prunele
različni domači likerji - češnjev, kakijev in grenčica
zeliščne čajne mešanice
hruške pituralke

Prodaja na domu vse dni v tednu-zaželena
predhodna najava po telefonu ali
elektronski pošti. Možna dostava v bližnje
občine, pošiljamo tudi po pošti.

040 849 142

Sadno zeliščna hiša Kikrca
Šmartno 1c
kikrca@gmail.com

Dosegljivi po predhodni najavi ves teden,
možna tudi dostava na dom, ter v sosednje
občine ali po pošti.

