
Oferta 

Podmiotów Ekonomii Społecznej

F O T .  F O T O A C C  S T U D I O  F I L M O W E



Zakres działalności: obsługa cateringowa imprez, produkcja dań
garmażeryjnych oraz słodkich wypieków.

Przykładowe produkty:  wędliny na półmisek – schab, szynka,
polędwica, boczek z własnej wędzarni; kulebiak, rolada serowa,
gołąbki z ziemniakami i mięsem, pasztet z oliwkami i pomidorami
suszonymi, pasztet z żurawiną, galantyna z kaczki, galantyna z
kurczaka, smalczyk, pierogi z kaszą, pierogi z dziczyzną, ptysie z
kremem, sernik wiedeński, ciasteczka kocie oczka.

Kontakt: Betty Sp. z o.o.
ul. Mnisza 3, 37-700 Przemyśl
tel. +48 506 039 645
www.karczma-przemysl.pl

Oferta 

Betty Sp. z o.o.

http://www.karczma-przemysl.pl/


Zakres działalności: Restauracja „Dębnianka”, obsługa imprez i
eventów, obsługa cateringowa, ciasta, ciasteczka, torty, desery.

Przykładowe produkty: monoporcje - serniczek z mango,
malinowa chmurka, leśny mech, karmelowe marzenie, taratelki
lemon curd, mini babeczki mega choco, cake popsy, donaty, tort
Oreo z malinami.

Kontakt: Spółdzielnia Socjalna „DĘBNIANKA"
Wierzawice 517, 37-300 Leżajsk
tel. +48 796 452 952; 665 964 952
www.restauracjadebnianka.pl 
www.cukiernialezajsk.pl 

Oferta 
Spółdzielnia Socjalna „DĘBNIANKA”

http://www.restauracjadebnianka.pl/
http://www.cukiernialezajsk.pl/


Zakres działalności: organizacja imprez okolicznościowych dla
klientów indywidualnych i biznesowych, dania garmażeryjne,
tradycyjne ciasta, ciastka i torty.

Przykładowe produkty: ciasteczka orzeszki i kocie oczka, piernik,
makowiec japoński, ciasto pychotka, ciasto delicja, pierogi z
mięsem, z kapustą i serem, krokiety z kapustą i z mięsem
gołąbki z ryżem i z mięsem, z ryżem i pomidorami suszonymi, z
kaszą gryczaną i grzybami.

Kontakt: Spółdzielnia Socjalna „Delicja"
Wesoła 264, 36-233 Nozdrzec
tel. +48 691 627 629
www.cateringdelicja.pl

Oferta 
Spółdzielnia Socjalna „Delicja"

http://www.delicjacatering.com.pl/


Zakres działalności: domowe wypieki i catering.

Przykładowe produkty: sernik z owocami, sernik z czekoladą,
sernik muślinowy z kremem, rureczki z kremem, mini babeczki.

Kontakt: Spółdzielnia Socjalna "Gorzyczanka"
Gorzyce 260, 37-204 Gorzyce
tel. +48 666 216 782
https://www.facebook.com/Domowe.wypieki.i.catering.Gorzyczanka/

Oferta 
Spółdzielnia Socjalna "Gorzyczanka"

https://www.facebook.com/Domowe.wypieki.i.catering.Gorzyczanka/


Zakres działalności: usługi cateringowe, dania garmażeryjne,
specjalizacja w produkcji wyrobów z fasoli Piękny Jaś: krokiety,
kotleciki, pierogi z farszem fasolowym, ciasteczka i krakersy.

Przykładowe produkty: Pogórzańskie Serducha, fasolaki
ziarniste, pierogi z Jaśkowym sercem, sakiewki Jaśkowe,
sakiewki na bazie ciasta półfrancuskiego.

Kontakt: Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza"
Dzierżaniny 72, 32 - 842 Paleśnica
tel. +48 790 789 846
www.sercepogorza.pl

Oferta 
Spółdzielnia Socjalna „Serce Pogórza”

http://www.sercepogorza.pl/


Zakres działalności:  produkcja i sprzedaż tradycyjnych serów
naturalnych oraz wędzonych.

Przykładowe produkty: sery – Rajski podpuszczkowy z ziołami,
Rajski podpuszczkowy z kozieradką, Rajski podpuszczkowy
naturalny, Rajski podpuszczkowy wędzony, serek typu Charollais
Rabuś, Bryndzka Rajska, twaróg Rajski śmietankowy, serek
Rajski podpuszczkowy wędzony z pomidorem
suszonym/czosnkiem/bazylią, korbacz naturalny, serek mały
wędzony.

Kontakt: Spółdzielnia Socjalna "Serowa Kraina"
ul. Rajcza 237 e, 34-370 Rajcza
tel. +48 516 668 960
www.serowakraina.pl

Oferta 
Spółdzielnia Socjalna „Serowa Kraina”

http://www.serowakraina.pl/


Zakres działalności: catering dla klientów indywidualnych i
biznesowych, obsługa imprez okolicznościowych, dania
garmażeryjne, zimne płyty, pizzeria.

Przykładowe produkty: udziec z kością, ryba po grecku,
przekąski: śliwka w boczku, wątróbka w boczku, croissanty, mini
krokiety (ze szpinakiem, serem feta i kurczakiem; z kaszą,
grzybami i porem), mini roladki, schab faszerowany suszonymi
owocami w wytrawnej galarecie, pierogi ruskie, deska
smażonych serów, sałatka firmowa jarzynowa.

Kontakt: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać
Gać 112, 37-207 Gać
tel. +48 698 670 554
www.stowarzyszeniegac.pl

Oferta 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

Gminy Gać

http://www.stowarzyszeniegac.pl/


Zakres działalności: produkcja garmażeryjna, obsługa
cateringowa, prowadzenie pizzerii/baru „Poczekalnia” w Leżajsku

Przykładowe produkty: monoporcje - piernikowe pyszności,
miętowa, wiśnia w czekoladzie, trufelki: kokosowe, kawowe,
torty: truflowo-czekoladowy, owoce leśne, Dacquoise „Mocca”, a
także pierogi ruskie, z płuckami, z kapustą i grzybami, ze
szpinakiem, uszka, krokiety - z kapustą, z mięsem, naleśniki z
serem, paluchy drożdżowe z solą, paluchy drożdżowe z kminkiem.

Kontakt: Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna
ul. Łukasiewicza 3 A, 37 - 310 Nowa Sarzyna
tel. +48 607 411 041
www.zaznowasarzyna.pl 
@poczekalnialezajsk

Oferta 
Zakład Aktywności Zawodowej 

Nowa Sarzyna

http://www.zaznowasarzyna.pl/


Zakres działalności: domowy wypiek chleba tradycyjnymi
metodami, głównie na zakwasie, tylko na naturalnych
składnikach.

Przykładowe produkty: chleby – z ziarnami, staropolski, na piwie,
z żurawiną i orzechami, z kapustą kiszoną, z wędzonym
twarogiem i ziarnami żyta, tostowy "kolorowy" (z dodatkiem
papryki i suszonych pomidorów, kurkumy i bazylii) oraz
ciasteczka cieszyńskie.

Kontakt: Bread Craft Artur Daniel
ul. Orzeszkowej 9, 39-200 Dębica
tel. +48 503 841 941
www.facebook.com/BreadCraftDebica

Oferta 

Bread Craft 


