
            

 

 

 
Poznań, 16.10.2020 r. 

 

Nowy, serowy hot dog tylko w ofercie Żabka Café 

 
Żabka nie przestaje zaskakiwać swoich klientów. Sieć nieustannie rozwija ofertę, proponując 
unikalne produkty, dotąd niedostępne na polskim rynku. Jednym z nich jest hot dog z parówką 
serową – najnowsza, bezmięsna propozycja w ofercie szybkich przekąsek w Żabka Café. Produkt 
dostępny jest w limitowanej serii w 146 sklepach sieci w kraju. 
 
– Hot dog jest naszym sztandarowym produktem w ofercie Żabka Café, którego sprzedajemy w 
milionach sztuk. Tylko 1 września br., w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, sprzedaliśmy ponad ćwierć 
miliona hot dogów. W tym roku zaproponowaliśmy naszą kultową przekąskę w wersji bez mięsa, 
natomiast teraz, jako pierwsi na rynku, proponujemy klientom innowacyjną, bezmięsną wersję hot 
doga, z parówką serową. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy ser dog również podbije podniebienia naszych 
klientów – mówi Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.  
 
Wyjątkowy smak ser doga to efekt unikalnej kompozycji trzech serów: maasdamera, cheddara oraz 
sera podpuszczkowego dojrzewającego, z których produkowana jest parówka. Nie zawiera dodatku 
glutaminianu sodu, fosforanów i konserwantów. Bezmięsna przekąska serwowana jest w 
standardowych, znanych klientom Żabki bułkach i z dodatkiem wybranego sosu dostępnego w  
ofercie Żabka Café, np. ketchupu łagodnego Heinz. Proces przygotowania hot doga bez mięsa jest 
realizowany, tak aby parówki były oddzielone separatorem na rollerze, oznaczone stojaczkiem „bez 
mięsa”, a także aby były serwowane innymi szczypcami niż tymi do mięsnych parówek. 
 
Produkt dostępny będzie w asortymencie Żabka Café do 30 listopada br. w ramach limitowanej serii. 
Można go nabyć w 146 sklepach sieci m.in. w Warszawie, w Poznaniu, w Kołobrzegu, we Wrocławiu 
czy  w Katowicach.  
 
Sieć sklepów Żabka nieustannie rozwija ofertę ciepłych przekąsek w Żabka Café. Oprócz kultowych 
już hot dogów w różnych wariantach, dostępne są też cieszące się coraz większą popularnością 
cheeseburgery, a także panini czy tosty. W jej asortymencie znajdują się także świeżo mielone na 
miejscu kawy z brazylijskich ziaren 100% arabica, m.in. czarna, biała, espresso, cappuccino czy latte 
podawane w ekologicznych kubkach. 
 
________________________ 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6500 
placówek prowadzonych przez ponad 4900 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat 
działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 
odwiedzane codziennie przez ponad 2 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 
najbliższej Żabki. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 
odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 
zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 
Polska na: www.zabka.pl. 
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Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 
e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  
tel. +48 514 877 509 


