
            

 

 

Przygotuj się na święta z Żabką! W ofercie sieci po raz 
pierwszy filet z karpia i inne tradycyjne potrawy  

 
Święta Bożego Narodzenia nierozłącznie kojarzą nam się z intensywnymi przygotowaniami i 
wielkimi zakupami. W tym roku będą one nieco inne, dlatego sieć Żabka postanowiła zadbać o to, 
by klienci mogli znaleźć w jej placówkach wszystko, czego potrzebują do przygotowania 
tradycyjnych potraw. Decydując się na zakupy w ulubionej, osiedlowej Żabce, można mieć 
pewność, że będą one szybkie, wygodne i bezpieczne. Wśród nowości w świątecznej ofercie Żabki 
znalazły się m.in. ręcznie lepione pierogi, uszka, łazanki czy paszteciki. Od 16 grudnia br., po raz 
pierwszy w ofercie Żabki, dostępny jest także mrożony filet z polskiego karpia. 
 

Karp to nieodłączny element świątecznej tradycji – w ofercie Żabki dostępny jest w formie 

mrożonego filetu (19,99zł/475g). W przygotowanej przez sieć specjalnie na święta ofercie klienci 

znajdą także tradycyjne wigilijne potrawy, m.in. ręcznie lepione pierogi z kapustą i grzybami 

Szamamm (7,99zł/300g), łazanki z kapustą i grzybami Virtu (4,99zł/400g), paszteciki z kapustą i 

grzybami Virtu (4,99zł/400g), mrożone uszka z grzybami oraz pierogi z kapustą i grzybami Proste 

Historie (5,99zł/300-500g) czy barszcz czerwony Krakus (5,99zł/1l).  

 

Przed świętami w sklepach Żabka na klientów czeka także bogaty wybór produktów niezbędnych do 

przygotowania świątecznych wypieków, takich jak regionalne twarogi, a do sałatek i dań na słono – 

regionalne majonezy. Nie zabraknie także propozycji na słodkie upominki w okolicznościowych 

opakowaniach. 

 

Z pełną ofertą świąteczną Żabki można się zapoznać na stronie internetowej sieci: 

https://gazetka.zabka.pl/gazetka-promocyjna-50-51-2020/page/10-11  
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Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 6800 

placówek prowadzonych przez 5000 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. 

 

Kontakt dla mediów: 
 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl   

tel. +48 514 877 509  
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