
www.bofrost.gr

Autunno - Inverno 2021/22

Kαλές
Απόκριες!



7829 Γύρος Χοιρινός
Τραγανός γύρος για όλη την οικογένεια!
Φτιάξτε γρήγορα και εύκολα τον πιο νόστιμο γύρο
για πεντανόστιμα τυλιχτά σουβλάκια και όχι μόνο!

  | 400 τεμ. | 8,50€ | Τιμή κιλού 21,25€ |

7831 Σουβλάκια   
         Χοιρινά
Τρυφερά και ζουμερά 
σουβλάκια από χοιρινό 
κρέας. Ο απόλυτος μεζές 
για τα barbeque!
Xρειάζεται απόψυξη.

 | 10 τεμ. | 1000 γρ. |
| 12,90€ |

7832 Σουβλάκια Κοτόπουλο
Λαχταριστά σουβλάκια κοτόπουλο.
Μαρινάρετε τα και απογειώστε τη γεύση!
Xρειάζεται απόψυξη.

 | 10 τεμ. | 1000 γρ. | 13,90€ |

7830 Γύρος Κοτόπουλο
Αρωματικός γύρος κοτόπουλου τόσο ζουμερός
που θα εξαφανιστεί σε χρόνο μηδέν απο τη στιγμή
που θα τον σερβίρετε στο τραπέζι!

  | 400 τεμ. | 8,90€ | Τιμή κιλού 22,25€ |



5382 Chicken Wings
Λαχταριστές φτερούγες κοτόπουλου, μαριναρισμένες και 
προψημένες. Χρειάζονται μόνο ζέσταμα στο φούρνο ή στο τηγάνι.

  | 15-25 τεμ. περ. | 750 γρ. | 9,90€ | Τιμή κιλού 13,20€ |

17352 Superburger
Τρυφερό και νόστιμο βοδινό κρέας Ιταλικής προέλευσης,
από επιλεγμένα μυϊκά μέρη του κρέατος. Ιδανικό για απίστευτα 
γκουρμεδιάρικα σάντουιτς, όπως και μπάρμπεκιου με φίλους. 
Ατομικά συσκευασμένα, με άριστη ποιότητα. Χωρίς γλουτένη.

  | 6 τεμ. | 600 γρ. | 12,95 € | Τιμή κιλού 21,58€ |

15413 Μίνι Cordon Bleu Χοιρινό
Μικρό και νόστιμο cordon bleu από επιλεγμένο χοιρινό κρέας, 
τώρα με ακόμα πιο τραγανή φρυγανιά, με γέμιση τυριού και 
μαγειρεμένο ζαμπόν, για προετοιμασία στο φούρνο ή στο τηγάνι.

  | 12 τεμ. | 750 γρ. | 15,45€ | Τιμή κιλού 20,60€ |

1455 Λουκάνικα Νυρεμβέργης
Παραδοσιακή αυθεντική συνταγή, με μικρά λουκάνικα
από χοιρινό κρέας και πλούσια μπαχαρικά. Προψημένα.

  | 28 τεμ. | 600 γρ. | 11,95€ | Τιμή κιλού 19,92€ |

11373 Φιλέτο Κοτόπουλο με Βούτυρο Βοτάνων
Παναρισμένα φιλέτα στήθους κοτόπουλου με γέμιση βουτύρου 
βοτάνων, μαϊντανό, σχοινόπρασο και ξύσμα λεμονιού.

   | 4-5 τεμ. | 600 γρ. | 13,90 € | Τιμή κιλού 23,17€ |

0388 Μίνι Μπιφτέκια
Μίνι μπιφτεκάκια με βοδινό και χοιρινό κρέας γεμιστά με φρέσκο 
τυρί και σχοινόπρασο. Μια εύκολη και νόστιμη λύση για να 
σερβίρετε στα πάρτι ή σαν κυρίως πιάτο μαζί με πατάτες τηγανιτές.

  | 45 τεμ. περ. | 750 γρ. | 14,50 € | Τιμή κιλού 19,33€ |



7845 Χυμός Ρόδι
Το ρουμπίνι της φύσης… 
πηγή υγείας ανεκτίμητης 
αξίας! Ο χυμός ρόδι 
που έχει αποχυμωθεί και 
καταψυχθεί άμεσα
κρατάει ατόφιες τις 
φυτικές ίνες. Αποψύξτε 
τον μέσα στην συντήρηση 
του ψυγείου για περίπου 11 
ώρες και απολαύστε τον.

 | 500ml. | 3,90€ | 
Τιμή λίτρου 7,80€ |

17205 Μακαρονάδα
“Bucatini all’amatriciana”
Ένα από τα πιο γνωστά και 
αγαπημένα πιάτα στην Ιταλία, με 
ντομάτα και καπνιστό μπέικον, 
ελαφρώς πικάντικο. „Mamma mia, 
μα τι λιχουδιά“, θα πουν έκπληκτοι
οι καλεσμένοι σας.

 | 600 γρ. | 7,50€ |
| Τιμή κιλού 12,50€ |

11597 Τηγανιά με Γαρίδες
          και Λαχανικά

Πικάντικες και νόστιμες τραγανές γαρίδες 
από βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια σε κρεμώδη 

σάλτσα. Με γαρνιτούρα λαχανικών από 
μπρόκολο ρομανέσκο, κόκκινα & κίτρινα 

καρότα, και φινίρισμα μουστάρδας.

 | 600 γρ. | 10,95€ |
| Τιμή κιλού 18,25€ |

15152 Ζωμός με Αστακό,
Καραβίδες και Γαρίδες.
Πλούσιοι και νόστιμοι κύβοι
με αστακό Αμερικής, γαρίδες Αργεντινής, 
καραβίδες και ντομάτα.
Ιδανικοί για την παρασκευή εντυπωσιακών 
πιάτων, όπως ριζότο και σαγανάκι,
με έντονο το άρωμα των θαλασσινών!

 | 400 γρ. | 8,90€ | Τιμή κιλού 22,25€ |



5696 Φωλιές Πατάτας
με Ζαμπόν-Μοτσαρέλα
Τραγανές φωλιές από χρυσαφένιες 
πατάτες,γεμιστές με πλούσια 
μοτσαρέλα και ζαμπόν. Ετοιμάζονται 
στον φούρνο ή στο τηγάνι, εύκολα και 
γρήγορα.

  | 20 τεμ. περ. | 700 γρ. | 
6,85€ | Τιμή κιλού 9,79€ |

0793 Ρύζι Basmati
          με Λαχανικά
Δοκιμάστε το αρωματικό ρύζι basmati, 
αρμονικά συνδυασμένο με ποικιλία 
ζουμερών λαχανικών και λαχταριστό 
βούτυρο. Συνοδεύει τέλεια ψάρια, 
κρεατικά και τα εξωτικά γεύματα 
bofrost*, αλλά αποτελεί και από μόνο 
του ένα τέλειο πιάτο.

  | 1000 τεμ. | 8,10€ |

1712 Μιξ Μπρόκολο
        Κουνουπίδι - Καρότο
Μείγμα λαχανικών με λεπτά μπουκετάκια 
μπρόκολου και κουνουπιδιού, καθώς και κομμάτια 
κίτρινου και κόκκινου καρότου.
Σας προτείνουμε να το δοκιμάσετε με βούτυρο! 
Μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

  | 400 τεμ. | 3,20€ | Τιμή κιλού 8,00€ |

15735 Μενταγιόν
     με Κινόα
Κροκέτες κινόα σε σχήμα 
μενταγιόν που δημιουργούν 
μια μικρή έκρηξη γεύσεων 
στον ουρανίσκο. 
Ένα πρωτότυπο σνακ για 
μια διαφορετική και υγιεινή 
γεύση, για μπουφέ
ή για το τραπέζι σας.

  | 6 τεμ. | 450 γρ. | 
5,90€ | Τιμή κιλού 13,11€ |

5658 Πατάτες Κυδωνάτες
Ιδανικές για ψητά και άλλες σπιτικές σπεσιαλιτέ, 
au naturel, για να καρυκεύσετε 
και να εμπλουτίσετε τα πιάτα σας όπως 
επιθυμείτε. Με τη μαλακή και νόστιμη υφή τους, 
ετοιμάστε τις στο φούρνο ή στο τηγάνι.

  | 1000 τεμ. | 4,70€ |



5891 Τούρτα Φρούτα του Δάσους
Ένας νόστιμος καταρράκτης από κόκκινα και μαύρα 
φραγκοστάφυλα, βατόμουρα και σμέουρα, εμπλουτισμένα
με αμύγδαλα, ολοκληρώνουν το όμορφο κέικ από αμυγδαλωτή 
ζύμη, παντεσπάνι με απαλή και ντελικάτη γέμιση κρέμας.

 | 500 γρ | 10,50€ | Τιμή κιλού 21,00€ |

5015 Γιαούρτι με Φρούτα του Δάσους
Μια απερίγραπτη κρεμώδης γεύση 
σε αυτό το αφράτο παγωτό με γιαούρτι και μούρα, 
πλούσιο σε βατόμουρα, σμέουρα και φράουλες 
σε ένα βολικό διαφανές δοχείο.

| 1300 ml. | 7,85€ | Τιμή λίτρου: 6,04€ |

15114 Μιλφέιγ Bανίλιας
Η νοστιμιά των απαλών 
κυμάτων παγωτού με γεύση 
βανίλιας συναντά τα νόστιμα 
και τραγανά φύλλα κaκάο.
Εμπλουτίστε την επιφάνεια 
αυτού του εκλεπτυσμένου 
παγωτού  με ακόμη 
περισσότερο κακάο.

| 1000 ml. | 6,95€ |

15123 Ξυλάκι
Κρέμα Γάλακτος
Υπέροχο παγωτό 
με γεύση κρέμας 
τυλιγμένο σε τραγανή 
επικάλυψη
από σοκολάτα 
γάλακτος
και μαύρη σοκολάτα.
Μια λαχταριστή 
απόλαυση! Χωρίς 
γλουτένη.
| 6 τεμ. | 720ml | 
6,90€ | 
| Τιμή τεμ.: 1,15€ |

15889 Φρούτα του Δάσους
Σμέουρα, βατόμουρα, μύρτιλα, κεράσια,
ένα υπέροχο μείγμα για σερβίρισμα με 
παγωτό, για να φτιάξετε μαρμελάδες
ή για να διακοσμήσετε τα κέικ σας.

 | 500 γρ. | 7,95€ |
| Τιμή κιλού 15,90€ |



7108 Prosecco ξηρός          
         Αφρώδης Οίνος
Αφρώδης οίνος με απαλό 
χρυσοκίτρινο χρώμα, και 
χαρακτηριστικό άρωμα. Ελαφρώς 
γλυκιά, ισορροπημένη και ζωηρή 
γεύση. Ευχάριστο οποιαδήποτε 
στιγμή της ημέρας. Πριν το 
κυρίως γεύμα σας ή το δείπνο, 
αποτελεί εξαιρετικό απεριτίφ, όμως 
συνδυάζεται εξίσου τέλεια με όλα 
τα πιάτα σας. Ιδανική θερμοκρασία 
σερβιρίσματος 7-9°C.
| 750ml | Από 9,90€ Μόνο 7,50€

Κέρδος 2,40€

7109 Αφρώδης Οίνος Ξηρός
         Cuvèe Σοδειάς 2021
Ιδιαίτερα φρουτώδες αφρώδες λευκό 
κρασί, με ελαφρώς χρυσαφένιο 
χρώμα και ζωηρές φυσαλίδες. Η 
γεύση είναι απαλή και αρμονική. 
Συνδυάζεται τέλεια με λευκά κρεατικά, 
γκουρμέ πιάτα, και ψάρια ψητά 
στην σχάρα. Είναι επίσης τέλειο και 
σαν απεριτίφ πριν από το κυρίως 
γεύμα ή δείπνο.Ιδανική θερμοκρασία 
σερβιρίσματος 7-9°C.
| 750ml | Από 7,50€ Μόνο 5,45€

Κέρδος 2,05€

ΚΕΡΔΟΣ 
2,40€

7107 Cabernet
         IGT Ερυθρό
Έντονο ρουμπινί κόκκινο 
κρασί, με ξηρή και 
γεμάτη γεύση με ποώδεις, 
φρουτώδεις και πικάντικες 
νότες. Συνοδεύει τέλεια τα 
ψητά κρεατικά φούρνου, 
τα κρεατικά στα κάρβουνα, 
το κυνήγι και τα τυριά 
μακράς ωρίμανσης. 
Ιδανική θερμοκρασία 
σερβιρίσματος 18-20°C.
| 750ml |
Από 5,95€ Μόνο 4,95€

Κέρδος 1,00€

ΚΕΡΔΟΣ 
1,00€

ΚΕΡΔΟΣ 
2,05€

7106 Chardonnay   
         IGT Λευκό
Κομψό χρυσοκίτρινο 
μπουκέτο με νότες 
μήλων και λουλουδιών 
. Μία ιδιαίτερη γεύση 
λευκού κρασιού για να 
συνοδέψετε τα πιάτα 
σας. Συνοδεύει εξαιρετικά 
το προσούτο, φρέσκα 
τυριά, τα πρώτα πιάτα και 
τα πιάτα με κοτόπουλο. 
Ιδανική θερμοκρασία 
σερβιρίσματος 10-12°C.
| 750ml | 
Από 5,95€ Μόνο 4,95€

Κέρδος 1,00€

ΚΕΡΔΟΣ 
1,00€

Προσφορές από το κελάρι μας!



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Νέο τηλέφωνο  211 1080300   Αττική . Λ.Καραμανλή 120, Αχαρναί

2310 754575  Θεσσαλονίκη / Κατερίνη Λάρισα / Χαλκιδική

2310 754576  Σέρρες / Κιλκίς / Νομός Πέλλας

211 1080300  Κόρινθος / Ναύπλιο-Άργος / Πάτρα

και μέσω  
Viber και  

WhatsApp στο 695 66 19 557,

ή όλο το 24ωρο στο info@bofrost.gr

                              www.bofrost.gr
Σαρώστε τον κωδικό QR για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Οι τιμές του παρόντος καταλόγου ισχύουν για παραδοτέες παραγγελίες από 30/01/2023 - 19/02/2023
Το υλικό του παρόντος καταλόγου αποτελεί ιδιοκτησία της TO YOUR DOOR A.E και απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευσή του,

από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό μέσο, μικροφίλμ ή οτιδήποτε άλλο.
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις, η TO YOUR DOOR A.E δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. TO YOUR DOOR A.E.,Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 120 , 

ΑΧΑΡΝΑΙ, ΤΚ 13672, τηλέφωνο επικοινωνίας 2111080300, e-mail: logistirio@bofrost.gr, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 162997501000.

15854 Κεράσια
Ζουμερά, γλυκά κεράσια χωρίς κουκούτσια. 
Διαλέγονται με το χέρι στο σωστό σημείο 
ωρίμανσης και είναι αμέσως διαθέσιμα 
για να δημιουργήσετε νόστιμα επιδόρπια, 
smoothies, να γαρνίρετε κέικ και τάρτες. 
Επίσης, είναι εξαιρετικά για πρωινό
μαζί με γιαούρτι ή δημητριακά.

 | 500 γρ. | 5,95€ | Τιμή κιλού 11,90€ |




