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Opis na stronę główną  
 

Polskie Delikatesy Rodzinne u Bubaka powstały w 1993 r. w Iwanowicach przy ulicy 
Jurajskiej 37, położonych 20 km na północ od Krakowa. 

Rodzinny biznes prowadzony przez Martę Wywiał, zgodnie z tradycją przekazywaną z 
pokolenia na pokolenie. Z sześcioosobową kadrą szczęśliwych pracowników, tworzą 
miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy czują się komfortowo, zarówno finansowo jak i 
społecznie. 

Zapewniamy szeroki wybór w naszej ofercie 

Dostarczony asortyment zawsze jest świeży i najwyższej jakości. By zachować świeżość 

pieczywa, przenosimy chlebki i bułeczki prosto na drewniane półki. Obserwujemy nowe 

trendy. Zamawiamy zawsze to, czego potrzebują znaleźli nasi klienci. 

 

Przed zamknięciem naszego supermarketu są przeprowadzane prace porządkowe, 

wykonywane codziennie przez pracowników naszej firmy, w celu zachowania świeżości i 

higieny na 100 metrowej powierzchni Delikatesów Rodzinnych u Bubaka. 

 

Nasi klienci zamieszkujący okoliczne rejony, spotykają się z uśmiechem naszych 

pracowników, wywołanych dobrą atmosferą i korzystnymi warunkami pracy. A to jest 

najlepsza wizytówka naszego Delikatesu. 

 

Firma ADOZ z Giebułtowa oraz FOX z Wielmoża dostarcza świeże mięso oraz smaczne 

wędliny. 

Każdego dnia na naszej półce znajdą Państwo pyszne pieczywo z piekarni MAZUR w 

Iwanowicach. 

Warzywa i owoce tylko od krajowych dostawców i rolników. 

Polecam nabiał z wysoką zawartością białka ze spółdzielni Skała, Krasnystaw i Piątnica. 

Favicon delikatesy5 

Dostarczamy zamówienia na telefon 

Ostatni czas, pokazał jak wiele można zrobić dobra dla drugiego człowieka, a sąsiedzkie 

przysługi stały się dla wszystkich zwykłą codziennością. Zwróciliśmy uwagę na tą 

szlachetną postawę, która stała się dla nas cenną lekcją. Od 3 marca 2020 r. mają Państwo 
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możliwość dokonać zakupów bez wychodzenia z domu, ponieważ dostarczymy je prosto 

pod Państwa drzwi! 

 

Cały proces jest niezwykle prosty: 

Kontaktujemy się za pomocą e-mail lub telefonu: 

Składamy zamówienie 

Czekamy na dostawę zakupów. 

Prawda, że proste.? Zapraszamy do kontaktu i życzymy przyjemnych zakupów. 

 


