
BARRIO
WINARNIA · TAPAS BAR · SKLEP 

· +48 883 536 747 · 
Stanisława Wyspiańskiego 13, 60-749 

Poznań, Polonia



Oliwki w słoikach i puszkach

Oliwki „ Abuela „ w zalewie ziołowo, 
czosnkowo paprykowej – słoik 580 ml 
                                                                              
22 zł 
Zielone oliwki z pestką w zalewie ziołowo 
czosnkowo paprykowej. Wg. Niektórych 
najsmaczniejsze oliwki w naszej ofercie.
Miąższ bardzo łatwo odchodzi od pestki. Można jeść 
same jak również używać w kuchni do sałatek i dań. 

El Cabildo
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Oliwki Gordal w zalewie pikantnej zalewie – 
słoik 580 ml
                                                                              
22 zł 
Duże ,zielone oliwki z pestką w delikatnie  pikantnej 
zalewie . Twardy miąższ . 

Oliwki Gordal nadziewane papryczkami – słoik 
580 ml
                                                                              
22 zł 
Duże ,zielone oliwki. Każda drylowana i nadziana 
papryczkami. 
Papryczki średnio ostre. 
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Oliwki w słoikach i puszkach

Oliwki Gordal nadziewane korniszonami 
– słoik 580 ml 
                                                                              
22 zł 
Duże, zielone oliwki. Każda drylowana i nadziana 
korniszonem. 
Bardzo delikatna zalewa Anchoa.

El Cabildo

Czarne oliwki z pestką – puszka 314 ml
                                                                              
8zł 
Czarne oliwki z pestką . Delikatne w zalewie natu-
ralnej  

Oliwki nadziewane anchoa – puszka 314 ml
                                                                              
8zł 
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Oliwki w słoikach i puszkach

Mieszanka koktajlowa – puszka 314 ml
                                                                              
8 zł 
Mieszanka oliwek , cebulki szalotka , korniszonów w 
delikatnej zalewie anchoa

El Cabildo

Oliwki nadziewane czerwoną papryką – puszka 
314 ml
                                                                              
8zł 
Zielone oliwki nadziewane kawałkami czerwonej 
papryki w zalewie naturalnej

Duże formaty  Puszki 4,25 Ltr 
wszystkie po 99 zł 

- Oliwki nadziewane Anchoa
- Oliwki Abuela w zalewie ziołowo czosnkowo 

paprykowej 
- Oliwki czarne z pestką 

- Oliwki Gazpachas. Zielone oliwki z pestką 
w zalewie pomidorowej 
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Oliwki w słoikach i puszkach

El Cabildo

Duży format .Słoiki Galonowe 
wszystkie po 99 zł

-Gordal w zalewie pikantnej 
-Gordal nadziewane korniszonami 

 Oliwki na wagę 
Ceny na miejscu lub telefonicznie.

W naszych tapas barach Vinola Barrio i Pika Pika mogą Państwo zakupić 
oliwki na wagę  .

-Gordal pikantne 
-Abuela w zalewie ziołowo czosnkowo paprykowej 

Czarne z pestką 
Gazpachas delikatne zielone oliwki z pestką w zalewie pomidorowej

Gordal nadziewane korniszonem  
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