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Mrożone
czy świeże?
Frozen or fresh?
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(pl) (EN)

Odwieczny dylemat?
My go rozwiązaliśmy i polecamy MROŻONE!
Dlaczego:
 *  zawsze świeże;
 *  nie tracą walorów smakowych;
 *   produkty łatwo dostosowują się do zapotrzebowania 

lokalu;
 *   używając produktów świeżych, nigdy nie jesteś w stanie 

przewidzieć potrzebnej ilości narażając lokal na straty;
 *   możesz skosztować wołowiny z całego świata nie 

obawiając się o jej świeżość;
 *   nasze produkty podlegają stałej miedzyprocesowej 

kontroli, dzięki temu otrzymujesz produkt w 100% 
powtarzalny.

Czynnik ten jest bardzo istotny dla osób prowadzących 
lokale. Klient otrzymuje pewność, że zawsze dostaje 
produkt o identycznych parametrach.
 *   decydując się na zakup produktów przygotowanych 

u nas, masz pewność co do jakości mięsa, zawartości 
tłuszczu i białka oraz jego stanu mikrobiologicznego;

 *   wołowe produkty mrożone nie tracą na wartości, 
a zyskują kruchość;

 *   produkty mrożone są o wiele bardziej bezpieczne 
niż świeże. Ryzyko związane z utratą świeżości, 
namnażaniem się niebezpiecznych bakterii jest 
zminimalizowane praktycznie do zera;

 *   łatwe przechowywanie produktów mrożonych ma 
wpływ na optymalizację procesów magazynowania.

An eternal dilemma?
We have solved it: FROZEN!
Why:
 *  ever fresh;
 *  never loses flavour;
 *  easy to adapt for the catering facility needs;
 *   when using fresh food, you can never predict 

the necessary amount and thus you bring 
about the risk of losses;

 *   you can taste beef from all over the world 
without worrying about its freshness;

 *   our products are subject to continuing 
inter-process control, so you receive a 
100%-repeatable product.

That is of special importance for catering 
owners. Your customers can be sure to get 
a product of identical parameters.
 *   when buying products prepared by us, you can 

be confident about the meat quality, fat and 
protein content and its microbiologic status;

 *   frozen beef products do not lose their value, 
moreover they gain tenderness;

 *   a frozen product is far safer than a fresh one. 
The risk of losing flavour and of growing 
dangerous bacteria is minimised down to 
almost zero;

 *   easy storage of frozen foods influences the 
optimisation of warehousing processes.



4 różne średnice

5,5 cm 12 - 13,5 cm10 - 11 cm9 - 10,5 cm

Four different diameters

40 g* 45 g  | 90 g* | 113,5 g* 100 g  | 160 g | 200 g 180 g | 227 g*

40 g 45 g 90 g 100 g 113,5 g

227 g200 g180 g160 g130 g

* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie | Product available for individual order

** *

*
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Nasze burgery mają cztery średnice, 
dzięki którym pasują do wszystkich 
standardowych bułek.

wiele grubości Grubość i rodzaj burgera
dobierzecie sami w zależności
od wagi i apetytu.Many thicknesses 



Smashburger
Linia ekskluzywnych

burgerów

Prime smashBurger
Rodzaj | Kind of meat

100% WOŁOWINY

smashny
Baaaaardzo

Nie należy rozmrażać produktu 
przed przygotowaniem.

Do not defrost the product 
before preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation

Nowość w Ofercie
New in our offer

100% Beef

Smashburger to produkt w 100% 
wołowy. Dzięki specjalnej metodzie 
przygotowania, cieniutkie, 
rozgniecione burgery są łatwe 
i szybkie do przygotowania.
Smashburgery bardzo szybko robią 
się złociste i chrupiące, a ich struktura 
zapewnia doskonały smak. 
Już w 3 minuty masz gotowego burgera. 
Możesz to szczęście podwajać i potrajać 
jeśli tylko chcesz.

Smashburgers are 100% beef. Thanks to 
the special preparation method, these 
thin mashed burgers are easy and quick 
to prepare in just 3 minutes. 
Smashburgers become golden and crunchy 
very quickly with an excellent taste.  
Cook 3 Smashburgers in the time 
of 1 traditional burger!

(pl)

(EN)

Piekarnik 
200ºC

70 g - 3 min

Paczki/sztuki
packets /pcs

10

Karton zbiorczy
sztuki /pcsin a car-
ton master pack

12

Waga
Weight

70 g 

Data 
przydatności 
Expiry date

12 miesięcy
12 months

Grill
kontaktowy

180ºC

70 g - 2,5 min

od 1burgerado 5 x sztuka
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Smashburger

Linia ekskluzywnych
burgerów
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Prime Burger Line includes our most excellent products. 
Carefully chosen and selected ingredients, the mildest and 
the most innovative manufacturing process – all this makes 
the line the essence of flavor and quality.
Prime Burgers are hundred per cent beef products, without 
any other additives, temptingly aromatic and juicy. Prime Line 
is made for discriminating consumers, who expect top quality. 
Carefully selected beef meat, mildly treated in the manufac-
turing process, makes Prime Burgers a real culinary feast.

Linia Prime Burger zawiera nasze najdoskonalsze pro-
dukty. Starannie dobierane i selekcjonowane surowce, 
najdelikatniejszy i innowacyjny proces produkcji czyni 
tę linię kwintesencją smaku i jakości.
Prime Burgery są produktami w 100% wołowymi, nie zawierają 
żadnych innych dodatków, są kusząco aromatyczne i soczyste. 
Linia Prime przeznaczona jest dla klienta wymagającego, 
oczekującego najwyższej jakości. Starannie selekcjonow-
ane mięso wołowe, delikatne traktowanie podczas pro-
cesu produkcyjnego czyni Prime Burgery prawdziwą ucztą 
kulinarną.

Grill kontaktowy 180ºC Piekarnik 200ºC Data przydatności

40 g -3 min
45 g -3 min
90 g - 5 min
100 g - 5 min
113,5 g - 6 min
130 g - 6 min
160 g - 8 min
180 g - 8 min

200 g - 8-9 min
227 g - 16 min

40 g -6 min
45 g -6 min
90 g - 8 min
100 g - 8 min
113,5 g - 9 min
130 g - 9 min
160 g - 10 min
180 g - 12 min
200 g - 14 min
227 g - 10 min

12 miesięcy
12 months

Nie należy rozmrażać produktu przed przygotowaniem.
Do not defrost the product before preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation

(pl)

(EN)

prime
Burger

100% Beef

Najwysza jakość!

Prime Burger
Rodzaj | Kind of meat:

•  wołowina | beef



Marzysz o domowych smakach i chcesz się nimi cieszyć 
na co dzień? To ta propozycja jest dla Ciebie. W 100 % 
wołowy, o kształcie ręcznie robionego burgera. Jego 
sekretem jest niższe niż zwykle ciśnienie formowania 
burgera, naśladujące pracę ludzkich dłoni.
Dzięki temu otrzymujemy burgera o doskonałych walo-
rach smakowych, wspaniałej soczystości i niepowtarzal-
nym kształcie.

If you dream of a home – like taste and want to enjoy 
it in any place and any moment – this offer is right for 
you! 100% beef burger shaped like hand – made. It se-
cret lies behind forming pressure which is lower than 
usual and which imitates the work of human hands.
This way we get an excellently juicy burger of supreme 
flavour, and in unique shape.

(pl)

(EN)

Grill
kontaktowy

180ºC

Piekarnik 
200ºC

Data 
przydatności

100 g - 5 min 100 g - 8 min 12 miesięcy
12 months

Nie należy 
rozmrażać 
produktu przed 
przygotowaniem.
Do not defrost 
the product be-
fore preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation
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prime
Burger

home style
Prime line 

prime Burger Home Style
Rodzaj | Kind of meat:

•  wołowina | beef 



Mięso z rasy Angus znane jest z drobno marmurkowego mięsa, 
co oznacza, że tłuszcz jest równomiernie rozłożony, nadając 
mu wyjątkowe cechy. Jest ono bardziej kruche, soczyste i aro-
matyczne niż inne rodzaje wołowiny. Dlatego też Prime Burger 
Angus posiada niepowtarzalne walory smakowe. Doskonale 
zbilansowana zawartość tłuszczu delikatnie wydobywa inten-
sywniejszy smak i aromat potrawy. Prime Burger Angus prze-
znaczony jest z pewnością dla smakoszy - kruchy, soczysty i 
aromatyczny.

Angus breed is renowned for finely marbled meat, which me-
ans that evenly distributed fat gives it exceptional properties. 
This meat is more tender, juicy and aromatic than other kinds 
of beef, which is why Angus Prime Burger has a unique taste. 
The perfectly balanced fat content gently releases an even 
more intense flavor and aroma of the food. Angus Prime Bur-
ger – tender, juicy and aromatic – is certainly made for gour-
mets.

(pl)

(EN)

Grill
kontaktowy

180ºC

Piekarnik
200ºC

Data 
przydatności

160 g - 10 min
200 g - 14 min

160 g - 8 min
200 g - 8-9 min

12 miesięcy
12 months

Nie należy 
rozmrażać 
produktu przed 
przygotowaniem.
Do not defrost 
the product be-
fore preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation
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angus 
prime

Burger
Imponujący smak

Angus Prime Burger
Rodzaj | Kind of meat:

•  wołowina | beef



RED HEREFORD PRIME BURGER

the most impressive



Wołowina z bydła Red Hereford cechuje się naturalną kru-
chością, miękkością i soczystością oraz łatwością obróbki 
termicznej. Red Hereford jako wiodąca na rynku świato-
wym rasa bydła mięsnego, podbiła świat anglosaski dzię-
ki popularnym tam steakhousom i kulturze grillowania. 
Dzięki doskonałej jakości tuszy wołowej, produkujemy 
wysokiej klasy burgery ze 100% mięsa tej rasy, dla sma-
koszy dobrej gatunkowo wołowiny i co najważniejsze dla 
miłośników burgerów!

Kluczową cechą mięsa do produkcji burgerów jest naturalna 
marmurkowatość. Im bardziej mięso jest poprzetykane bia-
łymi żyłkami, tym smaczniejsze i pozostaje bardziej soczyste 
po pieczeniu, gotowaniu lub grillowaniu. Mięso Red Hereford 
jest źródłem kwasów tłuszczowych Omega 6 i Omega 3.

Red Hereford beef characterises with natural tenderness, 
is soft and juicy and easy for thermal processing. Red He-
reford, as the globally leading meat cattle, has conquered 
the Anglo-Saxon world through so popular steakhouses 
and the BBQ tradition. Due to the excellent quality of car-
casses, we make top quality 100% Red Hereford burgers for 
the lovers and gourmets of good-quality beef and burgers! 
The most important feature of meat for making burgers is 
its natural marbling. The more the meat is interleaved with 
white veins, the tastier it is and more juicy after roasting, 
cooking or barbequing. 

The high marbling of the Red Hereford beef is the source 
of Omega 6 and Omega 3 fatty acids. Red Hereford meat is 
the precious source of Omega 6 and Omega 3 fatty acids. 
Burgers made from Red Heredord meat are a true culinary 
pleasure that shall caress the palate of even the most de-
manding burger lovers.

(pl)

(EN)

Grill
kontaktowy

180ºC

Piekarnik 
200ºC

Data 
przydatności

160 g - 10 min
200 g - 14 min

160 g - 8 min
200 g - 8-9 min

12 miesięcy
12 months

Nie należy rozmrażać produktu 
przed przygotowaniem.
Do not defrost the product 
before preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation
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REd
HEREFORD 

 prime
Burger

Prime Burger Red Hereford
Rodzaj | Kind of meat:

•  wołowina | beef

Mocny smak!
Strong flavor!



Grill
kontaktowy

180ºC

Piekarnik 
200ºC

Data 
przydatności

160 g - 10 min
200 g - 14 min

160 g - 8 min
200 g - 8-9 min

12 miesięcy
12 months

Nie należy rozmrażać produktu 
przed przygotowaniem.
Do not defrost the product 
before preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation
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A treat for real connoisseurs of meat. Wagyu meat is 
delicate and aromatic. It contains more omega fatty 
acids than beef from other cattle breeds. It is also 
marked by its intense marbled character, which has 
an effect on its juiciness. Wagyu Burger is the poetry 
of tastes and aromas, made for real gourmets, se-
eking not only classics, but ready to open up to new, 
unique gustatory experiences.

Wagyu Prime Burger
Rodzaj | Kind of meat:

•  wołowina | beef

Gratka dla prawdziwych mięsnych koneserów. Mięso 
wagyu jest delikatne i aromatyczne. Zawiera więcej 
kwasów tłuszczowych omega niż wołowina z innych 
ras bydła. Charakteryzuje się także intensywną mar-
murkowatością, co wpływa na soczystość mięsa. 
Burger Wagyu to poezja smaków i aromatów prze-
znaczona dla prawdziwych smakoszy, poszukujących 
nie tylko klasyki, ale gotowych otworzyć się na nowe, 
unikalne doznania smakowe.

wagyu 
prime

Burger
Linia ekskluzywnych

burgerów

(pl)

(EN)

Poezja smaku!
Poetry of taste!



Grill
kontaktowy

180ºC

Piekarnik 
200ºC

Data 
przydatności

160 g - 10 min
200 g - 14 min

160 g - 8 min
200 g - 8-9 min

12 miesięcy
12 months

Nie należy rozmrażać produktu 
przed przygotowaniem.
Do not defrost the product 
before preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation
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Delicious, aromatic, juicy burger with great gustatory values. 
It is an alternative to the beef burger, which you already know 
well. If anyone is looking for a new culinary experience, you are 
welcome to taste it.

Lamb is distinguished by its excellent nutritional values. It is rich in 
polyunsaturated fatty acids and antioxidant compounds. It is one 
of the healthiest meats available in the market. It contains orotic 
acids, compounds that improve the liver function and slow down 
the aging process. They also stop the multiplication of cancer cells. 
Lamb meat contains a large amount of protein and is rich in most 
of the B group vitamins necessary for proper functioning of the 
nervous system. Is also a good source of zinc and iron. Contains 
large amounts of linoleic acid with antioxidant properties.

Doskonale aromatyczny, soczysty burger o wspaniałych 
walorach smakowych. Jest to alternatywa dla burgera 
wołowego, którego już Państwo doskonale znacie. Jeśli 
ktoś poszukuje nowych doznań kulinarnych zapraszamy 
do skosztowania.

Jagnięcina wyróżnia się cennymi wartościami odżywczymi. 
Jest bogata w wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz związ-
ki antyutleniające. To jedno z najzdrowszych mięs dostępnych 
na rynku. Zawiera kwasy orotowe. Związki te poprawiają funk-
cjonowanie wątroby oraz spowalniają procesy starzenia. Po-
wstrzymują także namnażanie się komórek nowotworowych. 
Mięso jagnięce zawiera dużą ilość białka i jest bogate w więk-
szość witamin z grupy B, potrzebnych do prawidłowego funk-
cjonowania systemu nerwowego. Jest także dobrym źródłem 
cynku i żelaza. Zawiera duże ilości kwasu linolowego mającego 
właściwości antyutleniające.

prime Burger LAMB
Rodzaj | Kind of meat:

•  jagnięcina | lamb

prime
Burger
LAMB

Linia ekskluzywnych
burgerów

Doskonale aromatyczny
Delicious & aromatic

(pl)

(EN)



www.primeburger.eu

Unprecedented, highly desirable



Doskonała wołowina została wzbogacona
tym, co w konopii najlepsze! W jego składzie znajdziesz 
susz, nasiona konopne oraz olej z CBD. Całość smakuje 
wyśmienicie. Przekonaj się sam! Do produkcji używamy 
tylko najwyższej jakości certyfikowanych konopi.

Skład: Mięso wołowe 93% (UE), woda, nasiona konopi, susz 
konopny, sól, olej konopny CBD, aromat konopny.

Na stałe w naszej ofercie
100% burgera wołowego
z linii prime z zawartością CBD.

A novelty in our range – Prime 
Line 100% Beef Burger with CBD.
Excellent beef meat enriched with what is best in hemps! 
As ingredients you will find hemp seeds and CBD oil. It 
tastes delicious. Try it for yourself! We use only certified 
hemp of the highest quality.

Ingredients: Beef meat 93%(EU), water, hemp seeds, dried 
hemp, salt, CBD hemp oil, hemp aroma.

Grill
kontaktowy

180ºC

Piekarnik 
200ºC

Data 
przydatności

160 g - 10 min
200 g - 14 min

160 g - 8 min
200 g - 8-9 min

12 miesięcy
12 months

Nie należy rozmrażać produktu 
przed przygotowaniem.
Do not defrost the product 
before preparation. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
The method of preparation

(pl)

(EN)
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CBD Prime 
Burger

Linia ekskluzywnych
burgerów

Niespotykany,
mocno pożądany

CBD Prime Burger
Rodzaj | Kind of meat:

•  wołowina | beef

Beef & Cannabis



Nazwa produktu
Product name

Masa 
sztuki

Weight

Ilość 
w paczce
Quantity 

in package

Paczek
w kartonie

Amount 
in box

Sztuk
w kartonie

Pieces in 
box

Kartonów
na 

warstwie
Number 

of the layer

Kartonów 
na palecie
Box on the

pallet

Masa 
paczki

Package 
weight

Masa 
kartonu

Box weight

PRIME BURGERS 99,9% BEEF

* SMASHBURGER 70 g 70 g 10 12 120 8 64 0,70 8,40

* PRIME MINI Burger 40 g 40 g 180 1 180 9 72 7,20 7,20

PRIME Burger 45 g 45 g 12 12 144 9 72 0,54 6,48

* PRIME Burger 90 g 90 g 8 12 96 9 72 0,72 8,64

PRIME Burger 100 g 100 g 8 12 96 8 64 0,8 9,6

* Prime Burger HOME STYLE 100 g 100 g 8 9 72 9 72 0,8 7,2

* PRIME Burger 113,5 g 113,5 g 6 12 72 9 72 0,681 8,172

PRIME Burger 130 g 130 g 6 12 72 8 64 0,78 9,36

PRIME Burger 160 g 160 g 6 12 72 8 64 0,96 11,52

* PRIME Burger 160 g small box 160 g 6 6 36 8 120 0,96 5,76

PRIME Burger 180 g 180 g 4 6 24 8 120 0,72 4,32

PRIME Burger 200 g 200 g 4 12 48 8 64 0,8 9,6

* PRIME Burger 200 g small box 200 g 4 6 24 8 120 0,80 4,80

* PRIME Burger 227 g 227 g 4 12 48 8 64 0,908 10,896

ANGUS PRIME BURGERS 99,9% 
BEEF

Angus Prime Burger 160 g 160 g 6 4 24 8 120 0,96 3,84

Angus Prime Burger 200 g 200 g 4 4 16 8 120 0,8 3,2

RED HEREFORD PRIME BURGERS 
99,9% BEEF

* Red Hereford Prime Burger 160 g 160 g 6 4 24 8 120 0,96 3,84

Red Hereford Prime Burger 200 g 200 g 4 4 16 8 120 0,8 3,2

WAGYU PRIME BURGERS 99,9% 
BEEF

* Wagyu Prime Burger 160 g 160 g 6 4 24 8 120 0,96 3,84

Wagyu Prime Burger 200 g 200 g 4 4 16 8 120 0,8 3,2

LAMB PRIME BURGERS 99,9%

Prime Burger LAMB 160 g 160 g 6 4 24 8 120 0,96 3,84

Prime Burger LAMB 200 g 200 g 4 4 16 8 120 0,8 3,2

CBD PRIME BURGERS

CBD Prime Burger 160 g 160 g 6 4 24 8 120 0,96 3,84

* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie | Product available for individual order 
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Zapraszamy do kontaktu z nami.
Zespół Koliber.

We invite you to contact us.
Team Koliber.

@primeburgerpoland primeburgerpoland

Koliber Food Sp. z o.o.
ul. Ciosnowska 74 C
95-100 Zgierz, Poland
NIP | VAT ID NO 7291001366

Tel.:  + 48 42 714 00 00
e-mail: biuro@primeburger.eu 
www.primeburger.eu

Nasze produkty Our Products




