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PIAST BAKERY AND DELI
POLSKI CHLEB ŻYTNI

3280 Cambie Street, Vancouver, BC
(pomiędzy 16th i 17th Avenue)

tel. 604-876-2400
znakomite pieczywo, znakomite wyroby cukiernicze, 

wyśmienite polskie wędliny oraz artykuły delikatesowe

wtorek - piątek od 9.00 do 18.00
sobota                   od 8.00 do 17.00

B. J. BAKERY

7604 Royal Oak, Burnaby                               tel. 604-433-7706

• domowy chleb pieczony w piecu z ceg³y

• domowej roboty dżemy

• polskie produkty delikatesowe

Barbara i Jaros³aw Broda
zapraszaj¹:

poniedzia³ek - pi¹tek
od 7.00 do 17.00
sobota
od 8.00 do 17.00

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00 - 18.00,
w sobotê od 10.00 do 17.00

2336 Marpole Avenue, Port Coquitlam

tel. 604-468-8748

Wêdliny i wyroby delikatesowe z Polski, Europy, Kanady 
- sery, twarogi, ryby wêdzone, pieczywo i s³odycze  -

paczki do Polski i prasa

UWAGA: nowa lokalizacja

POLISH DELI
METROTOWN

5068 Kingsway, Burnaby
tel. 604-435-2773

Polecamy produkty polskie i europejskie,
wyroby miêsne, pierogi, go³¹bki, zupy,

kanapki w³asnego wyrobu
- na miejscu i na wynos

Zapraszamy
 

w poniedzia³ki 
od godz. 10.00 do 18.00,

od wtorku do pi¹tku 
od godz. 10.00 do 19.00

3026 Flint Street, Port Coquitlam
tel. 604-945-4420

• Bogaty wybór wêdlin polskich producentów
• Artyku³y delikatesowe
• Sery bia³e i ¿ó³te, wêdzone ryby, pierogi
• Codziennie œwie¿y chleb, ciasta i p¹czki
• Polskie filmy do wypo¿yczenia
• Kosmetyki, polskie gazety
• Wysy³ka paczek do Polski

• Najszybsza droga przesy³ania pieniêdzy
Zapraszamy

poniedzia³ek, wtorek i sobota, godz. 9.30 - 18.00
czwartek i pi¹tek, godz. 9.30 - 19.00

Kwiaty do Polski na każd¹ okazjê
w ci¹gu 24 - 48 godzin

POLSKI SKLEP “ZOFIA”
tel. 604-874-3338

wiązanki, kosze, 
bukiety ślubne

z maskotką, kawą, 
okolicznościową kartką 

lub bez
wieńce

Firma istnieje od 20 lat

Leszek
Kasprzak

właściciel

tel. po polsku: 604-715-7387

Duży asortyment win,
bardzo niskie ceny.

We are using CELLAR CRAFT JUICES

wtorek - piątek             12.00 - 20.00
sobota                             10.00 - 18.00
niedziela                         12.00 - 17.30

Sklep otwarty

1680 Davie Street
Vancouver, BC

V6G 1V9

tel. 604-683-7777


