11

BẢNG BÁO GIÁ HẢI SẢN NHA TRANG
Tháng 3/2019
HÌNH ẢNH

MÔ TẢ SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

Ghi chú

TÔM HÙM NHA TRANG
1,950.000

có hàng số lượng nhiều

size 700 gram ~ 900 gram

1,750.000

Đặt trước 1 ngày

size 500 gram ~ 700 gram

1,550.000

TÔM HÙM SỐNG size từ 1kg ~ 1,5 kg

Tôm hùm tre (300 gram )
850,000
TÔM HÙM TƢƠI _ Cấp Đông
Tôm hùm lớn
Tôm hùm trung

size từ 700 gram ~ 1kg .

650,000

300kg / ngày

size 500 gram ~ 700 gram

580,000

300kg / ngày

size 300 gram ~ 500 gram

550,000

500kg / ngày

size 200 gram ~ 300 gram

510,000

200kg/ ngày

size 100 gram ~ 200 gram

450,000

100kg / ngày

Ghi chú

Hàng cấp đông ( đông rời từng con vào túi nilon với % mạ băng bảo quản 10%)
Giá trên giao hàng tại tphcm
Đã bao gồm VAT
Đóng gói & in logo theo yêu cầu của khách hàng
Nếu khách hàng có nhu cầu xuất khẩu (>5000 kg) liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi

TÔM CÀNG XANH (Hàng sống)
Loại 1 (size 5 con /1kg )
TÔM CÀNG
Loại 1 8 đến 10 con

450.000
380.000

Loại 11 con đến 15 con

250.000

Loại > 20 con

180.000

hàng nuôi

Tôm càng thuộc loại tôm sông nên sống nƣớc ngọt (nhiệt độ tốt nhất ở 24 độ C )

TÔM SÚ BIỂN (tôm tƣơi)
TÔM SÚ

TÔM SÚ

loại 10 con /1kg

520.000

loại 20 con

425.000

loại 25 con

355.000

loại 30 con

280.000

Loại 40 con

245.000

Loại 50 con 1

215.000

hàng thiên nhiên

Tôm sú biển 10 con /1kg (mỗi ngày chúng tôi có trên 100kg )
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Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tôm sú & tôm thẻ nỏn (đã lột vỏ sạch)
Tôm sú nỏn

Size từ 40~51 con

320,000

số lượng nhiều

Tôm thẻ nỏn

Size từ 40~51 con /pound

310,000

TÔM MŨ NI

> 100 GRAM

320,000

Đặt trước

TÔM TÍT

5 con /1kg

1,360,000

Đặt trước

Các loại mực & Bạch tuột
Mực lá

Hàng còn mi nơ (không ngâm)> 0.5kg
350.000

Mực lá nhỏ

Hàng còn mi nơ (không ngâm)< 0.5kg
320.000
Hàng còn mi nơ (không ngâm)

350.000

Loại <300 gram giảm 10%

Mực trứng _A

Cấp đông nguyên block 1kg

245.000

hàng loại A

Mực trứng _B

Cấp đông nguyên block 8kg

195.000

hàng loại B

Hàng tươi

185.000

Mực Nang file tàu
Hàng tươi
bay

205.000

Mực ống

Mực Nang

Mực 1 nắng

loại 1 size > 500gram

400.000

Các sản phẩm trên tùy thuộc rất nhiều vào thiên nhiên (vui lòng order trƣớc 1 ngày)
BẠCH TUỘC

loại 10 con ~ 20 con

155,000

loại 20 con _ 40 con

120,000

GHẸ NHA TRANG _ PHAN THIẾT
GHẸ XANH

GHẸ LỘT
THỊT GHẸ (I)

Loại 1 (3-4 con /1kg )

520.000

Loại 2 (5-6 con )

460.000

Loại > 7 con

380.000

từ 18 đến 20 con /1kg

350.000

đóng theo bọc 1kg

680.000

Hàng sống

hàng cấp đông

THỊT GHẸ (II)
đóng theo bọc 1kg / VSTP
590.000
Lƣu ý : Ghẹ chúng tôi gốc từ Nha Trang & Phan thiết (nếu lấy ghẹ cà mau rẽ hơn 30,000
VND/kg)

CUA CÀ MAU
CUA THỊT

CUA GẠCH

Cua Y5 (không dây)

số lượng nhiều

Cua Y7 (không dây)

call

Gạch 5 không dây

call

CUA LỘT

loại 10 ~12 con /1kg

650.000

CUA LỘT

loại 10 ~12 con /1kg

345.000

THỊT CUA

hàng sống

chúng tôi có các loại thịt cua (đã làm sạch / VSTP)
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Lƣu ý : Cua lột có nguồn dinh dƣỡng rất cao / chúng tôi có cua lột sống , cấp đông …
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Cá biển tƣơi
Cá cắt khúc cấp đông

155.000

Cá thu 1 nắng

phile đóng theo bịch 1kg

260.000

Cá dứa

phile đóng theo bịch 1kg

450.000

Cá bóp

Cá thiên nhiên > 5kg

190.000

hàng cấp đông (3 con /1kg)

220.000

hàng cấp đông ( từ 500g )

220.000

Cá bò da

hàng cấp đông

150.000

Cá dìa

hàng cấp đông

145.000

Cá sơn gà

hàng cấp đông

160.000

Lƣờn cá kiếm

hàng cấp đông

280.000

Chình biển

Cá tắt kè
Cá bò hòm

Có rất nhiều loại cá biển tƣơi quý khách vui lòng xem tại websites của chúng tôi

Cá loại sò ốc
Ốc đỏ

hàng sống (3-4 con /1kg)

180.000

tùy vào thiên nhiên

Ốc gai

hàng sống ( 2 con /1kg)

150.000

tùy vào thiên nhiên

thịt ốc đụng

làm sạch đóng bịt 1 kg

165.000

thịt ốc mặt trăng

làm sạch đóng bịt 1 kg

165.000

hàng sống / size 100 con

450.000

Ốc hoàng hậu

hàng sống / từ 1-3 kg

680.000

sò lụa

hàng sống / từ 40 con

85.000

tùy vào thiên nhiên

hàng sống 3-5 con /1kg

75.000

tùy vào thiên nhiên

ốc hƣơng

sò bung
ốc tỏi

hàng tươi 5 con /1kg

130.000

sò dƣơng

hàng tươi 5 con /1kg

180.000

sò mai
ốc kim khôi

hàng sống(từ 20~25 cm /con)
làm sạch nữa mảnh

45.000
860.000

Có rất nhiều loại cá biển tƣơi quý khách vui lòng xem tại websites của chúng tôi

Sò điệp nữa mảnh & còi sò điệp
Sò điệp

Làm sạch nữa mảnh như hình

175.000

số lượng nhiều

Còi sò điệp (size 20 - 40 )

245.000

đủ sản lượng XK

Còi sò điệp (size 40 - 60 )

205.000

Còi sò điệp (size 60 - 80 )

185.000

Còi (size 100)

175.000

Tất cả các loại còi sò điệp đƣợc làm sạch và đông IQF mỗi bọc 1kg / mạ 10% băng bảo quản
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Mực Khô
Mực Khô
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Mực Khô size 10con/ki>12cm

750.000

Mực Khô size 20con/ki, <12cm

650.000

Mực Khô size 30con/ki

550.000

Tôm Khô
Tôm khô

Tôm khô size 750con/ki

780.000

Tôm khô size 1500-1700con/ki

630.000

Tôm khô size 2000-2600con/ki

520.000

Và rất nhiều sản phẩm khác quý khách vui lòng xem chi tiết tại websites chúng tôi ! Vietseafoods.com
Trân trọng cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dỏi bảng báo giá này

CÔNG TY CP XNK HẢI SẢN NHA TRANG

Quán ăn :

Trụ sở chính : 43 Lê Thị Hồng, Phường 17 Quận Gò Vấp TPHCM
Điện thoại : 08 62 717 888 or 0988 888 722
Email : dinhnguyen@vietseafoods.com Websites : http://vietseafoods.com

Tôm hùm Quán
740 Phan Văn Trị, phường 10 , Quận Gò Vấp TPHCM
Gặp Thủy _ 0933 236 266
Email : thuynguyen84@vietseafoods.com Websites: http://lobster.vn
Nhà máy tại Nha Trang :
Đại Lộ Nguyễn Tất Thành , TP Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Khách hàng xuất khẩu có thể tham quan nhà máy & kho lạnh chúng tôi
Khu thu mua hàng tại phan thiết :
Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Khách hàng xuất khẩu có thể tham quan nhà máy & kho lạnh chúng tôi
> Giấy phép kinh doanh & chế biến hải sản số : 0310669866
> Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm số : 615 /ATTP (Của bộ y tế cấp )
> INSPECTION CERTIFICATE OF QUALITY _ No : 142715/GĐ
Ghi chú:

giá hàng trên chưa bao gồm phí vận chuyển ra đến bên anh nhé.
Nếu hàng cấp đông:
10.000/ki
Nếu hàng tươi ướp đá_ hoặc hàng sống:
30.000/ki
Tphcm Ngày 1 tháng 3 năm 2019
Nguyễn Tấn Định
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