
najdete v Maxi Gourmet marketu in 
hipermarketu Šiška vse, kar potrebujete 
vsak dan, vedno pa odkrijete tudi  
kaj posebnega.

Veljavnost letaka je od 3. 2. 2021 do 27. 2. 2021. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

V FEBRUARJU

Izpod rok naših mesarjev Pust veselih ust Ljubezenski februar

VEČ SE VEČ SE 
SPLAČASPLAČA
SAMO  

V ŠIŠKI

2+1
brezplačno

SAMO  
V ŠIŠKI

Popusti in ugodnosti na vseh svežih oddelkih samo v Šiški

Topli in 
sveže ocvrti  

na prodajnem 
mestu

UŽIVAJTE V SVOJEM STILU
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%%



POPUSTI IN UGODNOSTI NA VSEH SVEŽIH ODDELKIH SAMO V ŠIŠKI

Pagar
svež, postrežen

1399 €
cena za kg

Mleto mešano meso
 postreženo,  
cena za kg

599 €
-25 %

akcijska cena

799 €
redna cena

Pečena  
svinjska rebra

 postrežena

999 €
cena za kg

SUPER
CENA

SUPER
CENA

Zlati pagar velja za izredno 
kakovostno belo ribo, ki ima zelo 
okusno meso. Pripravite ga na 
enak način kot ostale bele ribe, 
torej v pečici z zelenjavno prilogo 
ali krompirjem, lahko pa iz nje 
pripravite tudi okusno ribjo juho.

--2525%%



Akcijska ponudba na 2. in 3. strani velja samo v Hipermarketu Šiška od 3. 2. do 16. 2. 2021

VEČ SE 
SPLAČA

OB NAKUPU 
POSAMEZNE 
NAREZANE 

SALAME, PRŠUTA 
ALI SLANINE 
NAD 300 G

-30%
Popust velja ob nakupu posameznega izdelka (narezane salame, 

pršuta ali slanine) v delikatesi za 300 g ali več. Popust se obračuna 
na blagajni. Popust velja od redne cene. Ne velja za izdelke 

označene z Akcija, Pika popust, Super cena ali Znižano in se 
izključuje s preostalimi kuponi za popust. 

POPUSTI IN UGODNOSTI NA VSEH SVEŽIH ODDELKIH SAMO V ŠIŠKI

Francoski rogljički
maslen, z mareličnim ali 

čokoladno lešnikovim 
polnilom

2+1
brezplačno

- ----- ------2525 % %
na 

BIO  
ZELENJAVO

novo
izboljšana receptura

Francoski rogljički so pripravljeni iz kvašenega 
listnatega testa s popolno mešanico masla in 
margarine. Ob prerezu je vidna gosta in mehka 
sredica, ki jo obdaja zlato zapečena in nežno 
hrustljava skorjica. Polnjeni različici rogljička 
sta na voljo z bogatim polnilom preko celotne 
dolžine z marelično marmelado ali čokoladno-
lešnikovo kremo.



IZPOD ROK 
NAŠIH 
MESARJEV
.... le izbrani kosi mesa. Poskusite jih!

279 €
-20 %

Tine Pečar,
mesar mesnice Šiška

Praška šunka je narejena iz skrbno izbrane 
surovine. Ohlajeno svinjsko stegno razsolijo, 
masirajo, prekadijo in termično obdelajo. 

Izdelek tako pridobi svetlečo rjavo barvo na 
površini, v prerezu svetlo rožnato, pika na i  
pa sta omamen vonj in prijeten okus.

Uporaba je večstranska, kot hladen ali topel narezek, 
kot dodatek k enolončnicam s prilogo ali brez. 

Praška šunka  
s kostjo, Kras

postrežena ali pakirana

1019 €
cena za kg 
ob nakupu 

celega kosa

1349 €
cena za kg 
ob nakupu

narezanega izdelka

Goveji flank steak 
Premium Butcher, 

Foodium 

1499 € 
cena za kg

Telečja bržola 
s kostjo, Foodium 

2599 € 
cena za kg

VSESTRANSKO 
UPORABEN,  

BREZ  
MAŠČOB

Rocno  
rezana  
š unka



VINSKA
DEGUSTACIJA

Zakaj si ne bi privoščili vinske 
degustacije kar doma? 

Poskusite naš izbor vin, saj  
so odlična dopolnitev  
k raznovrstnim jedem.

Mečarica
file, postreženo

1499 €
cena za kg

Meso mečarice vsebuje 
veliko količino vitaminov, 

vključno z redkimi 
vitamini K. Izdelek je 

bogat s fosforjem, kalijem, 
magnezijem, natrijem in 
železom. Meso je okusno 

in hranljivo, telo ribe je 
praktično brez kosti in 

nima ostrega vonja rib.
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!Za prijatelje pripravite japonski večer 

brez kuhanja. V Hipermarketu Šiška ali 
Maxi Gourmet marketu kupljeni sveži suši 
do večera hranite v hladilniku, nato pa ga 
nekaj minut pred prihodom gostov lično 
zložite na plitke pladnje, pripravite ljubke 
krožnike, namesto pribora ponudite 
palčke in postrezite skupaj z vročim 
zelenim čajem. Uspeh zagotovljen!

SUŠI

PO NAROČILU VAM 
NAŠI SUŠI MOJSTRI 
PRIPRAVIJO TUDI 

 “ZROLANO  POJEDINO”,  
(vsebuje suši role in nigirije  

iz raznolikih sestavin  
za 3 do 4 osebe)

 

Malvazija Valter Sirk
0,75 l

799 €
 redna cena

719 €
-10 %

Vino Vranac
0,75 l

999 €
 redna cena

899 €
-10 %

Cabernet Sauvignon 
Prinčič, 0,75 l

999 €
 redna cena

899 €
-10 %

RECEPT ZA 
GRATINIRANE 
POKROVAČE:

Pokrovače
sveže, postrežene

1990 € 
cena za kg

SUPER
CENA



SAMO  
V MAXIJU !

SVEŽE 
PEČENO NA 
PRODAJNEM 

MESTU

MAXIJEVI 
KRALJEVSKI 
KROFI
Privoščite si kraljevski užitek tudi vi!
Več kot 30 letna tradicija, narejeni 
z ljubeznijo v domači slaščičarski 
delavnici, ročno izdelani, sveže 
pečeni, izjemnega okusa, skrbno 
izbranih sestavin, z dodatkom 
posebne skrivnosti.

Maxi krof
  100 g

150 € 
cena za kos

Tudi v hipermarketu Šiška 
vas na oddelku konzumacije 
čakajo sveže pečeni  
in slastni krofi.

Ne zamudite!

Krof Don Don 
z marmelado, 75 g

098 € 
cena za kos

Krof Don Don
z vanilijevo kremo, 75 g

129 € 
cena za kos

Krof Don Don
z lešnikovo kremo, 75 g

129 € 
cena za kos

Pripravljen iz 
slovenskih 
sestavin. 

1+1
brezplačno

2+2
brezplačno

Od 4. do 16. 2. 2021



Arašidovo olje Zvezda
rafinirano, 1 l

289 € 
cena za kos

Olje za cvrtje Cekin
Frivita, rafinirano, 1 l

299 € 
cena za kos

PUST
VESELIH 

UST
Vse za domačo  

pustno peko.

Pirina moka  
Gregurman

1 kg

289 € 
cena za kos

Pšenična moka Mlin 
Rotar 

TIP 500, 1 kg

109 € 
cena za kos

Marmelada Berce
marelica ali sliva,  

420 g

449 € 
redna cena

ČAS PRIPRAVE:
45 min

Prisloni telefon, v kodi se skriva recept 
ali obišči našo spletno stran  
https://trgovina.mercator.si/market/
recepti/recept/765/Pustni-piskoti

PUSTNI 
PIŠKOTI



Produkcija: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Vse slike so simbolične. Cene so v EUR z vštetim DDV. Cene veljajo v času akcijske ponudbe le za omejene količine blaga oziroma do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do 
sprememb. Dekoracije na slikah niso vključene v ceno izdelkov, ki so predstavljeni v letaku. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 2 080. Obiščite našo spletno stran 
www.mercator.si. in www.facebook.com/Mercator. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška. Veljavnost letaka je od 3. 2. 2021 do 27. 2. 2021.

PON - SOB
8.00 - 20.45

DELOVNI ČAS:

PON - SOB
8.00 - 20.45

DELOVNI ČAS:

A k t u a l n i  o d p i r a l n i  č a s i  n a : m e r c a t o r . s i / p r o d a j n a - m e s t a

nakupujte v trgovini in na spletu
trgovina.mercator.si

POKAŽITE 
LJUBEZEN DO 
SEBE IN DRUGIH
Presenetite svoje najbližje s prikupnim 
sladkim darilcem ter cvetnim aranžmajem. 
Toplo vabljeni v našo cvetličarno Šiška, 
kjer vam bodo naše cvetličarke  
svetovale pri izbiri šopka. 

Šopki
rezano cvetje

299 €od naprej

KAVA&
SLADICE

Srček 
čokoladni ali 
jagodni, 80 g

199 € 
cena za kos

NAŠE 
CVETLIČARKE 

OBLIKUJEJO BUJNE 
ŠOPKE IN PO VAŠI 

ŽELJI ZAVIJEJO 
DARILO
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Čokoladni srček Lindt
50 g

239 € 
cena za kos

Bonboniera Lindor 
Cornet

mlečna, 200 g

549 € 
cena za kos

Posladkajte se  
z valentinovimi srcki iz 

slaš cicarne Šiš ka


