
V Maxi gourmet marketu in 
hipermarketu Mercator Šiška 
najdete vse, kar potrebujete 
vsak dan, vedno pa odkrijete 
tudi kaj posebnega.

Veljavnost letaka je od 4. 1. do 31. 1. 2021. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

PRIVOŠČITE 
SI DOBRO 
POČUTJE  

ZA ZAČETEK 
LETA

SVETOVNI 
OKUSI, 
DOMAČE 
DOBROTE

Smoothiji za odpornost Prebujanje telesa in duha Izberite mlečno

VEČ SE VEČ SE 
SPLAČASPLAČA
SAMO  

V ŠIŠKI

SUPER
CENA 
SAMO 

V ŠIŠKI

VEČ SE VEČ SE 
SPLAČASPLAČA
SAMO  

V ŠIŠKI

2+2
brezplačno

SAMO  
V ŠIŠKI

Popusti in ugodnosti na vseh svežih oddelkih samo v Šiški



Vesele urice 
na toploteki 
od 10h do 13h

-30%

Orada
 +1000 g,  

sveža, postrežena

1699 €
cena za kg

SUPER
CENA

POPUSTI IN UGODNOSTI NA VSEH SVEŽIH ODDELKIH SAMO V ŠIŠKI

File mečarice  
svež, postrežen

SUPER
CENA

1499 €
cena za kg

Telečji vrat
brez kosti, Foodium

1049 €
redna cena

899 €
-14 %

SUPER
CENA 
SAMO 

V ŠIŠKI



Akcijska ponudba na 2. in 3. strani velja samo v Hipermarketu Šiška od 4. 1. do 16. 1. 2021

VEČ SE 
SPLAČA

OB NAKUPU 
POSAMEZNE 
NAREZANE 

SALAME, PRŠUTA 
ALI SLANINE 
NAD 300 G

-30%

VEČ SE 
SPLAČA

OB NAKUPU 2 KG 
ALI VEČ

-30%
Popust se obračuna na blagajni.  
Ne velja za izdelke v akciji.  
Akcije se izključujejo.

Palčke
ajdova, koruzna, bela s chia semeni, 
polnozrnata pirina moka

2+2
brezplačno

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. 

Jabolka,
rinfuza

Ob nakupu štirih enakih ali različnih palčk prejmete dve palčki brezplačno.  
Popust se obračuna na blagajni.

POPUSTI IN UGODNOSTI NA VSEH SVEŽIH ODDELKIH SAMO V ŠIŠKI



IZBERITE 
MLEČNO
Kravje, kozje ali ovčje? Okusite pestro 
izbiro naših sirov ter ostalih mlečnih 
izdelkov slovenskih proizvajalcev. 
Ponujamo vam različne vrste kefirjev, 
mladih sirov z nežnimi aromami 
ter pikantne različice z izrazitejšim 
značajem.  

Bio kefir
Žgajnar, 500 ml

219 €
 redna cena

169 €
-22 %

Ovčji bio kefir
Konda, 500 ml

349 €
 redna cena

279 €
-20 %

Bio sir Edamec
KGZ Škof ja Loka,45 %  

m. m., postrežen

1199 €
cena na kg

Ovčji sir s tartufi  
El Pastor

 trdi, 57% m. m.
postrežen

3399 €
redna cena

2999 €
-11%



V ribarnici Mercator Šiške in 
Maxi gourmet marketa vsak dan 

najdete najmanj 30 vrst rib in 
morskih plodov. Ne veste kako jih 

pripraviti? Naše strokovno osebje 
vam bo svetovalo tako pri nakupu 

kot tudi o tem, kako ribe najbolj 
slastno pripraviti. 

RECEPT ZA ORADO  
S POMARANČO 
IN VIJOLIČNIM 

KORENJEM:

KO ZADIŠI 
PO SVEŽEM 
KRUHU 

Hud kruhek
pšenični mešani kruh 

s semeni, 350 g

199 €
 

HUD KRUHEK
Kruh je narejen iz štirih vrst 
moke, ovsenih kosmičev in štirih 
vrst semen: lanenih, sezamovih, 
sončničnih in drobljenih bučnih. 
Bogato aromo okusov poveže 
tudi dodano kislo testo, ki 
daje kruhu svežino in dolgo 
obstojnost. Je odlična izbira za 
izbrane, ki se želijo izogibati 
kvasu in za tiste, ki si želijo 
poskusiti nekaj drugačnega.

Ajdov kruh z orehi
400 g, postrežen

249 €
 

SVEŽE 
PEČENO 

V ŠIŠKI IN 
MAXIJU 

Zdravko
kruh s semeni,  

400 g

349 €
 

Daniel Rakuljić,
ribarnica Šiška

Kako prepoznamo svežo ribo?
• Oči so izbočene, čiste in se lesketajo.
• Škrge so svetlo rdeče in se tesno prilegajo.
• Meso je čvrsto in elastično.
• Vonj ribe je svež.



ZIMSKA  
OSVEŽITEV
Prehrana in življenjski slog sta 
ključna dejavnika dobrega 
počutja in zdravega telesa.  
V Hipermarketu Šiška ter Maxi 
Gourmet marketu najdete na 
oddelku ekološke in posebne 
hrane pestro izbiro hrane ter 
ostalih prehranskih dodatkov.

Kombucha je fermentiran napitek na osnovi čaja, 
ki blagodejno vpliva na uravnavanje naše prebave, 
krepi imunski sistem, izboljšuje naše razpoloženje 
ter je odličen vir antioksidantov in probiotikov. 
Kombucha je s svojimi prepoznavnimi mehurčki 
odličen nadomestek sladkih in gaziranih pijač, 
uživamo pa jo lahko vse leto.

Kalij
120 tablet

990 € 
cena na kos

Omega 3 ribje olje
90 gel tablet

799 € 
cena na kos

Omega 3 maščobne kisline znižujejo krvni 
tlak, preprečujejo srčne bolezni kot je srčni 

infarkt in aritmija, ter zmanjšujejo verjetnost 
nastanka krvnih strdkov in tromboze. 

Fermentiran napitek na 
osnovi čaja Kombucha

več vrst, 250 ml

199 € 
cena na kos

NAJDETE JIH  
 V ZAMRZOVALNIKU

Smeexie smoothie mix
več vrst, 150 g

259 € 
cena na kos

Smeexie je lonček vitaminov in mineralov, 
ki si ga hitro in enostavno zmiksaš v 

okusen in hranilen smoothie za malico ali 
sladico. Je 100% naraven in kombiniran 

z vsaj tremi različnimi sadeži, ki so 
hitro zamrznjeni, da ohranijo svežino in 

hranljivost. Za pripravo dolijete dcl vode, 
mleko, jogurt ali pa sveže stisnjen sok. 

L-glutamin
500 g

2649 € 
cena na kos

IZDELKE 
NAJDETE NA 

ODDELKU 
EKOLOŠKE 

IN POSEBNE 
PREHRANE



Prepustite se pestri izbiri sveže 
praženih in mletih bio kav, 

različnih okusov, pridelanih na 
ekološki način.

ZA  
JUTRANJI 

ZAGON

Detox mix
Malinca

967 € 
cena na kos

Konjak Glukomanan
Malinca

999 € 
cena na kos

SAMO  
V MAXIJU  
IN ŠIŠKI

Bio kave
Artino Green, več vrst

od 439 € 
cena na kos

Kava Davidoff
več vrst

399 €

NAJDETE JIH 
NA ODDELKU 

KLASIČNIH 
INSTANT KAV 

Malinca je blagovna znamka z zdravo prehrano, prehranskimi dodatki in 
naravno kozmetiko. Pri izbiri izdelkov dajejo prednost izdelkom slovenskega 
porekla in izdelkom iz kontrolirane ekološke pridelave. Sodelujejo z različnimi 
kmetijami, proizvajalci in nutricionisti, s katerimi skupaj izbirajo, testirajo in 
razvijajo izdelke, ki so najboljši za naše telo. Vedno pa je na prvem mestu 
kakovost živil in čim manjša predelava le-teh, da ohranimo čim več vitaminov, 
mineralov in drugih hranilnih snovi.ranilnih snovi.

Chlorella
Malinca

997 € 
cena na kos



V OBJEMU 
TOPLEGA 

DOMA
V mrzlih mesecih se prepustite 

razvajanju in toplini vašega doma 
ter si v domači kuhinji z našimi 

kakovostnimi gospodinjskimi  
izdelki pripravite topel napitek. 

POSEBNA 
PONUDBA

Čajni set 9/1 pluta
čajnik + 4 lončki  

+4 žličke, porcelan, 
bele barve

2499 €

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 4. 1. 2021 do 31. 1. 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

Lonček pluta
porcelan, bel  

ali črn, 280 ml

399 €

Čajni set 2/1 pluta
čajnik +  lonček  

porcelan,  
bele barve

1599 €

Lonček pluta
steklen, 380 ml  

ali 250 ml

399 €

Odeja Home
več barv,  

150 x 200 cm

1699 €

nakupujte v trgovini in na spletu
trgovina.mercator.si

TUDI V ČRNI BARVI


