UŽIVAJTE V SVOJEM STILU

JAPONSKI DNEVI
V MAXIJU
Maxi gourmet market velja za prostor, kjer
se z okusi lahko sprehodimo okoli sveta.
Pred kratkim prejet certifikat Japanese
Food Supporter to dejstvo samo še
dodatno potrjuje in odraža, da lahko
v naši trgovini najdete široko in pestro
ponudbo iz sveta kulinarike.
Če radi svojim brbončicam privoščite
arome, ki so doma onkraj domačih meja
vas vabimo, da se nam pridružite in
skupaj z nami odkrijete nepogrešljive
Japonske okuse.

MAXI GOURMET MARKET,
PONOSNI PREJEMNIK CERTIFIKATA
JAPANESE FOOD SUPPORTER

Pridružite se nam na najvecjem japonskem festivalu v Sloveniji
Posebno in avtentično rajanje se bo odvijalo
v soboto, 11. 6. na Trgu republike in v Maxijevi pasaži.

MORSKE JEDI
ZA POLETNE DNI

SUSHI

SUSHI BAR
SLADKA
OSVEŽITEV

1+1 Gratis
Samo v Maxiju, to soboto, 11. 6.

Letak je veljaven od 6. 6. 2022 do 30. 6. 2022. Ponudba velja za Maxi gourmet market, hipermarket Mercator Šiška
in hipermarket Mercator Kranj Primskovo.

JAPONSKI
DNEVI
V MAXIJU

Pasta za japonsko
juho miso
50 ml

319 €

cena za kos

Predstavljamo vam le delček naše široke,
pestre in nepogrešljive izbire kvalitetnih
izdelkov japonske kuhinje. Z njimi boste
vsi ljubitelji japonskih specialitet lahko
pripravili suši in druge specialitete kar
v vaši kuhinji.
V Maxi gourmet marketu boste našli več
kot 80 vrst izdelkov, od tega jih je prek 10
novih. Da pa boste izdelke v trgovini našli
še lažje, smo jih posebej za vas dodatno
označili na policah.

NOVO
Sojina omaka Kikkoman, klasik ali manj soli, 150 ml, 2,99 EUR,
Sojina omaka Kikkoman Teriyaki, sezam ali BBQ, 250 ml, 6,29 EUR,
Sojina omaka za riž Kikkoman, 250 ml, 7,39 EUR.

Čajnik s filtrom Ghiza
več barv,
0,7 l ali 0,75 l

3499 €
cena za kos

Čajniki so iz železove litine
in se uporabljajo pri japonski
čajanki. Čaju dajejo izjemen
okus in vonj. V notranjosti
čajnika je filter iz nerjavečega
jekla v katerega lahko vstavite
vaša najljubša zelišča.

NOVO
Kikkoman omake
za suši, Yokitori
ali Poke
Terilnik začimb, kamnit, več barv, 4,99 EUR,
Set skledic, keramika, 2/1, 5,99 EUR,
Čajni set, keramika, čajnik in 4 lončki, 13,99 EUR.

669 €

cena za kos

Obožujete suši? Ta priljubljena
japonska ulična hrana slovi kot
eden najbolj privlačnih hitrih
prigrizkov na svetu. Slastni,
že pripravljeni zvitki iz riža in ribe,
ki jih naši mojstri v Maxiju pa tudi
Šiški in Kranju izdelujejo sproti,
so čudovito lahko kosilo, ki vam
popoldne ne bo vzelo energije.

SUSHI
1+1

GRATIS
SUSHI
Samo v Maxiju
v soboto, 11. 6.

Zase ali za prijatelje v teh toplih
dneh pripravite japonski večer.
Za pripravo druženja brez stresa
in kuhanja naj vam namignemo,
da lahko v našem suši baru kupite
že pripravljen suši in ga tako do
obiska le hranite na hladnem.
Nekaj minut pred prihodom gostov
hrano lično zložite na plitke pladnje,
pripravite ljubke krožnike, namesto
pribora pa ponudite palčke in
postrezite skupaj z zelenim čajem
ali pa ledeno matcho latte.

sushi bar
Šefova
specialiteta #2

1149 €

cena za porcijo

Riž za suši Saitaku, 500 g, 3,89 EUR,
Sezamova semena Saitaku, črna, 95 g, 3,79 EUR,
Začinjen kis za pripravo sušija, 300 ml, 9,89 EUR
Pasta wasabi S&B, 43 g, 5,69 EUR

sushi bar
Šefova
specialiteta #3

1249 €

cena za porcijo

NOVO
Satonoyuki svileni tofu je
mehki tofu, ki ga izdelujejo na
Japonskem iz najkakovostnejše
soje in mineralne vode.

Rezanci Nissin
Soba cup
Teriyaki, 90 g

Tofu
300 g

259 €

389 €

cena za kos

cena za kos

NOVO
Sojina omaka
Kikkoma Ponzu
limona, pomaranča
ali čili, 250 ml

669 €

cena za kos

sushi bar
Šefova
specialiteta #5

1449 €

cena za porcijo

MORSKE JEDI
ZA POLETNE
DNI

SKENIRAJTE
QR KODO IN SI
OGLEJTE RECEPT,
KAKO PRIPRAVITI
DALMATINSKO
HOBOTNICO
POD PEKO

Naj ribe in druga morska hrana
nikar ne izginejo z vašega jedilnika.
Spoznajte njihove raznovrstne okuse,
ki bodo s svojo svežino odlično
popestrili vaš krožnik.
V naših ribarnicah boste našli veliko
izbiro jadranskih rib, ki so odlična
izbira tudi za žar peko.

Moškatna
hobotnica
sveža, postrežena

999 €

cena za kg

Kuhana hobotnica
postrežena

3999 €

File brancina
postrežen

cena za kg

2599 €
cena za kg

Kornatski brancin
600/800, očiščen

1399 €
cena za kg

Kornatska orada
600/800, očiščena

1299 €
cena za kg

Naj linija izdelkov Planet of Plants
v toplih prihajajočih mesecih
prinese svežino in lahkotnost v
prehranjevanju. Primerna je za vse,
ki želite poskusiti kaj novega ali pa
samo zmanjšati vnos mesa.
Predstavljamo vam izdelke
s katerimi boste pripravili pregrešno
dober in sočen rastlinski burger.

Majoneza
Planet of plants
165 g

Mleti pripravek
Planet of plants
250 g

199 €

399 €

cena za kos

cena za kos

100 % rastlinska
majoneza z mletim
indijskim trpotcem.

Burger
Planet of plants
2 x 100 g

399 €

cena za kos

100 % rastlinski burger, svež,
brez soje in glutena, bogat
z beljakovinami iz graha,
vir prehranske vlaknine,
zamrznjen.

Omaka
Planet of plants
330 g

Namaz
Planet of plants
225 g

229 €

179 €

cena za kos

100 % rastlinska
omaka z drobnjakom,
ingverjem, s kumino
in kurkumo.

cena za kos

100 % rastlinski namaz
s konopljinim oljem in
konopljinimi semeni,
bogat z omega-3
maščobnimi kislinami.

SAMO V
MERCATORJU

Sladoled Matcha
z malino

190 €

cena za kepico

JAPONSKI
OKUSI

v Maxi slaščičarni

Matcha cream puff
z limonino kremo

350 €

cena za kos

Japonska
tradicionalna Matcha
je pripravljena iz zmletih
listov čajevca zelene barve.
Je zelene barve s specifičnim
okusom po oreščkih in rahlo
grenko noto. Matcha je odlična
za vse, ki se želijo izogniti
kavi in tiste, ki cenijo
dobre zelene čaje.

Japonski
cheesecake
z jagodičevjem

450 €

cena za kos

Ledena
Matcha latte

290 €

cena za kos

KAVA&
SLADICE

NOVO

SLADKA
OSVEŽITEV

Torta s praženo
pistacijo in jagodami

2399 € 299 €

V slaščičarni Šiška lahko torte in
druge slaščice naročite tudi po
predhodnem dogovoru. Popestrite
si poletna praznovanja in se
prepustite razvajanju in domišljiji
naših slaščičarskih mojstrov.

kos

cela

Cheesecake
z gozdnimi sadeži

2399 € 299 €
cela

kos

Osvežilni
limonin cheesecake

2699 € 349 €
cela

kos

Ponudba
100% naravnih,
slovenskih
sladoledov

Smeexie Smoothie
ice na palčki
4+65 g + 1x65 g gratis

1036 €

cena za pakiranje 4+1 gratis

Smeexie Smoothie
ice na palčki
več okusov, 65 g
od

259 €

dalje
cena za kos

Frozi zamrznjen jogurt
klasik ali z različnimi
prelivi, 470 ml

669 €

redna cena

529 €
-20%

Francoska znamka NUXE ustvarja
neverjetne izdelke, ki koži nudijo udobje
in luksuzno nego. NUXE za svoje
izdelke uporablja le naravne sestavine
- v izdelkih ni parabenov, mineralnih
olj in surovin živalskega izvora.
Naravna kozmetika je primerna tudi za
občutljivo kožo in pomaga pri težavah
s kožo (ekcem, akne in staranje kože).
Privoščite si izdelke NUXE, ki vas bodo
očarali s svojim razkošjem in naravnimi
sestavinami, hkrati pa bodo vašo kožo
naredili zdravo in sijočo.

Nuxe Sun Topljivo pršilo za zaščito kože pred soncem
ZF 50+ zaščiti obraz in telo pred UV žarki, vlaži kožo,
preprečuje nastanek temnih madežev in prezgodnje
staranje kože zaradi sončne svetlobe. Topljivo razpršilo je
vodoodporno in odporno na potenje. Osvežujoč losjon po
sončenju obnavlja kožo, jo vlaži in podaljša porjavelost.
Izdelka vsebujeta čarobne dišave z notami sladke
pomaranče, tahitijskih gardenij in vanilje.

+ DARILO
Nuxe Eau
Delicieuse Parfumate

Nuxe Sun, Topljivo
pršilo za zaščito kože
pred soncem, ZF 50+

Slastna dišeča
vodica za telo, 100 ml

150 ml, + DARILO: Osvežujoč
losjon za po sončenju, 100 ml

3122 €
cena za kos

2675 €

Obogatena z Nuxe Sun dišavo, ki zasvoji vse
naše čute, ta slastna dišeča vodica pričara
vonj poletja. Opojne note sladke pomaranče
in petitgrain-a nas v trenutku prevzamejo.
Nežne note kokosa in tahitijske gardenije,
obdane s čutnimi notami vanilije in mošusa,
pa nas ponesejo v oddaljene tropske kraje.

cena za kos

+ DARILO
Huile Prodigieuse®
Čudežno suho olje

100 ml, + DARILO:
Prodigieux® le Parfum,
parfumska voda, 1,2 ml

2773 €

Huile Prodigieuse je suho olje z
edinstveno koncentracijo dragocenih
rastlinskih olj in vitamina E, ki hrani,
obnavlja in mehča kožo obraza,
telesa in lase. Koža postane mehka in
žametna, lasje pridobijo na volumnu, so
nahranjeni in sijoči.
Topla, sončna dišava parfumske vode
je sestavljena iz osvežujočih citrusnih
zgornjih not bergamotke in mandarine
ter pomarančnih cvetov.

cena za kos

Merveillance Lift Creme
Poudree Effet Liftant,
Dnevna učvrstilna
pudrasta krema
za normalno do
mešano kožo, 50 ml

4594 €
cena za kos

Učvrstilna krema z inovativno
pudrasto teksturo poskrbi za takojšen
učinek polnila. Prepojena je z ultra
korekcijskim oljem mikroalge, ki v eni
sami kapljici združuje moč 4 milijard
aktivnih celic za vsakodnevno
krepitev kože.
Zagotavlja učinkovitost proti
staranju in vrhunski užitek z nežnimi
cvetličnimi in mošusnimi notami.
Koža je takoj po nanosu bolj napeta
po dveh mesecih redne uporabe pa
bolj zglajena.

Nuxe Happy in Pink
darilni set

Nuxe Huile
Prodigieuse Or, Suho
olje z zlatim leskom
cena za kos

2682 € 3520 €
50 ml

100 ml

4893 €
cena za kos

Odkrijte očarljive cvetlične dišave z nežnimi in svežimi
notami. Komplet vsebuje:

Čarobno suho olje z leskom je namenjeno
vsestranski uporabi na obrazu, laseh in telesu.
Edinstvena mešanica dragocenih rastlinskih
olj ter nežne dišave poskrbijo za temeljito
hranjenje, krepitev in obnavljanje kože.

• Čudežno suho olje Huile Prodigieuse® Florale, 100 ml;
• Dišeča svečka Bougie Prodigieux Floral, 70 g
• Parfumska voda Prodigieux® Floral, 15ml
• Dišeči gel za tuširanje Prodigieux® Floral, 100ml

Olje vsebuje kar dve obliki vitamina E, ki ščiti
kožo pred poškodbami prostih radikalov.

DELOVNI ČAS:

DELOVNI ČAS:

DELOVNI ČAS:

PON - SOB
8.00 - 21.00

PON - SOB
8.00 - 21.00

PON - SOB
8.00 - 21.00

Aktualni odpiralni časi na: mercator.si/prodajna-mesta
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, hipermarket Mercator Šiška in hipermarket Kranj Primskovo. Veljavnost letaka je od 6. 6. do 30. 6. 2022.

