UŽIVAJTE V SVOJEM STILU

V OBJEMU
TOPLINE
DOMAČEGA
ZAVETJA

Spremenjen
delovni čas
v hipermarketu
Mercator Šiška
PON - SOB
8.00 - 21.00

V hipermarketu Mercator Šiška, Maxi
gourmet marketu in hipermarketu Kranj
Primskovo najdete vse za gurmansko
razvajanje kar doma, v družbi svojih
najdražjih.

BREZPLAČNO HITRO TESTIRANJE

pred Hipermarketom Šiška in Hipermarketom Kranj Primskovo

VSTOP V MAXI GOURMET MARKET BREZ PCT POGOJA!

SADNI
GRIŽLJAJI
ZA VEČJO
ODPORNOST

SVEŽE
VZHAJANO

SVEŽE IZ
RIBARNICE

RADI
IMAMO
DOMAČE
SIRE

Letak je veljaven od 19. 1. 2022 do 9. 2. 2022. Ponudba velja za Maxi gourmet market, hipermarket Mercator Šiška
in hipermarket Mercator Kranj Primskovo.

Oddelek, kjer vam
ponujamo veččkot
200 vrst sadja in
zelenjave.

SADNI
GRIŽLJAJI
ZA VEČJO
ODPORNOST

Ljubki in lepo obarvani citrusni sadeži prinašajo
žarek sonca v zimskih dneh. Poleg prijetnega
vonja so zelo bogati tudi z vitamini.
V naših trgovinah najdete najširšo ponudbo
citrusov.
Navedene cene za sadje veljajo do
vključno 26. 1. 2022.

Pomaranče
Premium Navelina

199 €
za kg

Klementine

Limone

199 €

179 €

za kg

za kg

Pomaranče
rdeče, Tarocco, pakirano,
2 kg

Grenivke
rdeče

349 €

159 €

za kos

za kg

Izberite
hrustljavo!
SVEŽE
VZHAJANO
Ponuditi vam želimo le najboljše. Zato kar
v naših prodajalnah oblikujemo, vzhajamo
in spečemo različne vrste kruha in peciva.
Bogata ponudba drobnega pekovskega
peciva, hlebčkov in pogač, ki jih lahko
izbirate tudi z različnimi posipi.
Okusite razliko sveže vzhajanega
pekovskega peciva, ki se kar raztopi
v ustih.
Sosedova kajzerica
pšenično belo pecivo,
postreženo, 85 g,
Pekarna Grosuplje

027 €
za kos

Italijansko pecivo
pšenično belo pecivo,
postreženo, 60 g,
Pekarna Grosuplje

039 €
za kos

Žemlja graham
pšenično pekovsko
pecivo z graham moko,
postrežena, 55 g,
Pekarna Grosuplje

Sosedova žemlja
pšenična bela,
postrežena, 85 g,
Pekarna Grosuplje

045 €

027 €

za kos

za kos

HITRO
KOSILO

Slasten
pišččanec iz
toploteke

Mercatorjeva toploteka je rešitev za
hitro in okusno kosilo - sveže pečen
piščanec iz toploteke je sočna in
okusna izbira.
Pečen piščanec
postražen

4 €
99

za kos

Gregorčičev sir Planika
poltrdi, 45% m.m.,
postrežen, cena za kg,
Mlekarna Planika

1589 €
za kg

Sir Triglavski planšar
poltrdi, 45 % m.m.,
postrežen ali pakiran,
cena za kg,
Bohinjska sirarna

1639 €
za kg

4za10kos€

cca 250 g

Kozji sir Tincl
poltrdi, 45% m.m.,
postrežen ali pakiran,
cena za kg,
Kozjereja Videc

2949 € 7za37kos€
za kg

cca 250 g

RADI
IMAMO
DOMAČE
SIRE

SVEŽE IZ
RIBARNICE
V ribarnici Mercator Šiška, Maxi
gourmet market in Mercator Kranj
Primskovo najdete najširšo ponudbo
svežih rečnih in morskih rib, školjk,
rakcev, jastogov in ostalih morskih
plodov. Ne veste kako jih pripraviti?
Strokovno osebje vam bo svetovalo
tako pri nakupu kot tudi o tem, kako
ribe najbolj slastno pripraviti.

POSEBNA PONUDBA
Losos kotlet
atlantski

Sveže ribe
so v naše ribarnice
dostavljene dvakrat
tedensko.

1199 €
za kg

RECEPT:
Losos v testu
s špinačo

POSEBNA PONUDBA
Losos file
atlantski

1499 €
za kg

BIO IN EKO
ODDELEK
Na naših bio oddelkih najdete
na enem mestu največjo
izbiro posebnih in eko izdelkov
primernih v tem zimskem času.

Pukka čaji
več vrst
cena za kos od

99
4dalje
€

64

Jodove kapljice
Holistic
50 ml
94

za kos

za kos

Glukomanan Holistic
v prahu, 100 g

10 €

PREHRANSKA
DOPOLNILA
HOLISTIC
vitamini in minerali
v tekočini

1989 €
za kos

več vrst:
Vitamin C 1000 mg, 250 ml
Vitamin D3+K2 2000/4000 UE, 150 ml
Vitamin B12, 500 ug, 150 ml
Vitamin B Complex

26 €

Zeolit
Zmogljiv in vsestranski
naravni kelator
težkih kovin z več
razstrupljevalnimi
aplikacijami. Je povsem
naravni mineralni
prah brez dodatkov, ki
lajša delovanje jeter,
razstruplja prebavni trakt,
absorbira živo srebro,
svinec, kadmij, aluminij,
amonijak in histamin.
Njegovo visoko kakovost
preizkuša in nadzira
EFSE, ZeolithMed pa
je eden redkih, ki je
registriran kot medicinski
pripomoček.

Zeolit
200 g

1929 €
za kos

VITAMINI IN
PREHRANSKA
DOPOLNILA
VONPHARMA
VONpharma so naravna prehranska dopolnila
proizvedena v EU, ki zagotavljajo maksimalne
absorbcije vitaminov in mineralov. Napredne
naravne formulacije izdelkov VONpharma so
oblikovane izključno iz samo naravnih virov in
so farmacevtsko preizkušene.

Obiščite specializirani
prodajalni Sanatura v
hipermarketu Šiška ali v
Maxijevi pasaži.

D3 vitamin
100 tablet

1838 €
za kos

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
zdravo in uravnoteženo prehrano.

C vitamin
1000 mg, 100 kapsul

Vitamina C&D3
žvečljive tablete, 120 tablet

Cink
120 tablet

DIREKT C 500
vrečke, C+CINK+D3

1960 €

1847 €

1618 €

1049 € 1678 €

za kos

za kos

za kos

30/1

60/1

IDEJE ZA
UNOVČENJE
PIK
Popestrite si kuhinjo z novimi kuhinjskimi
pripomočki, ki so odlična izbira za unovčitev
vaših zbranih pik!

Izdelek je na voljo v

ŠIŠKI & KRANJ PRIMSKOVO
• moč: 1000 W
• prostornina 4 l
• metlice za stepanje
• dodatek za pripravo snega
iz beljakov
• plastični nastavki za kreme
• 7 hitrosti + turbo funkcija
• 4 dodatni nastavki: blender,
sekljalnik, nastavek za
mletje mesa, nastavek za
ribanje / rezanje

Izdelek je na voljo v

ŠIŠKI & KRANJ PRIMSKOVO

-25%
Kuhinjski robot
Tefal QB3198

26899 € 19999 €
redna cena

redna cena

Pika cena

• popolno pečenje od manj zapečenega
do zelo zapečenega

ju

POSEBNA PONUDBA

lini

Namizni mešalec Smeg
v rdeči barvi

ltne

17999 € 11999 €

5

56999 €
akcijska cena

Iz ku

Kontaktni žar Tefal
OPTIGRILL

je

-33%
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samo v Maxi-

Pika cena

• moč: 800 W
• motor s počasnim zagonom in zaščito
pred obremenitvijo

• avtomatski senzor za pečenje

• elektronski nadzor hitrosti

• 6 avtomatskih programov

• 10 stopenj hitrosti

• pokazatelj stopnje pečenja

• Direct Drive motor omogoča veliko
moč pri majhnih hitrostih

• program za zamrznjeno hrano in ročni
način s 4 nastavitvami temperature

• telo iz litega aluminija

• dimenzije žar plošc: 33 x 20 cm
• plošče pralne v pomivalnem stroju
• moč 2000 W

• Prostornina sklede: 4,8 l

Izdelek je na voljo od
19.1.2022 do 9.2.2022
oziroma do odprodaje
zalog.

• teža aparata je zaradi robustne
izdelave 9,2 kg

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 19. 1. do 9. 2. 2022.

