
POLETNI 
OBRATOVALNI 
ČAS V ŠIŠKI

ZORJENO 
MESO
Meso zorimo v zorilnicah 
na prodajnem mestu 
in odrežemo na želeno 
debelino.

Letak je veljaven od 16. 6. 2020 do 8. 7. 2020. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

SLAŠČICE in 
SLADOLED
NovoNovo - Maxi sladoled 
in Maxi orehova rezina 
odslej tudi v Šiški.

Zavijanje daril in 
izdelava šopkov 
po vaših željah.

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

Za vas smo 
odprti do 
22. ure!

Posebne 
poletne ugodnosti

Gurmanski 
okusi 

Sladke 
dobrote

Dišeči 
šopki

VABLJENI 
PO POLETNE 
KULINARIČNE 

NAVDIHE

SVETOVNI 
OKUSI, 

DOMAČE 
DOBROTE



ZORJENO 
MESO
Pri svetlem mesu, kot sta denimo 
perutnina in svinjina, zorenje ni 
potrebno, goveje meso pa postane 
po postopku zorenja še bolj okusno. 
Med zorenjem, pri katerem naravno 
navzoči encimi razgrajujejo trdo 
mišično in vezivno tkivo, postane 
meso ne samo mehkejše, ampak tudi 
bolj sočno in polnega okusa. 

MESO 
ZORIMO 
V NAŠIH 

MESNICAH

Meso zorimo v izbranih 
Mercatorjevih mesnicah, tudi v 

hipermarketu Ljubljana Šiška 
in Maxi gourmet marketu, 
kjer so posebne komore za 

zorenje mesa. Meso je zorjeno 
najmanj 21 dni v zorilnicah pri 

nadzorovani temperaturi in vlagi. 
Po zorenju je meso zelo mehko 

in še bolj polnega okusa.

suho 
zorjeno

ZORJENO

ZORJENO

N
AJMANJ

N
AJMANJ

21 DNI
21 DNI

Rib-eye steak
s kostjo

zorjen, postreženo

1799 €
za kg

T-bone steak

zorjen, postreženo

2499 €
za kg

suho 
zorjeno

Sauce Shop, 
britanske kraft omake za žar 

Omake sta razvila britanska 
živilska tehnologa iz želje po 

pristnem in naravnem okusu. 
S prodajo sta pričela na lokalni 

tržnici in vztrajno rastla, tako da so 
zdaj odlične omake na voljo tudi 

pri nas. Pokusite jih tudi vi!

Rib-eye steak 
brez kosti

zorjen, postreženo

3649 €
za kg

Presenetite z omakami!

suho 
zorjeno



Nenehno skrbimo za ponudbo preverjeno 
kakovostnega mesa in zagotavljamo veliko 
izbiro domačega mesa in najkakovostnejšega 
mesa iz tujine. Pri nas najdete slovensko 
zorjeno meso, marinirano in predpripravljeno 
meso za takojšnjo peko, minutne zrezke, ki jih 
lahko spečete izjemno hitro, meso za žar pa 
vam lahko pripravimo tudi po naročilu in vam 
tako prihranimo dragoceni čas.

Poleg pripravljenega mesa za peko vam 
nudimo tudi hrustljavo zapečenega odojka 
ali jagnje po naročilu.

Tu za vas zorimo 
posebej okusno meso

ZORJENO MESO 
VAM NAREŽEMO 

NA ŽELENO 
DEBELINO

Tine Pečar,
mesar mesnice Šiška

Simon Jerin,
vodja mesnice Maxi

Čevapčiči

postreženo

699 €
za kg

PRIPRAVLJENO 
V NAŠI MESNICI

Pecen 
odojek ali 
jagnje po 
naročilu



OKUSI MAXI 
SLAŠČIČARNE 

V ŠIŠKI
Legendarna orehova Maxi 

rezina in Maxi sladoled 
odslej tudi v Šiški.

Maxi orehova rezina

postreženo

299 €
za kos

Maxijeva hiš n
a sp

ec
ia

lit
et

a

Klara Jurjevec, 
vodja slaščičarske 
delavnice 
Slaščičarne Maxi

Maxi orehova rezina
Orehovo rezino 

pripravljajo Maxijevi 
slaščičarski mojstri 
po skrbno varovani 
recepturi že 40 let.

MAXI 
SLADOLED IZ 
NAJBOLJŠIH 

SESTAVIN

Maxi sladoled

kepica

130 €

Maxi sladoled
Maxi sladoled, narejen v Maxi 
slaščičarski delavnici iz naravnih in 
visoko kakovostnih sestavin. Prevzeli 
vas bodo sadni okusi z visokim deležem 
sadja ter ostali izjemni okusi, kot so 
sacher, belgijska temna čokolada, 
lešnik, grški jogurt, bourbonska vanilja, 
frutabela in orehova rezina.

Sladoled z okusom orehove rezine



Naravni sladoled Pixi
Pixi ni le še en naravni sladoled, niti 
ni alternativa sladoledu, ampak je 
pravi slastni sladoled s poudarkom na 
kakovostnih domačih sestavinah.

Naravni sorbet Tonitto
Recept za sorbet Tonitto je enostaven, 
sestavine pa le naravne in brez dodatkov. 
Skrbno so ga pripravili najboljši mojstri 
in ima naraven okus preprostosti.

Veganski sladoled Joya
Kremast in poseben veganski 
sladoled različnih okusov vam 
bo popestril poletne dni.

Veganski sladoled Joya

480 ml

459 €
za kos

KAVA&
SLADICE

Rade Dobraš, 
vodja slaščičarske 

delavnice Šiška

Princes krofi

postreženo

045 €
za kos

V naši slaščičarski 
delavnici sledimo 
najnovejšim slaščičarskim 
trendom. Poleg naših klasik 
za vas ustvarjamo vedno 
nove okuse in oblike.

Sadna lepotička

mini krostata

189 €
za kos

Naravni sorbet Tonitto

500 ml

449 €
za kos

Naj vas naše 
slaš cice zapeljejo 
v sladke poletne 

sanje

Naravni sladoled Pixi

1 l, mango ali malina

1589 €
mango

1389 €
malina

Sladoled z okusom orehove rezine



Podarite sebi in svojim najbližjim 
okras domače mize s prelepim 
šopkom ali ustvarite prijetno vzdušje 
doma in v pisarni z inovativnimi 
lončnicami, ki bodo pritegnile 
pozornost. 

ŠIŠKINA 
CVETLIČARNA

Sončnica

299 €
za kos

Protea Madiba
Afriško sonce

ima zelo velik cvet, 
obstojna 4 tedne

799 €
za kos

Vrtnica
več vrst

299 €
za kosUživajte 

v lepoti 
svežega 
cvetja

Šopki po vaš i želji

Flamingovec
(Anthurium)

različne barve 
in oblike 

299 €
za kos

Cvet Kurkume
eksotično 

rezano cvetje 

499 €
za kos



Pilea 
Kokodama

 lončnica

1919 €

Tillandsia

lončnica, obseg 17 cm

2319 €

NAŠE 
CVETLIČARKE 

OBLIKUJEJO BUJNE 
ŠOPKE IN PO VAŠI 

ŽELJI ZAVIJEJO 
DARILO

Simona Žavbi,
cvetličarka, 
Cvetličarna
Šiška

Zavijanje darila po vaš ih
 že

lja
h

Hortenzija
različnih barv

999 €
za kos

Potonike
več barv

699 €
za kos



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 16. 6. 2020 do 8. 7. 2020.

PON - SOB
8.00-21.00

DELOVNI ČAS:

PON - SOB
8.00-22.00

DELOVNI ČAS:

SLADKE 
SLOVENSKE 
MALINE
Lahko jih uživamo sveže 
ali pa jih uporabimo 
pri pripravi tort, peciv, 
sladoleda in drugih sladic. 
So vsestranska poletna 
popestritev jedilnika.

Kmetija Jarkovič
Kmetija Jarkovič leži v 
vasici Brod v Podbočju, v 
jugovzhodnem delu krške 
kotline, neposredno ob 
vijugavi reki Krki.  Na 
kmetiji se že vrsto let 
ukvarjajo s pridelavo sadja 
in zelenjave predvsem jagod 
in malin, ki jih dnevno 
sveže dostavljajo na police.  

189 €

Sadna lepotička 
mini krostata 
z malinami

159 €

Lonček 
Panna cotta 
z malinami 

769 €

Peneče vino Rose 
Jeruzalem Ormož, 

polsuho, 0,75 l

Slovenske maline
Kmetija Jarkovič,

125 g

149 €
za kos

Ponudba velja 
od 16. 6. do 20. 6. 2020.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!


