
SVETOVNI  
OKUSI IZ 
DOMAČEGA 
ZAVETJA

MARTINOV 
IZZIV
Pripravite odlično 
martinovo pojedino

Letak je veljaven od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

SLADKI 
TRENUTKI
Malo drugače, slastno, 
krhko in mamljivo

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

V toplini 
svojega  
doma

PRED  
ZIMO
Za dobro počutje  
in odpornost

OGREJTE 
BRBONČICE
Slastni pobeg  
v daljno Indijo

Okrepite svoj  
imunski sistem

Privoščcite si  
martinove dobrote

Indijski kulinaricni 
pobeg



MARTINOV
IZZIV
Za martinovo pripravite nekaj posebnega.
Klasične jedi spremenite v pravo poslastico 
s posebnimi dodatki, kot so pomaranče, 
cimet, kostanj, slanina…

Pečena raca
pečena, postrežena

799 €
za kos

Dušeno rdeče zelje 
postreženo

499 €
za kg

Jajčni mlinci 
Spovano

179 €
redna cena

Pečenka iz svinjskega
kareja ali plečeta 

postrežena

1299 €
za kg

Pečen piščanec 
z ražnja

postrežen

499 €
za kos

143 €
akcijska cena



INDIJA 
PRI VAS

DOMA
Naj vas malica ali kosilo  

popelje v aromatično Indijo

PRAZNIČNA 
PEČENKA

Vaša družina bo navdušena,  
vi pa ponosni na kulinarični podvig

Piščanec v kari omaki
postrežen

999 €
za kg

299 €
za porcijo

(cca. 300 g)  

Riž z kumino
kuhan, postrežen

699 €
za kg

209 €
za porcijo

(cca. 300 g)  

Fižol s krompirjem  
v pikantni kari omaki

postrežen

799 €
za kg

239 €
za porcijo

(cca. 300 g)  

Mlado vino
belo, Stayer, 0,75l

799 €
za kos

Rdeče vino
Kristančič, Medana, 0,75l

899 €
za kos

Mrežna pečenka  
iz svinjskega stegna

postrežena, cena za kg

699 €
v mesnici

1299 €
pečeno 

v toploteki

Mlado vino
rdeče, Ščurek, 0,75l

999 €
za kos



SLASTNO 
ZA NA KRUH 
NAMAZAT’
Ste že pokusili kombinacijo 
gurmanske paštete s sadjem, 
sirom, vinom ali pivom?

Kuhan pršut
Kras, postrežen

1919 €
za kg

Prepeličja jajčka
sveža, 12/1

199 €
za kos

NAMIG:  
SVEŽE GRANATNO 

JABOLKO BO 
POUDARILO 

OKUS  
PAŠTETE

Divjačinska pašteta
Polca, postrežena

- 10 %

Divjačinska pašteta
Polca, postrežena

- 10 %



KAVA&
SLADICE

Florentinec, 
oblit s temno čokolado 
Johan von Ilten, 155 g

899 €
za kos

IZDELKI IZ 
ČOKOLADE 

JOHANA VON 
ILTENA

Med dvema ploščicama 
iz mandljevega 

krokanta je lešnikova 
krema, vse pa oblito  

s temno čokolado.

Keksi Strien
več vrst,120 g

309 €
za kos

SLADKI 
TRENUTKI

Navdih za kulinarično razvajanje 
so krhki piškotki polnega okusa 

in druge sladke dobrote

ROČNO 
IZDELANO PRI 

PROIZVAJALCU 
SLAŠČIC VAN 

STRIEN

Kostanjeva rezina

1999 €
cela

Basier iz lešnikov  
in vanilije 

Johan von Ilten, 155 g

899 €
za kos

IZDELANO 
V SLAŠČIČARNI 

ŠIŠKA

Bananin kruh

899 €
cel

109 €
za kos

249 €
za kos

Aromatičen piškotek 
je narejen iz 

sesekljanih lešnikov, 
mandljeve moke, 
sladkorja, nekaj 
pšenične moke, 

stepenega beljaka 
in pirmerne količine 

prave madagaskarske 
vanilije,... za popoln 

užitek.



SADNI 
GRIŽLJAJI 
ZA VEČJO 
ODPORNOST
Sladki kaki ali hrustljavi maroni? 
Mogoče kar oboje!

Kaki
4 kosi

199 €
za zavitek

 
Maroni

pakiran, 1 kg

599 €
za kos

Belgijske čokolade 
Balance,  
več vrst

269 €
za kos

Belgijske čokolade BIO 
Chocolate from Heaven, 

več vrst 

269 €
za kos

Bio kakavovi napitki, 
bio kave in bio kavni 

nadomestki Artino Green, 
več vrst 

1 kg



VITAMINI
O vitaminih in prehranskih dodatkih iz 
Sanature vam prijazno svetujejo naši 
strokovno usposobljeni zaposleni.
Specializirana prodajalna Sanatura 
nudi široko izbiro zdravil brez recepta, 
medicinskih pripomočkov, domačih 
čajev in dermatološke kozmetike.  
Tudi v bogati izbiri prehranskih  
dopolnil vsakdo najde kaj zase. 
 

NOW je blagovna znamka vrhunskih 
prehranskih dopolnil z več kot 50-letno 
tradicijo. Prehranska dopolnila NOW so 
izdelana iz visoko kakovostnih naravnih 
surovin. Noben izdelek ne zapusti 
proizvodnje brez celovite fizikalno-
kemijske in mikrobiološke  analize. 

V izdelkih NOW ne boste našli:
gensko spremenjenih organizmov,
umetnih sladil (saharin, sukraloza, 
aspartam), umetnih barvil (TiO2) in 
arom, hidrogeniranih maščob in umetnih 
trans maščob, sintetičnega vitamina E, 
hormonov in nanodelcev.

Čokolada Mini teater
pravljični liki gledaliških 

predstav, 80 g

359 €
za kos

Z NAKUPOM 
TEH ČOKOLAD 

PODPIRATE MINI 
TEATER

Vitamin D3 Malinca
v kapsulah, 18,9 g

2079 €
za kos

Vitamin D3 je popolnoma 
naravno vegansko prehransko 
dopolnilo iz jelenovega lišaja, 

ki prispeva k ohranjanju 
zdravih kosti, delovanju mišic 

in igra pomembno vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. 

Pomembnost vitamina D3 
potrjuje tudi Evropska agencija 

za varnost hrane (EFSA).
1 kapsula (priporočena dnevna 
količina) 250 mg vsebuje 25 µg 

(1000 IU) vitamina D3 iz lišajev.
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NOVO V NAŠI 
PONUDBI!

 Izdelki Polleo vas 
bodo spodbudili 
k aktivni krepitvi 

imunskega 
sistema.

Vitamin C
100 tablet

2054 €
za kos

Vitamin C
100 tablet, 
žvečljive

1952 €
za kos

Cink
okus bezga,  

60 pastil

1610 €
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 2. 11. 2020 do 30. 11. 2020.

PON - SOB
8.00 - 20.45

DELOVNI ČAS:

VARNO IN 
UDOBNO
in v zavetju toplega doma.

Okrasna blazina NL 
leopardji vzorec,  

45x45 cm

1199 €
za kos

Oglejte si 
ponudbo jedi 

Minute na spletni 
strani wolt.si

Družinsko 
priročno 
pakiranje

Odeja NL
leopardji vzorec,  

130x170 cm

2999 €
za kos

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

Hitri spletni nakupi z največjo izbiro  
in največjo pokritostjo dostave.  
Brez čakanja. Brez zamujenih priložnosti.

OBIŠČITE 
MERCATOR 
NA SPLETU

Tudi v hipermarketu Mercator Šiška in Maxi gourmet marketu 
lahko varno brezstično nakupujete z M Sken Mobile, ki ga 
najdete v aplikaciji Moj M.

1.   Prenesite aplikacijo Moj M
2.  Z M Sken Mobile sami skenirate svoje izdelke
3 . Plačate lahko tudi z mobilno denarnico M Pay

V Woltovi ponudbi boste našli tudi že 
pripravljene jedi Minute. Dostava hrane 
je možna po Ljubljani, čas naročanja je 
med 10.00 in 19.00 uro. Jedi Minute so 
pripravljene tudi v družinskih pakiranjih.

nakupovanje  
z aplikacijo moj m

dobro 
pripravljeni  
na vsakodnevne izzive

več kot
15.000
izdelkov

odprto
24/7

trgovina.mercator.si


