
SVETOVNI  
OKUSI,
JESENSKE 
DOBROTE

Letak je veljaven od  11. 10. 2021 do 13. 11. 2021. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

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

Bogastvo 
jesenskih 

sadov

UŽIVAJTE V SVOJEM STILU

Več informacij na www.mercator.si.

• po vsej Sloveniji (98% pokritost)
• tudi ob sobotah do 20. ure

DOSTAVA DO VRAT

trgovina.mercator.si

MARTINOVA 
POJEDINA

PREMIUM 
PONUDBA 

V NAŠI 
MESNICI

JESENSKE
SLAŠČICE

prenesite 50 % 
postreženo sladko pekovsko pecivo

popust ob nakupu 2 kosov

unovčite svojtedenski kuponVeljavnost: 11.–16. 10. 
Tedenski kupon Talenti tedna je unovčljiv  

enkrat od ponedeljka do sobote.

Vse postreženo 
goveje, svinjsko, 

telečje meso in 
mesni pripravki iz 

tovrstnega 
mesa.

Kupon Talenti 
tedna vas že čaka 
v aplikaciji Moj M.

NA RDEČE MESO  
V MESNICI

7.10. – 31. 10. 2021



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

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!

Presenetite z omakami!

suho 
zorjeno

NA RDEČE MESO  
V MESNICI

7.10. – 31. 10. 2021

Rib-eye steak
s kostjo

zorjen, postreženo,  
cena za kg

1799 €
redna cena

1348 €
akcijska cena

T- bone steak
zorjen, postreženo,  

cena za kg

2499 €
redna cena

1873 €
akcijska cena

Rib-eye steak  
brez kosti

v kosu, zorjeno,  
postreženo,  
cena za kg

3999 €
redna cena

2998 €
akcijska cena



PREMIUM 
PONUDBA  

V NAŠI 
MESNICI

Hrbet s podaljšano rebrno 
kostjo. Meso je nežne 

svetlo rožnate barve. Za 
peko na žaru lahko meso 
rahlo zarežemo ob kosti. 
Med pečenjem mesa ne 

stiskamo ali prebadamo, da 
iz njega ne steče sok. 

Goveja bržola je izrezana iz osrednjega dela 
premium bržolne pečenke, ki so ji kuharski 
mojstri po vsem svetu nadeli naziv popolnega 
mesa za pripravo prave pečenke, vas bo 
naravnost osupnila s svojim aromatičnim 
okusom in izpolnila vaše še tako zahtevne želje. 

EKSKLUZIVNO   
kakovostno  

meso  
iz Japonske

Telečja bržola
hrbet,  

cena za kg

2999 €
redna cena

2248 €
akcijska cena

Goveji hrbet
roastbeef wagyu, japonska 

vp fin-tun, cena za kg

21999 €
redna cena

16498 €
akcijska cena

Goveja bržola
ribeye foodium,  

cena za kg

14999 €
redna cena

11248 €
akcijska cena



Pečena svinjska krača
postrežena

859 €
cena za kg

MARTINOVA 
POJEDINA

Rdeče zelje

Pečena raca
polnjena z jabolki, 

postrežena

999 €
cena za kg

Kostanj
postrežen

Martinovo je čas, ko se simbolično 
zaključi delo na vrhu, njivi, 
sadovnjaku in vinogradu. Čas, ki 
ga obeležimo kot "čas, ko se mošt 
spremeni v vino" spremljajo tudi 
tipične jedi za ta poseben praznik.

Odkrijte našo 
ponudbo in pripravite 

pravo kulinaricno 
martinovo pojedino.

Kaki
Persimon



PESTRA 
IZBIRA 
VIN

Herdade de Peso
rdeče vino, 0,75 l

999 €
redna cena

799 €
-20%

Herdade de Peso
belo vino, 0,75 l

999 €
redna cena

799 €
-20%

Calvet Rose D'Anjou
rose, 0,75 l

699 €
redna cena

629 €
-10%
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Chardonnay
belo vino, Tikveš

299 €
redna cena

269 €
-10%

Merlot
rdeče vino, Tikveš

299 €
redna cena

269 €
-10%

Stara brajda
belo vino, Ščurek

2009 €
redna cena

1808 €
-10%



Na masleni 
brizgani piškot so 
položeni mandlji 
v lističih, sredica 

pa je zapolnjena s 
karamelom. 

V klasično masleno mešanico je dodan kakav, kosi 
čokolade in aroma kave, masa je brizgana na podlago 
iz čokolade in okrašena s kosi lešnika, ena od najbolj 

posrečenih receptur iz hiše Van Strien.

Pecivo je narejeno  
z 22 % masla in 7 % 
kandirane limonine 
lupine, za dodatno 
krhkost poskrbi nekaj 
koruznega škroba.

Iz treh vrst peciva: masleni brizgani piškoti, oglati 
masleni piškoti iz Goude (izvirni recept jih imenuje 
Goudse moppen) in masleni piškoti s kosi čokolade, 
torej tri tipične nizozemske recepture.

Masleno pecivo
mešano

259 €
120 g

Masleno pecivo
s kosi kandirane 
limonine lupine 

299 €
120 g

Brizgano pecivo 
s kakavom, čokolado, 
lešniki in aromo kave 

309 €
120 g

Masleno pecivo 
z mandji in  
karamelo

309 €
120 g

Okusite 
jedrnate okuse 

in močne 
arome

Čaj Gold Leaf 
kamilica 24 g,

 pepermint 30 g,
Breakfast 30 g,
Earl Gray 30 g,

Read Fantasy 50 g
Green Sencha 30 g

259 €

ZA HLADNE 
JESENSKE 
DNI

Ročno izdelano 
pecivo na 

Nizozemskem



Kostanjeva 
rezina 

249 €
cena na kos

Kostanjeva  
rezina

Bananin kruh  
s temno čokolado

109 €
cena na kos

IZDELANO  
V SLAŠČIČARNI ŠIŠKA

IZDELANO  
V SLAŠČIČARNI ŠIŠKA

KAVA&
SLADICE

Ajdova pita  
z višnjami

349 €
cena na kos

IZDELANO  
V SLAŠČIČARNI ŠIŠKA

Korenčkov kolač  
z orehi

199 €
cena na kos

IZDELANO  
V SLAŠČIČARNI ŠIŠKA



V specializiranih prodajalnah 
Sanatura, ki jih najdete v pasaži 
Maxija in Hipermarketu Šiška 
vam naše prijazno in strokovno 
usposobljeno osebje svetuje in 
pomaga pri vaših vprašanjih. Nudimo 
vam široko izbiro zdravil brez recepta, 
medicinskih pripomočkov, domačih 
čajev in dermatološke kozmetike. 
Tudi v bogati izbiri prehranskih 
dopolnil vsakdo najde kaj zase. 

DOBRO 
POČUTJE

Produkcija: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Vse slike so simbolične. Cene so v EUR z vštetim DDV. Ponudba velja za Maxi gourmet market, hipermarket Mercator Šiška in Hipermarket Kranj Primskovo. Velja v terminih, opredeljenih 
znotraj kataloga, za omejene količine blaga oz. 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. 

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

Najmočnejša sinergija proti najslabšim prognozam. 

- Za povečanje imunske obrambe. 
- Zavirajo neželen imunski odziv.
- Z antioksidantoma – vitaminom C ter resveratrolom. 

Terranova beta glukani  
z medicinskimi gobami 

50/1, kompleks

3050 €
cena za kos

Prijazen do želodca in oplemeniten z rastlinami. 

- Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Ne draži želodca
- Iz magnezijevega, kalijevega in kalcijevega askorbata, 
dopolnjen z živili, bogatimi z vitaminom C. 

Terranova vitamin C 
50/1, kompleks

2079 €
cena za kos

Naš odgovor na pandemične čase. 

-  S kar 11-imi dragocenimi koristnimi sestavinami.
-  Beta glukani so združeni s črnim bezgom in 
opnastim grahovcem, blagodejno rastlino, na katero 
ob prehladu, utrujenosti in driski že tisočletja prisega 
tradicionalna medicina.

Terranova beta glukani  
plus kompleks 

50/1

2907 €
cena za kos

Ena na dan, odžene marsikaj stran. 

-  Z učinkovito kombinacijo rastlin podpira 
delovanje imunskega sistema (Astragalus, 
bezgove jagode, česen,…).
-  Za krepitev odpornosti.
-  Podpora pri okrevanju.

Terranova sinergija 
 za odpornost kompleks 

100/1

2659 €
cena za kos

TERRANOVA 
je edinstvena britanska 

znamka prehranskih 
dopolnil, ki zaradi aktivnih in 

najkakovostnejših sestavin na 
vaše telo delujejo učinkovito in čisto. 

Škodljive pomožne snovi 
nadomešča naravna zmes ekoloških 

in divjerastočih rastlin kompleksa 
Magnifood. Z izbiro  prehranskih 

dopolnil Terranova boste na dobri 
poti do odličnega počutja in 

življenjske energije.

Superjunak med minerali lahko reši marsikaj. 

-  Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. 
-  Od cinka je odvisnih kar 300 encimskih procesov, zato 
pomanjkanje lahko prizadene številne organe in tkiva.
-  V  obliki bisglicinata, ki ga telo dobro izkoristi, ni agresiven 
za sluznico prebavil in učinkovito zvišuje vrednosti v krvi.

Sonce ni dovolj, ne tvegajte 
pomanjkanja.

-  2000 I.U. vitamina D, 
pridobljenega iz lišajev.

-  Z dodanimi gobami šitakami, 
naravno zakladnico vitamin D.

-  Brez vseh aditivov.

3109 €
cena za kos

Terranova vitamin D3  
2000 I.E., kompleks 

250 g, 100/1

Terranova Cink  
kompleks 

50/1, 15 mg

1369 €
cena za kos
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