
SVETOVNI 
OKUSI,
DOMAČE 
DOBROTE

MORSKE 
DOBROTE
V naših ribarnicah je 
na voljo bogata izbira rib 
in morskih sadežev

Letak je veljaven od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

SLADKE 
USPEŠNICE
Med našimi slaščicami 
najdete tako preizkušene 
klasike kot poletne novosti

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

Za dolge 
poletne večere

Razvajajte se 
s svojimi bližnjimi

OKUSE 
SVETA   

OKUSITE 
DOMA

PIKNIK 
DOMA
Prijetno druženje 
popestrite z gurmanskim 
doživetjem

SVEŽI 
SUŠI
Pripravite pravo 
suši pojedino



SVEŽE 
MORSKE 
DOBROTE
Spoznajte raznovrstne 
morske okuse, ki bodo s svojo 
svežino odlično popestrili 
vaš poletni jedilnik. Ribarnici 
hipermarketa Mercator Šiška 
in Maxi gourmet marketa 
se ponašata s še posebej 
veliko izbiro jadranskih rib, 
ki vam jih seveda očistimo, 
da so pripravljene za peko. 
Pravo morsko zabavo lahko 
pripravite kar doma.

Kornatski brancin

800 /1000 g, 
postreženo

1699 €
za kg

Ostrige

postreženo

1399 €
za kg

Pagar

postreženo

1999 €
za kg

Morski šparglji

postreženo

1999 €
za kg

NAVADNI OSOČNIK 
je zelo cenjena divja solinarska 
zelenjava, ki je pri nas v naravi 
zaščitena. Sestavljajo jo mesnata 
členasta stebla in zakrneli listi. 

KAKO 
PRIPRAVIMO 

OSOČNIK?
Kuhan osočnik lahko le prelijemo 
z oljčnim oljem ali maslom, lahko 
pa ga tudi pretlačimo in naredimo 
okusno kremo, ki jo kombiniramo 

s skuto, orehi... Vsekakor je 
odlična priloga k jedem 

na žaru.

Daniel Rakuljić
Ribarnica Šiška



SUŠI
Za prijatelje pripravite japonski 

večer brez stresa in kuhanja. 
V HM Mercator Šiška ali Maxi 

gourmet marketu kupljeni 
sveži suši do večera hranite 

v hladilniku, nato pa ga nekaj 
minut pred prihodom gostov 

lično zložite na plitke pladnje, 
pripravite ljubke krožnike, 

namesto pribora pa ponudite 
palčke in postrezite skupaj 

z vročim zelenim čajem.  
Uspeh zagotovljen!

Zvitek California deluxe

785 €
za kos

Šefova specialiteta št. 2

1099 €
za kos

Šefova specialiteta št. 5

1399 €
za kos

Po naročilu vam naši suši 
mojstri pripravijo tudi ‘Zrolano 
pojedino’,  ki vsebuje suši role 
in nigirije iz raznolikih sestavin 

za 3 do 4 osebe.

ZA VSO 
DRUŽINO

Šefova specialiteta št. 4

1299 €
za kos



Pivo Lagunitas
Indian Pale Ale, 0,35 l 
steklenica, 6,5 % alk.

215 €

KRAFT 
PIVO
Bi se podali na svetovno pivovarsko 
degustacijo kar z domačega kavča? 
Predstavljamo vam nekaj piv, vi pa 
sami določite svojega favorita.

Pivo Proper Job
0,5 l steklenica, 

5,5 % alk.

289 €

Pivo Delirium Nocturnum
0,33 l steklenica, 

8,5 % alk.

369 €

Pivo Club Tropicana
0,33 l pločevinka, 

5,5 % alk.

279 €

Pivo Kwak
0,75 l steklenica, 

8,4 % alk.

799 €

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

PRIČARAJTE 
SI SVETOVNO 
PIVOVARSKO 
DEGUSTACIJO 

KAR DOMA!

Pivo Loo-Blah-Nah
English Ale, 0,5l 

steklenica, 4,4 % alk.

299 €
za kos

Slovenija

WalesVelika BritanijaZDA

Belgija

Nizozemska



ZA 
NEPOZABEN 

PIKNIK
Družino in prijatelje presenetite z 
odojkom ali jagenjčkom ki ga za 
vas spečemo v najboljših pečeh 

v naših trgovinah. Hrustljavo 
zapečeno meso si bodo 

zapomnili za vedno!

Odojek ali 
jagnje na 

ražnju

Hru
stljavo zapeceno po predhodnem narocilu



Pokusite naše nove poletne 
slaščice iz najboljših sestavin, 
primerne za vsak okus. 

POLETNE 
SLAŠČICE

Torta Pavlova
beljakov puhasti biskvit s smetanovo 

kremo in svežim sadjem

250 €
za kos

1999 €
cela

Torta s keksi

299 €
za kos

2399 €
cela

KAVA&
SLADICE

KLASIČNA 
SLADICA 
ZA VSO 

DRUŽINO

Poletna torta

299 €
za kos

2399 €
cela

POLETNA 
SLADICA 

Z JOGURTOVO 
KREMO IN 

POMARANČAMI



Za okusno poletno malico

MINUTE

Ajdova pita z višnjami (100 % ajdova moka in mleti mandlji)

349 €
za kos

3490 €
cela

Ržena pita z malinami (100 % ržena moka)

Pirina pita z jagodami (100 % pirina moka)
Chia puding s kokosom 
in suhimi marelicami

200 g 

269 €
za kos

Barve 
za biskvit 

so naravne!

Claudia Omejc,
oddelek Minute

Jogurtov desert s svežim 
sadjem in kosmiči

200 g 

269 €
za kos

Torta Pisana mavrica

299 €
za kos

2399 €
cela

Narezana melona
lonček, cca. 250 g

139 €
za kos

PREPROST 
IZGLED, 

NAJBOLJŠE 
SESTAVINE, 

NEPREKOSLJIV 
OKUS

ali

ali

5, 59 € za kg



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 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020.

PON - SOB
8.00-21.00

DELOVNI ČAS:

PON - SOB
8.00-22.00

DELOVNI ČAS:

Ideja 
za topel
poletni 
vecer

v Supernovi Ljubljana Šiška in Supernovi Ljubljana Rudnik

Poišci poletno vitrino, ugani ceno & odnesi super nagrade!
27. 7. – 8. 8. 2020

VELIKA NAGRADNA IGRA

Rose Guerila
Biodinamično vino 
iz Vipavske doline, 

0,75 l

1079 €
za kos

Ponudba velja 
od 1. 8. do 5. 8. 2020. Zelen Guerila

Biodinamično vino 
iz Vipavske doline, 

0,75 l

1099 €
za kos

Melone

več vrst

-25 %
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Recept najdete tu:

Melona z mozzarelo 
in pršutom

V DRUŽBI 
NAJDRAŽJIH
Dolge poletne večere si 
popestrite z gurmanskim 
razvajanjem na domačem 
vrtu, balkonu, terasi…


