
SVETOVNI  
OKUSI,
DOMAČE 
DOBROTE

IZ GOZDA 
NA VAŠO 
MIZO
Sveže gobe in kostanj

Letak je veljaven od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020. Ponudba velja za Maxi gourmet market in hipermarket Mercator Šiška.

ZORJENO 
MESO
Za mojstrsko  
kulinarično 
razvajanje

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

Jesenske 
dobrote

Bogastvo  
jesenskih  

sadov

JESENSKE 
SLAŠČICE
Cimet, hruške,  
ajda in čokolada

BUČE 
ZA VSE 
OKUSE
Za juhe, omake, 
pite in marmelade

Polepšajte si tople 
jesenske dni

Namigi za kulinaricno 
ustvarjanje



JESEN 
PRI VAS 
DOMA
Ustvarite prijetno jesensko 
vzdušje, ki ponuja za vsakogar 
nekaj. Za družbo ob pečenem 
kostanju priporočamo mošt iz 
belega ali rdečega grozdja. 

Mošt vino Jeruzalem

1l, steklenica

339 €
za kos

Segedin golaž
postreženo

899 €
za kg

269 €
za porcijo 

( 300g)

Gobe lisičke ali jurčki
sveže, pakirane, 

200 g

NAMIG ZA 
KULINARIČNO 
USTVARJANJE:

Gobov zavitek  
z brusnicami

Ta podolgovati žepek 
je zunaj hrustljav, 
v sebi pa skriva 

začinjeno in okusa 
polno sredico.

Kostanj
rinfuza

Grozdni mošt in kostanj, 
edina prava kombinacija 
za začetek jeseni. Mošt 
priporočamo čisto od 
začetka, ko je še sladek 
grozdni sok (okus je odvisen 
od sorte grozdja), pa prav 
do konca, ko ga Martin 
spremeni v vino.
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BUČE ZA 
VSE OKUSE
Od klasične bučne juhe in sladke 
bučne pite do slastnih bučnih 
piškotov ali bogatega bučnega 
kolača – privoščite si jih, kot so 
vam najljubše. 

Hlebec vzamemo 
iz vrečke in ga 
položimo na pekač.

1

Pustimo, da hlebec 
nekaj minut počiva in 
se ohladi. Dober tek!

3

2

Pečico segrejemo 
na 200-220 °C ter 
hlebec dopečemo 
v 10 - 12 minutah

200-220 ºC
10-12 min

SVEŽE 
PEČENO  
PRI VAS 
DOMA
Oktobra bomo ponudbo kruha za peko 
doma dopolnili z žemljicami in kajzericami. 

za enolončnice in pireje

za sladke jedi, pite  
in marmelade

Buče Maslenke
slovenske

089 €
za kgBuče Hokaido

slovenske

089 €
za kg

Muškatne buče
slovenske

089 €
za kg

za juhe in omake



SLASTNO 
OKREPČILO
Azijska eksotika ali klasični, 
sočni burger v sveži, mehki 
sezamovi bombeti? 

Indijski vok
zelenjavni, postrežen

399 €
za kos

NAMIG ZA 
KULINARIČNO 
USTVARJANJE:

Piščanec  
z arašidi

Karijev vok
postrežen

399 €
za kos

Z dodatkom piščanca 
0,99 €0,99 € / porcijo
Z dodatkom kozic ali govedine 
1,49 €1,49 € / porcijo

Ponev paella
2 ročaja, 32 mm  

2,65 miner

5279 €
PikaPika cena

6599 €
redna cena

Sami  
izberite  
dodatek!

Pečen piščanec 
z ražnja

postrežen

499 €
za kos



BURGERJI
Pozorno izbiramo 
meso za naše burgerje, 
zato sodelujemo z 
najboljšimi dobavitelji. 

Burger s slanino
postrežen

499 €
za kos

Njoki s pršutom  
in koromačem
postreženo

399 €
za kos

Meni burger  
s pomfrijem
postreženo

499 €
za kos

Burger
postreženo

499 €
za kos

Burger pikant
postrežen

499 €
za kos

Pomfri 
brezplačno



KUHINJA PO 
VAŠEM OKUSU
Sebi in svojim dragim privoščite le najboljše. 
Izberite kakovotno posodo, v kateri bodo kuharske 
mojstrovine enostavno odlično pripravljene.

Ponev za palačinke
1 ročaj, 26 cm premer, 

mineral, 1,3 kg, železna

3199 €
PikaPika cena

3999 €
redna cena

Nizka ponev
1 ročaj, 20 cm premer, 

mineral, železna

2799 €
PikaPika cena

3499 €
redna cena

Rib eye steak s kostjo
zorjeno, postreženo

1799 €
za kg

Za 
kulinarično 
razvajanje

Mlada goveja ledja 
limuzinka

 brez kosti, postreženo, 
FIN-TUN, Francija

2099 €
za kg

ZORJENO

ZORJENO

N
AJMANJ

N
AJMANJ

21 DNI
21 DNI

Sirloin steak s kostjo
zorjeno, postreženo

1799 €
za kg

Žar ponev
2 ročaja,   

2,15 kg, železna

5992 €
PikaPika cena

7490 €
redna cena

Meso zorjeno v n
aš ih
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nje

suho 
zorjeno

suho 
zorjeno

Vrhunska, visokokakovostna 
železna posoda francoskega 
proizvajalca s premazom na 

osnovi čebeljega voska.

Ponev za ribo
2 ročaja, mineral,  

2,21kg, železna

7119 €
PikaPika cena

8899 €
redna cena



Stojalo za pršut Breka

23999 €
PikaPika cena

29999 €
redna cena

SAMO V MAXIJU

OPREMITE SE  
Z NAJBOLJŠIM

V vaši kuhinji naj bo prostor le za 
najboljše materiale in pristne okuse. 

Priporočamo kuhinjske pripomočke, ki 
vam bodo olajšali delo in še popestrili 
izgled kuhinje. Gostje bodo navdušeni!

Deska za kruh Breka

2639 €
PikaPika cena

3299 €
redna cena

SAMO V MAXIJU

Deska za rezanje Breka
30x19 cm

1759 €
PikaPika cena

2199 €
redna cena

SAMO V MAXIJU Pršut Iberico 
Bellota s kostjo Noel 

zorjen min. 36 mesecev

11999 €
za razrez za kg

1200 €
za razrez za 100 g

San Daniele del 
Friuli ima izvrstno 

mikroklimo za 
zorenje pršuta. 

Izdelan je samo iz 
italijanske svinjine 

in morske soli.

Izdelki Breka so 
ročno izdelani 
slovenski kuhinjski 
pripomočki  
iz lokalno 
vzgojenega lesa.

Mortadela Bologna 
ZGO Citterio 
postrežena

1689 €
za kg

Pršut San Daniele
s kostjo Citterio 

zorjen min. 20 mesecev

4999 €
za razrez za kg

500 €
za razrez za 100 g

Roč
no r

eza
nje prš uta



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. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

PON - SOB
8.00-21.00

DELOVNI ČAS:

PON - SOB
8.00 -22.00

DELOVNI ČAS:

 

Dan ekskluzivnih popustov 

SUPER SOBOTA

Pripravili smo nove slaščice, ki jih 
morate pokusiti! Jesenskih okusov 
cimeta, hrušk in ajde v kombinaciji 
s pregrešno dobro čokolado ne 
smete zamuditi. 

JESENSKE 
SLAŠČICE

KAVA&
SLADICE

Ajdova pita z višnjami 
100 % ajdova moka  

in mleti mandlji

349 €
za kos

3490 €
cela

Čokoladna pita  
s hruškami in cimetom

299 €
za kos

2399 €
cela

10. oktober

Servirni pladenj Breka
50x33 cm 

9899 €
redna cena

SAMO V MAXIJU

7919 €
PikaPika  cena

Servirni pladenj Breka
40x25 cm 

8799 €
redna cena

7039 €
PikaPika  cena

NED
8.00 -15.00

Pripravljene 
v slašcicarni 

hipermarketa  
Šiš ka


