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Grilování podle
Markéty Hrubešové

Domácí a zdravé
dipy a omáčky

Pivní tipy
na letní večery

Kdo je

104,90 Kč

104,90 Kč

1 kg = 262,25 Kč

1 kg = 233,11 Kč

Moravské
klobásky

připraven,

Gril klobása od
mistra

400 g

64,90 Kč
1 kg = 295,00 Kč

Echt Bavoriš
220 g

450 g

12,90 Kč
1 kg = 129,00 Kč

Špekáčkový
točený salám
100 g

není překvapen!
16,90 Kč

18,90 Kč

19,90 Kč

64,90 Kč

Grilovací koleno

Trampské cigáro

Šunková klobása
se sýrem

Ďábelské
grilovací párečky

32,90 Kč

32,90 Kč

Tortilla Classica
3 ks

Tortilla olivový
olej 3 ks

1 kg = 169,00 Kč

1 kg = 189,00 Kč

100 g

100 g

1 kg = 199,00 Kč

100 g

1 kg = 231,79 Kč

280 g

aneb grilování podle Markéty Hrubešové
Venkovní posezení na zahradách a balkónech
lákají, abychom na nich trávili co nejvíce
času. Doslova volají, abychom zahájili sezónu
grilování. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je grilování synonymem pohody a klidu, příjemného
podvečera, který se líně přehoupne do sametové
noci. Je pro mě také synonymem dobrého pití,
skvělého jídla, bezvadné zábavy, posezení s rodinou a přáteli nebo nejlépe všeho dohromady.
Zkrátka ukázkové nicnedělání, které si občas
všichni zasloužíme.
Takové nicnedělání si užijete jen tehdy, když
máte vše předem připraveno. Ne nadarmo
se říká, že kdo je připraven, není překvapen.
A u grilovačky to platí dvojnásob!

plán je poloviční úspěch
Každý má svůj dokonalý recept na perfektní
grilování, tak tady jen pár mých tipů. Věřte,
že jsou opravdu dobře otestované a ze života.
Pokud si chcete grilovačku opravdu užít
a ne jen neustále pro něco odbíhat, zkrátka
být tím nejpozornějším a nejlepším hostitelem, vše si důkladně naplánujte. Klidně
si udělejte pár dní dopředu malý seznam
a pak už jen odškrtávejte položky.
Gril, uhlí, náčiní, nádobí, odkládací prostor,
sklenice, příbory, ubrousky, svíčky, zahradní
osvětlení atd.. Je toho opravdu hodně a když
k tomu pak přidáte samotnou přípravu jídla,
jde vám z toho hlava kolem.
Důkladnou přípravu nepodceňujte ani u samotných pokrmů. Zajeďte si včas na nákup
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a garantuji vám, že i tady oceníte nějaký ten
„tahák“. Abyste toho nekoupili zbytečně
moc nebo vám naopak něco nechybělo. Pak
už přijde den „D“. Hurá ke strojům! Tedy
ke grilu! A hlavně s úsměvem! Říká se, že
grilovat se dá (skoro) všechno :-) Ale pochutnáte si jen na opravdu kvalitních surovinách!

149,00 Kč

1 kg = 99,80 Kč

Makrela kuchaná

kvalitní a čerstvé

Kuřecí stehna
spodní

1,2 kg

Vždycky dejte přednost kvalitě před kvantitou. Špekáčky, krkovice, roštěnec, kuřecí
nebo ryba - záleží na vaší chuti a chuti vašich
hostů, ale vždy vše nakupujte a poté servírujte
v té nejlepší kondici! Voňavé, šťavnaté a plné
chuti.
Takové krásné kousky navíc nemusíte trápit
žádnými ochucovadly nebo chemickými
marinádami. Jsou prostě dobré samy o sobě.
Stačí jen olivový olej, sůl, pepř a trocha bylinek. Nádhera!
Určitě nezapomeňte na zeleninu. Ta je jako
příloha úplně dokonalá. Můžete ji ogrilovat
nebo podávat jako lehký salát. Mějte v zásobě
dobré pečivo, abyste mohli vychutnat všechny
pokrmy až do poslední kapky. Dobré pití
(alko i nealko) by mělo být samozřejmostí
a hlavně nezapomeňte na nikdy nekončící
dobrou náladu!
Pak už si jen užívejte milé společnosti, výtečného jídla a pití a přijímejte komplimenty, jak
jste to parádně zvládli!
Život je přece nádhernej!


49,90 Kč

1 kg = 124,17 Kč

Vaše Markéta

500 g

TIP od MARKÉTY
Fazolový salát s rukolovým pestem
• 300 g hnědých fazolí
• 100 g rukoly
• 2 bobkové listy
• hrst oříšků (vlašské, piniové, lískové)
• 4 stroužky česneku
• 4 lžíce olivového oleje
• 1 lžíce bílého vinného octa
• sůl a pepř podle chuti
Den předem namočte fazole do 1 l studené
vody. Fazole slijte, přidejte dvojnásobné
množství vody a bobkové listy. Vařte do
změknutí (cca 40 minut) a nakonec osolte.
Vodu sceďte a fazole nechte vychladnout.
Mezitím si připravte pesto. Do mixéru
natrhejte rukolu, přidejte oříšky, česnek,
sůl, pepř a trochu olivového oleje. Mixujte
a nakonec přilijte olej a ocet. Znovu
mixujte, vmíchejte opatrně pesto a dejte
vychladit. Salát se skvěle hodí na odlehčení
ke grilovanému masu. Pokud si jej chcete
ozvláštnit, přidejte nakrájená rajčata
a plátky parmazánu.

1 kg = 99,70 Kč

330 g

1 kg = 99,70 Kč

330 g

ilustrační foto
Bidfood

6,90 Kč

42,90 Kč

1 kg = 94,52 Kč

1 kg = 143,00 Kč

Bylinková bageta
73 g

Burger bulka
6 ks
300 g

42,90 Kč
1 kg = 143,00 Kč

MegaBurger bulka
sezam 4 ks
300 g

rozpečeno
Pouze v prodejnách vybavených vlastní pecí.

Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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GRIL VÁM PÉČI
OPLATÍ!

24,90 Kč
1 kg = 83,00 Kč

Omáčka Cikánka
Čertovská
300 g

Při grilování určitě nezapomínejte na své
zdraví a bezpečnost. Nadšení z teplého počasí
a voňavých pochoutek z grilu nebere konce.
Kdo by nemiloval letní večery pod hvězdami
nebo rodinné obědy na zahradě? Grilování je
rychlé a snadné. Ale aby to byla vždycky jen
příjemná událost, je třeba mít na mysli i pár
dobrých doporučení.
Gril postavte na zpevněné místo s nehořlavým povrchem a s dobrým přístupem.
Vyvrácený gril nebo zakopnutí vedle žhavého
roštu může mít bolestivé následky.
Rošt potřete před grilováním olejem,
klidně mašlovačkou. Nebudou na něm ulpívat
zbytky jídla.
Ke grilování využívejte misky. Je to zdravější než odkapávání marinády do ohně.

16,90 Kč
Při manipulaci s horkým grilem používejte
rukavice. Mějte je po ruce stejně jako lopatku
a pohrabáč, pokud máte gril na dřevěné uhlí.
Připravte se na mokrou variantu pro případ
náhlého deště. Kam gril schováte? Máte
poklop, zastřešený prostor nebo máte počasí
domluvené u sv. Petra?
Připravte si talíř nebo mísu na odkládání
grilovacího náčiní. Nezakapete prostor kolem
grilu a budete mít vše při ruce.

17,90 Kč

17,90 Kč

Tekutá marináda
Pivní

Tekutá marináda
Krkovička pikantní

1 kg = 223,75 Kč

80 g

1 kg = 223,75 Kč

18,90 Kč
1 kg = 675,00 Kč

Mletá masa
28 g
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Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

80 g

21,90 Kč
1 kg = 782,14 Kč

Křidélka
s příchutí medu
28 g

Po každé akci gril řádně vyčistěte. Mastná
černá špína jídlu chuti nepřidá.
Největší nečistoty odstraňte ocelovým kartáčkem ještě za tepla. Pak znovu rošt potřete
olejem a posolte. K dočištění není třeba používat agresivní chemické prostředky. Skvěle
poslouží rozkrojená syrová brambora! Na
závěr rošt opláchněte vodou a řádně vysušte.

18,90 Kč
1 kg = 572,73 Kč

Grilovací česnekové
koření

18,90 Kč
1 kg = 675,00 Kč

Grilovaná zelenina
28 g

33 g

18,90 Kč
1 kg = 1 050,00 Kč

Grilovaný sýr
bez soli

18 g

37,90 Kč
1 l = 151,60 Kč

Steaková omáčka
Chilli a česnek,
Pepřová

1 kg = 48,29 Kč

Hořčice
kremžská
350 g

18,90 Kč
1 kg = 118,13 Kč

Křeník
160 g

47,90 Kč
1 kg = 136,86 Kč

AJVAR jemný

350 g

24,90 Kč
1 kg = 90,55 Kč

Hořčice
Bavorská
275 g

24,90 Kč
1 kg = 85,86 Kč

Hořčice
Francouzská
290 g

39,90 Kč
1 kg = 82,27 Kč

Hellmann´s
Kečup jemný

485 g

47,90 Kč
1 kg = 136,86 Kč

AJVAR pikant
350 g

27,90 Kč
1 kg = 107,31 Kč

Hořčice Dijon

260 g

24,90 Kč
1 kg = 80,32 Kč

Hořčice
Medová
310 g

39,90 Kč
1 kg = 84,89 Kč

Hellmann´s
Kečup jemně
pálivý
470 g

15,90 Kč
1 kg = 86,46 Kč

Hořčice
plnotučná
350 g

24,90 Kč
1 kg = 88,93 Kč

Hořčice
Česká
288 g

39,90 Kč
1 kg = 82,27 Kč

Hellmann´s
Kečup extra
ostrý

485 g

35,90 Kč

27,90 Kč

Okurky 5–8 cm

Čertovy cibulky

1 l = 119,67 Kč

580 ml

1 kg = 146,84 Kč

330 g

250 ml

Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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Domácí a zdravé:

majonézy,
omáčky
a dipy
Mističky. Mističky. Mističky. Jestli chcete parádní grilovačku, musíte mít na
stole spoustu mističek s domácími dobrotami. S omáčkami, dipy a majonézami sousta grilovaného masa lépe kloužou do krku, a navíc můžete vyčarovat
přímo nebeské kombinace chutí. Levně, zdravě a rychle. Tak jdeme na to!

Olivová majonéza

Sýrovo – žloutková majonéza Salsa chimichurri

Do vysoké nádoby vložte nebo nalejte postupně 1 lžíci octa, 1 syrové střední vejce, trochu
soli a 250 ml extra panenského olivového
oleje. Tyčovým mixérem začněte u dna a postupně vytahujte směrem nahoru. Do minuty
máte hotovou majonézu.

Vyzkoušejte majonézu bez oleje. Smíchejte
v nádobě 10 dkg nastrouhaného sýru, žloutek
z vejce uvařeného natvrdo a jeden syrový
žloutek. Přidejte lžíci hořčice a špetku soli.
Opět stačí chvilka práce s tyčovým mixérem.
Podávejte vychlazené.

Dipy z bílého jogurtu

Dipy z kysané smetany

Už vás nudí bílé omáčky a dipy? Použijte
k přípravě červenou řepu a vyměňte látkový
ubrus za papírový. Menší bulvu uvařené
červené řepy nastrouháme najemno, rozmícháme s kelímkem bílého jogurtu a přidáme
prolisovaný česnek, sůl a pepř.
Specifickou štiplavou chuť má i dip se strouhaným celerem (může být i syrový), který
se dá vylepšit špetkou strouhaného sušeného zázvoru. Opět stačí smíchat s jogurtem
a dochutit.

Kelímek kysané smetany můžete vylepšit
vším, co máte rádi. Smíchejte ho s trochou
kari koření, pálivého kečupu a lžičkou sojové
omáčky. Nebo do něj nasekejte domácí pažitku, sůl, pepř a prolisovaný česnek. A naprostou pochoutkou je dip z kysané smetany,
rozmačkané dužiny z jednoho avokáda,
nadrobno nakrájené cibulky a kousků malého
rajčete. Osolit a opepřit dle chuti.

99,90 Kč

99,90 Kč

Pološtiepok na gril

Pološtiepok na gril

1 kg = 344,48 Kč

Brusinková omáčka zdarma
290 g
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Nevadí, že to neumíte vyslovit (něco jako čimičurrri). Po ochutnání ztratí slova i všichni
ostatní. Nakrájejte nadrobno hrst čerstvé
petrželové nati, jarní cibulku (bez zeleného
stonku), tři stroužky česneku a jednu malou
chilli papričku (nebo lžičku sušené). Nasypejte vše do hmoždíře, přidejte špetku soli
a pepře a rozmačkejte. Vláčnou směs vložte
do misky, přidejte malou sklenku olivového
oleje a tři lžíce vinného octa. Promíchejte
a dejte vychladit. Salsa je ideální ke grilovaným steakům, které v ní můžete i marinovat.

Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

1 kg = 344,48 Kč

Pikantní omáčka zdarma
290 g

99,90 Kč

99,90 Kč

1 kg = 312,19 Kč

1 kg = 312,19 Kč

Plesnivec
s grilovacím
kořením 4 ks

Plesnivec
s brusinkovou
omáčkou 4 ks

320 g

14,90 Kč
1 kg = 149,00 Kč

Balkánský sýr
100 g

320 g

19,90 Kč

25,90 Kč

1 kg = 199,00 Kč

1 kg = 225,22 Kč

Galbani
Mozzarella

Balkánský sýr

115 g

100 g

25,90 Kč
1 kg = 225,22 Kč

Balkánský sýr
pikant
115 g

36,90 Kč

36,90 Kč

32,90 Kč

Lučina Salátová
jemně slaná

Lučina Salátová
bylinková

Gran Moravia
Grattugiato fresco

11,90 Kč

6,90 Kč

13,90 Kč

1 kg = 246,00 Kč

150 g

1 kg = 246,00 Kč

1 kg = 79,33 Kč

Choceňský
smetanový
jogurt bílý
150 g

Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

150 g

1 kg = 575,00 Kč

1 kg = 548,33 Kč

jemně strouhaný sýr
60 g

1 kg = 139,00 Kč

Šopská zálivka
suchá
12 g

Hellmann´s
Tatarská omáčka
100 g

36,90 Kč
1 kg = 246,00 Kč

Galbani
Mozzarella mini
150 g

25,90 Kč
1 kg = 225,22 Kč

Balkánský sýr
tzatziky

115 g

24,90 Kč
1 kg = 249,00 Kč

Jihočeský eidam 30%

strouhaný
100 g

13,90 Kč
1 kg = 139,00 Kč

Hellmann´s
Majonéza
100 g
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Bez piva to nejde.

Pivní tipy
a recepty
pro letní
večery

Pivo je surovina, bez které se v létě v kuchyni neobejdete. Hodí se jako aperitiv i digestiv,
zažene obyčejnou žízeň, je vhodný do marinád a dalších receptů, a ještě na něj můžete
chytat ve sklenici otravné vosy. Bez piva to prostě nejde.
Ať už dáváte přednost klasice nebo patříte
mezi experimentátory, kteří chtějí ochutnat každou novinku na pivním trhu, letní
grilování je pro dobré pivo jako stvořené. Milovníci detektivek si určitě oblíbí mandlové
pivo, které jim svou příchutí bude připomínat
kyanid. Na rozdíl od smrtících koktejlů s vůní
hořkých mandlí vás toto pivo určitě nesprovodí ze světa, ale naopak vrátí do života.
Pivní marináda se hodí zvláště k vepřovému
masu. Prolisujte pár stroužků česneku, přidejte 4 lžíce oleje, 2 lžíce grilovací hořčice, lžíci
kari a trochu sojové omáčky. Dolejte světlým
pivem a rozmíchejte. Maso nechte marinovat
alespoň dvě hodiny, nejlépe však přes noc.
Nezapomeňte na další pivo, které budete
potřebovat na zapíjení hotové pečínky!
Cider není pivo, ale v letní dny osvěží tento
nápoj z jablek naprosto skvěle. Pokud máte
pocit, že jde o pití pro slečinky, vyzkoušejte
míchaný nápoj podle Cider Clubu. Do velké
nádoby nalijte litr dobře vychlazeného cideru,
přidejte litr studené limonády nebo sodovky, vložte dužinu z jednoho citronu nebo
pomeranče a šťávu z další půlky. Vylepšete
pořádným panákem whisky a ginu a trochu
přislaďte třtinovým cukrem podle chuti.

roztok na ošetření zaschlého trávníku!
Nevěříte? Cukr obsažený v pivu je pro trávník
skvělou výživou a už brzy se na vlastní oči
přesvědčíte, že komu se nelení, tomu se zelení!

Náš tip: Kuře na pivní
plechovce

49,90 Kč

79,90 Kč

1 l = 33,27 Kč

Kanec
světlý ležák
nefiltrovaný
1,5 l

16,90 Kč
1 l = 33,80 Kč

Gambrinus Originál 10
Radegast Rázná 10

světlé výčepní pivo
0,5 l

1 l = 53,27 Kč

Dárkové balení piv
Měšťanského pivovaru
v Kutné Hoře

Dárkové balení piv
Zámeckého pivovaru
Břeclav

pouze na
vybraných
prodejnách

pouze na
vybraných
prodejnách

záloha + 9 Kč

záloha + 9 Kč

Bronzová 10 světlé výčepní pivo,
Stříbrná 11 světlý ležák,
Zlatá 12 světlý ležák
3× 0,5 l

pouze na
vybraných
prodejnách

Pokud máte gril s poklopem, můžete vyzkoušet legrační recept grilování kuřete, sedícího
na plechovce s pivem. V misce smícháme
trochu třtinového cukru, mletou papriku, sůl,
hořčici, pepř, tymián a česnek. Z plechovky
piva odlejeme polovinu a do zbytku vsypeme
kořenící směs, aby pivo napěnilo. Pěkné kulaté kuře potřeme máslem, posypeme kořením
a posadíme na plechovku s pivem. Křídla je
třeba přetočit dozadu a opřít kuře o nohy tak,
aby bylo stabilní. Horní otvor u krku ucpeme
kouskem jablka, aby neunikala pára. Pečeme
na nepřímém grilu pod poklopem asi hodinu
a půl.

79,90 Kč

1 l = 53,27 Kč

19,90 Kč
1 l = 39,80 Kč

Birell

světlé nealkoholické pivo
0,5 l

Kanec 10° extra chmelená,
Kanec 12°světlý ležák,
Kanec 12°polotmavý ležák
3× 0,5 l

20,90 Kč
1 l = 41,80 Kč

Cola od Birellu

0,5 l

20,90 Kč
1 l = 41,80 Kč

Citronáda od Birellu

0,5 l

(Podle www.toprecepty.cz)

Až dorazíte z cyklovýletu nebo dlouhé túry,
dopřejte svým znaveným nohám ledovou pivní lázeň. Budete se už za chvíli cítit jako znovuzrození! Pivo pak z lavoru přelejte do hrnce
a převařte. Nařeďte vodou. A máte skvělý

11,90 Kč
1 l = 23,80 Kč

1 l = 33,80 Kč

Budweiser Budvar
B:CLASSIC

Velkopopovický Kozel
Mistrův ležák

záloha +3 Kč

záloha +3 Kč

světlé výčepní pivo
0,5 l
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16,90 Kč

Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

světlý ležák
0,5 l

36,90 Kč
1 l = 24,60 Kč

Krušovice
Královská 12
světlý ležák
1,5 l
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22,90 Kč

18,90 Kč

1 l = 57,25 Kč

Kingswood
apple cider

1 l = 37,80 Kč

Lišácké jablko cider
jablko, meruňka
0,5 l

0,4 l

16,90 Kč
1 l = 33,80 Kč

Litovel Černý citron

nealko, alko
0,5 l

17,90 Kč
1 l = 35,80 Kč

Staropramen Cool
grep,
Nealko malina a borůvka
0,5 l

Vychytávky

Svíčky

pro letní stolování

Nikde nechutná tak jako na čerstvém vzduchu. Není třeba řešit každý
drobek nebo rozlitou kapku. Servírování ani stolování není svázáno
žádnými velkými pravidly a kolem stolu se sedí a mluví ostošest i s plnou
pusou. Dětem vyhládne při pobíhání a skákání a libá vůně se z grilu nese
celou ulicí. Doba letního grilování je zpět!
Přinášíme vám pár vychytávek a nápadů, jak stolovat venku stylově a bez
zbytečných obav. Protože co vám funguje doma v jídelně či obýváku, se
venku řídí jinými pravidly. Je dobré si je na začátku sezony připomenout.

379,00 Kč
1 l = 541,43 Kč

tip na letní drink:

CRANBERRY
MULE

Captain Morgan
Spice Gold 35%

0,7 l

54,90 Kč
1 l = 73,20 Kč

Robby Bubble
meloun
0,75 l

54,90 Kč
1 l = 73,20 Kč

Robby Bubble
jahoda
0,75 l

129,00 Kč

99,90 Kč

1 ks = 129,00 Kč

1 bal = 99,90 Kč

Plastová konvice

Sada sklenic LEMON

s chladící vložkou 1,4 l
1 ks

230 ml
6 ks, 1 bal.

1 porce
• 40 ml Captain Morgan Spice Gold
• 15 ml limetkové šťávy
• 55 ml brusinkové šťávy
• 100 ml Ginger Ale
• led, trochu třtinového cukru

178,00 Kč

Dejte dílky limetky a cukr do sklenice a promíchejte je. Přidejte Captain Morgan Original
Spiced Gold a dobře zamíchejte.
Doplňte sklenici velkým množstvím drceného ledu a ozdobte dalším kouskem limetky.

1 l = 118,67 Kč

Rulandské šedé,

suché jakostní víno
odrůdové bílé
1,5 l

178,00 Kč
1 l = 118,67 Kč

Zweigeltrebe Rosé,

polosuché jakostní víno
odrůdové růžové
1,5 l

49,90 Kč

Plamínky svíček vytvoří i venku skvělou atmosféru. Je ale důležité je ukrýt před větrem do větších sklenic, které se nepřevrhnou.
Můžete je vložit do zavařovaček a ovázat krajkou nebo provázkem.
Super jsou i všechny laterničky, se kterými můžete návštěvy v noci
doprovázet k brance.

Ochrana proti hmyzu
Otravné pískání komárů večer, nebezpečná blízkost vos a včel při
jídle ve dne. Jak se zbavit hmyzu bez chemických repelentů? Je třeba
si uvědomit, že hmyz je součástí přírody. Buďme trochu velkorysí
a méně sobečtí ve svém konání. Trávník sekaný na dva milimetry
a vykácené stromy už narušují ekosystém. Vosy chytejte do lahve
se sirupem, která má úzké hrdlo. A na komáry zaútočte přírodním
odvarem z rozmarýnu. Stačí čerstvé bylinky zalít vroucí vodou
a louhovat do vychladnutí. Přidejte lžíci octa a máte domácí (a voňavý) repelent.

Létající tabule
První poryv větru může změnit vaši krásnou tabuli ve spoušť. Elegantní skleničky na stopkách nechejte doma a vytáhněte obyčejné
sklenice a hrnky. Nepřevrhnou se a dodají stolování venkovský ráz.
Pokud volíte látkový ubrus, nezapomeňte ho v rozích zatížit, klidně
obyčejným kamenem přivázaným provázkem. Místo prostírání
rozložte po stole staré utěrky a papírové ubrousky stočte do jednoho
hrnku a ty použité odkládejte do nádoby s víkem, aby nelétaly po
celé terase. Rozhodně je neházejte do grilu!

43,90 Kč

1 ks = 49,90 Kč

149,90 Kč

1 bal = 43,90 Kč

Obdelníkový plastový tác

1 bal = 149,90 Kč

Sada servírovacích
alu táců

41×27 cm transparentní
1 ks

Dóza na potraviny

sada 5 ks
0,25 - 2,6 l
1 bal

33,5×23,5 cm
2 ks, 1 bal.

při koupi
1 balení dóz
hodinky zdarma

29,90 Kč
1 kg = 230,00 Kč

Bohemia chips
vroubkované sůl
130 g
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Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

29,90 Kč
1 kg = 230,00 Kč

Bohemia chips
vroubkované
pizza
130 g

14,90 Kč
1 kg = 212,86 Kč

Arašídy
s příchutí soli

70 g

14,90 Kč
1 kg = 212,86 Kč

Arašídy
s příchutí Teriyaki

70 g

69,90 Kč
1 bal = 69,90 Kč

PE-PO
z dřevěné vlny
32 ks

Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

76,90 Kč
1 bal = 76,90 Kč

PE-PO
grilovací brikety
2,5 kg

79,90 Kč
1 bal = 79,90 Kč

PE-PO
dřevěné uhlí
2,5 kg
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15,90 Kč
1 kg = 159,00 Kč

Špekáčky
Premium
100 g
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22,90 Kč
1 kg = 229,00 Kč

Staročeská
slanina
100 g

Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a je určen pouze k marketingovým a propagačním účelům. Nabídka se může na jednotlivých
maloobchodních prodejnách lišit. Změna cen a chyby tisku vyhrazeny. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.
Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Magazín Pivo a Gril vydává společnost PRAMEN CZ a.s., Havlíčkův Brod, IČO: 252 71 971. Tel.: 572 592 539, e-mail: info@pramencz.cz

