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Ledové osvěžení, příprava
dezertů a ledové kávy

Tipy na míchané pivní
koktejly
16.06.2020 8:54:03

„VNÍMÁM KRÁSU OKAMŽIKU
A TĚŠÍM SE NA DOBROTY“
říká v rozhovoru Markéta Hrubešová, kterou jsme pro vás vyzpovídali.
Podělila se s námi například o to, jak prožívá léto, grilovací sezónu
i v této době a zavzpomínala na své krásné dětství.
Kdo je ve vaší rodině grilovací „guru“?
Grilování miluju, je to krásná příležitost potkat
se, povídat, společně ochutnávat a trávit čas.
Navíc jídla připravená na ohni nebo zkrátka
nad plamenem, mají nenapodobitelnou a taky
neodolatelnou chuť. Bohužel nevlastním ani
chatu ani chalupu, tak se k vlastnímu grilování
nedostanu. Nezbývá mi tedy než se občas
„realizovat“ u známých nebo příbuzných.
A ohledně rozdělení rolí je to asi takhle. Mně
osobně nejvíc baví proces přípravy. Výběr
masa, jeho naporcování a také volba příloh,
salátů a pečiva. Samotné opékání nechávám
na mém muži. Přeci jen k tomu mají muži od
pradávna bližší vztah. Já si pak už jen sednu se
skleničkou, vnímám krásu okamžiku a těším
se na dobroty.

Jak Vás ovlivnila situace v česku
kvůli koronaviru, jak jste ji s rodinou
prožívala?
Snažím se vše vnímat a prožívat bez velkých
emocí. Prostě to brát jako fakt, se kterým nic
neudělám. Ale jsem duší bojovník, tak mi to
občas úplně nejde. V každém případě jsem teď
hodně doma. Mé milované herectví i vaření
jsou založeny na kontaktu s lidmi a diváky.
Teď je vše zrušeno, proto se snažím neustále
něco dělat, zaměstnat mysl i tělo. Natáčím
videa, píšu a vymýšlím další projekty. Také
vařím každý den s láskou. Tohle mě nepřestane bavit nikdy a myslím, že to je taková hezká
jistota, kterou doma máme. Každý den se sejít
u teplého domácího jídla vnáší do našich duší
klid.

Experimentujete v kuchyni a při grilování
nebo máte raději tradiční česká jídla?

Máte nějaký způsob úpravy masa, bez
kterého by snad „nemohlo být“ ani léto?

Vždycky se snažím řídit vnitřním pocitem
a náladou. Někdy mám potřebu se trochu
„uzemnit“ a dát si poctivou klasiku. Je zajímavé, že během karantény jsem tenhle pocit měla
v podstatě pořád. Jindy zatoužím po lehčím
jídle nebo jen salátu. Myslím, že tělo si vždycky
řekne, co potřebuje. A je celkem fajn se ho
naučit naslouchat.

Jsem zastáncem toho, že když máte kvalitní
surovinu, nemusíte už nic vymýšlet. Stačí sůl
a trocha oleje. Možná nějaká bylinka, ale to je
tak všechno. Není nad původní chuť, kterou
ničím nepřebíjíte.
Doporučuji vám vyzkoušet tagliatu. Je to italský recept, který občas dělám i doma na horké

pánvi. Maso, nejlépe roštěnku, nakrájejte přes
vlákno na úplně tenoučké plátky a dlaní je
trošku naklepejte, pokapejte olivovým olejem
a trochu osolte. Pak je vložte na rozpálenou pánev a v podstatě hned začněte plátečky obracet.
Pak okamžitě servírujte. Maso by mělo být jen
lehounce ošlehnuté, je to pecka! A navíc fofr
recept!!

Opékali jste jako děti, kromě jiného
i brambory v popelu?
Samozřejmě. Na chuť čerstvě vykopaných
brambor upečených v popelu na naší bývalé
chalupě nikdy nezapomenu. Zapíjeli jsme to
kyškou a bylo nám blaze.

Toužíte po nějakém jídle, které byste
chtěla ochutnat a zatím Vám jej nikdo
nepřipravil?
Toužím po všech jídlech, které mi, bohužel,
už nikdy nepřipraví má milovaná kroměřížská babička. Byla to nejlepší kuchařka na světě. Její buchty, koláče, zvěřina, řízky, roštěnky
aj. byly prostě nepřekonatelné! Tak vždycky,
když peču nebo zkouším nový recept, mávám
tam nahoru a prosím babičku, aby mi držela
palce.
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17,90 Kč

12,90 Kč

Trampské cigáro

Grilovací klobása

1 kg = 179,00 Kč

100 g

99,00 Kč

1 kg = 129,00 Kč

106,90 Kč
1 kg = 237,56 Kč

Goudovka
větrem ošlehaná
450 g

100 g

1 kg = 165,00 Kč

Gril pack

trampská a bylinková klobása
600 g

12,90 Kč

68,90 Kč

1 kg = 129,00 Kč

1 kg = 114,83 Kč

Špekáčkový
točený salám

Vepřové maso
mělněné

100 g

600 g

19,90 Kč
1 kg = 199,00 Kč

Klobása s divokým
česnekem
100 g

104,90 Kč
1 kg = 238,41 Kč

Čtyři burgříky
s cibulkou

440 g

ilustrační foto

77,90 Kč
1 kg = 213,42 Kč

Masošpejle
365 g

89,90 Kč

46,90 Kč

1 kg = 199,78 Kč

Pstruh kuchaný

450 g

1 kg = 93,80 Kč

Kuřecí stehna horní

500 g

ilustrační foto
Bidfood

8,50 Kč
1 kg = 73,91 Kč

Kornbageta

115 g

64,90 Kč
1 kg = 129,80 Kč

Kuřecí stehenní řízky

500 g

ilustrační foto
Vodňanská drůbež, a.s.

32,90 Kč
1 kg = 131,60 Kč

Tortila grilovaná
Ø 25 cm × 4 ks
250 g

34,90 Kč
1 kg = 117,91 Kč

Tortila
Ø 20 cm × 8 ks
296 g

rozpečeno
Pouze v prodejnách s vlastní pecí.

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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42,90 Kč

42,90 Kč

1 kg = 143,00 Kč

Burger bulka
6 ks

300 g

1 kg = 143,00 Kč

MegaBurger bulka
sezam 4 ks
300 g

18,90 Kč
1 kg = 675,00 Kč

Grilovací koření

34,90 Kč

34,90 Kč

Dresink Chilli
230 g

1 kg = 151,74 Kč

Dresink Francouzský
230 g

35,90 Kč

35,90 Kč

1 kg = 179,50 Kč

Hellmannś Majonézová
omáčka s česnekem
200 g

4

1 kg = 179,50 Kč

Hellmannś Majonézová
omáčka s hořčicí
200 g

18,90 Kč
1 kg = 756,00 Kč

Gyros

25 g

380 g

Grilované kuře

28 g

1 kg = 151,74 Kč

Pizzabrot Pizza chléb
na grilování

18,90 Kč

28 g

34,90 Kč

1 kg = 118,16 Kč

18,90 Kč
1 kg = 675,00 Kč

Krkovička
s česnekem

44,90 Kč

1 kg = 630,00 Kč

30 g

1 kg = 151,74 Kč

Dresink Česnekový

230 g

21,90 Kč
1 kg = 84,23 Kč

Hořčice Francouzská
260 g

18,90 Kč
1 kg = 675,00 Kč

Americké brambory

28 g

35,90 Kč
1 l = 143,60 Kč

Samba omáčka k masu

250 ml

26,90 Kč
1 kg = 103,46 Kč

Hořčice Pikantní
s feferony
260 g

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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21,90 Kč
1 kg = 73,99 Kč

296 g

Hořčice Ruská

Křen strouhaný

288 g

23,90 Kč

23,90 Kč

1 kg = 77,10 Kč

310 g

17,90 Kč

1 kg = 76,04 Kč

Hořčice Delikates

Otma kečup ostrý

21,90 Kč

1 kg = 79,67 Kč

Otmánek jemný kečup

300 g

1 kg = 102,29 Kč

175 g

109,90 Kč
1 l = 219,80 Kč

Costa d'Oro
Extra Virgin olive oil
500 ml

49,90 Kč

55,90 Kč

Jalapeno zelené
pálivé papričky
krájené

Mix pálivých chilli
papriček

1 kg = 285,14 Kč

1 kg = 372,67 Kč

340 g

360 g

23,90 Kč
1 kg = 77,10 Kč

Otma kečup jemný

310 g

89,90 Kč
1 l = 179,80 Kč

Costa d'Oro
Hroznový olej
500 ml

39,90 Kč
1 kg = 117,35 Kč

Okurky 7–9 cm

680 g

DRESING Z BALKÁNSKÉHO SÝRA
INGREDIENCE:
• Sůl
• 1 lžíce plnotučné hořčice
• 50 g balkánského sýra
• Pepř mletý
• 1 ks jarní cibulky
• 1 zakysaná smetana
• Citronová šťáva
• Bylinky
• 1 stroužek česneku

Dresing s balkánským sýrem je ideální pro
celou rodinu. Balkánský sýr nastrouháme,
nasekáme cibulku a bylinky, prolisujeme
česnek, přidáme trochu soli, 1 lžíci hořčice,
špetku pepře, přilijeme zakysanou smetanu,
vymačkáme trochu citronové šťávy a vše
důkladně promícháme v salátové míse. Dresing naservírujeme do misky, kterou dáme
na připravený stůl ke grilování. Dresing
podáváme jak k čerstvé zelenině, tak ke grilovanému masu, grilovaným bramborám,
rybě a všemu co máme rádi. Dobrou chuť!

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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LEDOVÉ
OSVĚŽENÍ
VYZKOUŠEJTE RYCHLÉ DEZERTY ZE SKLENICE
Už se vám omrzela zmrzlina, ale pořád máte chuť na něco sladkého a studeného? Udělejte si místo v ledničce a vyskládejte si na kuchyňskou linku
pěkné vysoké sklenice. Budeme vyrábět dezerty, které se nepečou, ale chladí. Díky přípravě i servírování přímo ve skleničkách má každý svou
vlastní porci a v průhledném skle vyniknou jednotlivé barevné vrstvy. Do poslední chvíle může být dezert překvapením schovaným v ledničce.
Tedy, pokud se vám na něj v noci nevydají domácí lupiči.

RYCHLOVKA S PIŠKOTY

BORŮVKOVÝ KRÉM

MALINOVÁ PĚNA

Potřebujete jen tvaroh, šlehačku, piškoty a jahody. Šlehačku našlehejte a smíchejte s tvarohem a vanilkovým cukrem. Do sklenic vložte
na dno trochu jahod, přidejte vrstvu krému,
pak vrstvu piškotů, opět vrstvu krému a další
piškoty, dokud nebude sklenice skoro plná. Nahoru opět dejte jahody a nechejte v ledničce pár
hodin odležet. Nakonec dozdobte šlehačkou.

Dezert připravený v jedné misce za pomoci
mixéru za pár minut zní jako skvělý plán.
Prostě smíchejte jeden tvaroh se dvěma
lžícemi medu, přidejte trošku mléka, hrst
borůvek. To je vše. Rozmixujte do lehkého
krému, který rozdělíte do skleniček nebo
misek a dozdobíte zbylými borůvkami. Raz
dva připravené, raz dva snězené.

Dobrota, co se přímo rozpouští na jazyku.
Ze dvou bílků a dvou lžic cukru ušleháme
sníh, do kterého nakonec vložíme hrst dobře
zralých malin nebo rozmačkaných jahod.
Ještě zlehka rozšleháme, až ovoce zbarví pěnu
do růžova. Rozdělíme do skleniček a uchováme v ledničce. Počet porcí můžete zvyšovat
a snižovat podle počtu bílků.

PŘÍPRAVA
LEDOVÉ
KÁVY
KÁVA LOUHOVANÁ ZA STUDENA
Cold brew je anglický název pro kávu louhovanou ve studené vodě několik hodin. Má
zajímavou, intenzivní chuť a k přípravě nepotřebujete nic, co byste neměli po ruce doma.
Teda hlavně čerstvě umletou zrnkovou kávu.
Litrovou zavařovací sklenici se šroubovacím
víkem. Papírový filtr nebo jemné plátýnko.
A dostatek času, ideálně celý den a celou noc.
Do zavařovačky nasypejte cca 100 g čerstvě
umleté kávy, zalejte co nejstudenější vodou.
Zašroubujte pevně víčko a pořádně protře-
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NÁŠ TIP
UMĚNÍ LEDOVÉ KÁVY
Jak nejlépe připravit skutečně osvěžující
nápoj
Ledovou kávu si většinou představujeme
jako studené kafe ve skle s kopečkem zmrzliny a čepicí ze šlehačky. Pokud to takto
máte rádi, proč ne? Ale horké léto je skvělou
příležitostí vyzkoušet i jinou ledovou kávu.
Tu pravou. Její příprava sice zabere více
času, ale výsledek bude stát za to.

pejte. Vložte do lednice a nechejte macerovat.
Druhý den kávu opatrně slejte přes filtr do
čisté sklenice a servírujte s kostkou ledu.

LEDOVÉ FRAPPÉ
Rychlá osvěžující kávová specialita pro ty, co
do kávy mají rádi mléko nebo smetanu. Do
mixéru nasypte pár kostek ledu, nalijte velký
šálek silné kávy, přilijte dle chuti kvalitní smetanu či trochu plnotučného mléka
a rozmixujte. Servírujte klidně i s kopečkem
zmrzliny nahoře.

ESPRESSO S TONIKEM
Milovníci silné černé kávy typu espresso si
mohou v parném dni své „kafíčko“ vylepšit.
Do sklenice na pár kostek ledu nalijte trochu
vychlazeného toniku, a nakonec zalijte
šálkem kávy. Jestli to bude malé presso z kávovaru, překapávaná káva nebo káva z mocca
konvičky, záleží jen na tom, co budete mít
zrovna k dispozici. Jemně perlivý studený
nápoj vás zaručeně osvěží a nakopne.

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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99,90 Kč

99,90 Kč

1 kg = 249,75 Kč

Hermelín na gril

(Grilovací koření zdarma)
400 g

1 kg = 249,75 Kč

Hermelín na gril

(Brusinková omáčka zdarma)
400 g

29,90 Kč

29,90 Kč

Olmín na grilování

Olmín na grilování
Bruschetta

1 kg = 290,29 Kč

(Grilovací koření zdarma)
103 g

1 kg = 290,29 Kč

22,90 Kč

1 kg = 110,56 Kč

1 kg = 229,00 Kč

Mozzarella ITALY

100 g

180 g

24,90 Kč

21,90 Kč

1 kg = 249,00 Kč

Jihočeský eidam 30%
plátky
100 g

1 kg = 219,00 Kč

Kapucín Toast tavený sýr
plátkový

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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1 kg = 249,75 Kč

Hermelín na gril Figura

(Koření sušená rajčata + bylinky)
400 g

17,90 Kč
1 kg = 94,21 Kč

Zakysaná smetana 15%
190 g

(Grilovací koření zdarma)
103 g

19,90 Kč
Choceňské Tzatziki
smetanové

99,90 Kč

100 g

36,90 Kč
1 kg = 246,00 Kč

Galbani Mozzarella
Mini
150 g

49,90 Kč
1 l = 118,81 Kč

Hellmannś
Tatarská omáčka
420 ml

99,90 Kč
1 kg = 245,45 Kč

Sedlčanský Ohnivák
na gril
(Pikantní koření zdarma)
407 g

19,90 Kč
1 kg = 60,30 Kč

Bílý jogurt
smetanový 10%

330 g

24,90 Kč
1 kg = 249,00 Kč

Jihočeský eidam 30%
strouhaný
100 g

49,90 Kč
1 l = 118,81 Kč

Hellmannś
Majonéza
420 ml
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NÁŠ TIP
SPRÁVNÉ SERVÍROVÁNÍ PIVA

NAUČTE SE
MÍCHAT VLASTNÍ

PIVNÍ KOKTEJLY

Kdybyste letos měli možnost koupit si jen jednu věc do svého hostitelského vybavení, kupte si
nerezový šejkr. Vaše večery naberou zcela nový směr a zásoby darovaného alkoholu, na které
už léta padá prach, můžete pěkně provětrat. Receptů na koktejly není nikdy dost a k přípravě
některých ani šejkr potřebovat nebudete (ostatně zavařovací sklenice se šroubovacím víkem ho
na zahradě v pohodě nahradí). My jsme se dnes zaměřili na netradiční koktejly s pivem.
Pravověrní pivaři se asi chytnou za hlavu. Koktejly s pivem? A není to škoda piva? Určitě není,
nebojte se experimentovat. Třeba budete příjemně překvapeni. Ostatně, použít můžete nejen
klasické pivo, ale také piva s příchutí, radlery a cidery. Každý správný barman ujde dlouhou
cestu, než najde ten správný poměr ve složení míchaných drinků a koktejlů. Než z vás budou
barmanští mistři, připravili jsme pro vás trochu inspirace. Nejde o přesné dodržení receptů
ani doporučených surovin. Často právě při improvizaci dosáhnete nečekaného výsledku, který
všechny ohromí. Tak ať to v šejkru chrastí ledem, a hlavně ať vás na druhý den nebolí hlava!

PIVNÍ BOWLE
Bowle (čti boule) je chlazený míchaný nápoj
z bílého vína nebo sektu s přídavkem ovoce
a vonných bylin. My nahradíme víno radlerem s ovocnou příchutí, ideálně pomeranče,
zázvoru, limetky apod. A připravíme si velkou, opravdu velkou bouli. Protože pochoutka
se musí nechat pořádně odležet a vychladit,
tak když už se s tím budete chystat, ať máte
vystaráno na celý večer.
Připravte si na dno větší nádoby čerstvé nebo
i kompotované ovoce, podle toho, co máte
po ruce. Jahody, maliny, pomeranče, ananas
i jablka. Zalejte ovoce litrem (nebo dvěma)
ochuceného radleru, přilejte dle chuti rum
nebo brandy. Promíchejte a nechejte směs
v ledničce pár hodin odležet. Druhý den
dolejte ještě další pivo, opět promíchejte

17,90 Kč
1 l = 35,80 Kč

Budvar 33

světlý ležák
0,5 l

+ záloha 3 Kč

8

a pomocí naběračky můžete hostům nalévat
třeba do hrnků nebo sklenic, ve kterých vynikne barevná kombinace ovoce a alkoholu.

PIVO SE ŠUMIVÝM VÍNEM
NEBOLI BLACK VELVET
Nápad míchat tmavé pivo Velvet se šumivým
vínem se prý zrodil v hlavách Francouzů v irském Dublinu, ale už si to nikdo nepamatuje.
Zato recept se celá desetiletí nemění: Do velké
vysoké sklenice nalejete tmavé pivo (stout)
a přilejete víno. Ve většině míchaných nápojů
se pivo dolévá až naposledy, ale tady s ním
musíte začít. Fajnšmekři přidávají na závěr
štamprli džusu z černého rybízu. Schválně
nechejte hosty tipovat, co všechno míchaný
nápoj obsahuje.

14,90 Kč
1 l = 29,80 Kč

Staropramen Ležák

světlý ležák
0,5 l

Zatímco v hospodách a restauracích považujeme správně čepované pivo za samozřejmost, doma ještě máme co vylepšovat.
Pokud pijete pivo přímo z lahve, asi vám
následující rady nepomůžou. Ale pokud
chcete na domácím servírování piva zapracovat, měli byste dodržovat následující
doporučení:
• Jde nejen o to podávat pivo správně
vychlazené, ale mít vždy čisté a vychlazené
i pivní sklenice.
• Ideální je uchovávat pivo i sklenice
v ledničce, protože tak si i v parném dni
udrží pivo po přelití do skla svou správnou
teplotu a nepadá tak rychle pěna.
• Pivo by mělo mít asi 7 stupňů Celsia,
svrchně kvašené speciály o pár stupňů
více, aby se jejich aroma lépe uvolnilo.
• A jak pivo do sklenice správně nalévat?
Nejprve vytvoříme trochu pěny na dně
a potom už pivo naléváme pomalu po
stěně sklenice. Pivo tak nebude samá pěna
a neztratí říz.
• V horkém počasí si raději nalejte menší
sklenici piva a dolévejte si vždy nové, vychlazené, ideálně do vymyté sklenice.

PIVNÍ MOJITO
Osvěžující chuť mojita s rumem, mátou
a limetkou si můžete vylepšit i světlým pivem.
Recept je do poslední chvíle stejný jako u klasického mojita. Limetku nakrájíte na měsíčky,
zasypete třtinovým cukrem krystal a pomocí
mačkátka (nebo dlouhé lžičky) vymačkáte
z limetky šťávu. Přidáte hrst mátových lístků,
ještě trochu podrtíte, aby se uvolnilo aroma,
a dosypete sklenici do poloviny ledovou tříští.
Pak přidáte bílý rum typu Bacardi a dolejete
vychlazeným světlým pivem.

35,90 Kč
1 l = 23,93 Kč

Staropramen
Smíchov

světlé výčepní pivo
1,5 l

+ záloha 3 Kč

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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26,90 Kč

49,90 Kč

1 l = 17,93 Kč

Delegát

světlé výčepní pivo
1,5 l

1 l = 33,27 Kč

Kanec

světlý ležák nefiltrovaný
1,5 l

19,90 Kč

18,90 Kč

1 l = 60,30 Kč

Frisco Brusinka,
Lesní ovoce

0,33 l

1 l = 42,95 Kč

Strongbow Apple ciders
Gold Apple, Dark Fruits
0,44 l

Birell Pomelo & Grep,
Malina & Limetka, Hrozno

0,5 l

20,90 Kč
1 l = 41,80 Kč

OSVĚŽ SE NOVINKAMI

OD BIRELLU
Nabídka platí od 27. 4. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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14,90 Kč

16,90 Kč

1 l = 29,80 Kč

1 l = 33,80 Kč

Velkopopovický Kozel

světlé výčepní pivo
0,5 l

Braník Jedenáctka

35,90 Kč

27,90 Kč

1 l = 35,90 Kč

1 l = 55,80 Kč

BIG SHOCK!
Gold, Original

1l

BIG SHOCK!
Exotic, Original

0,5 l

1 l = 35,80 Kč

Budvar 33

světlý ležák
0,5 l

31,90 Kč
1 kg = 182,29 Kč

Moravské brambůrky
solené

175 g

29,90 Kč

29,90 Kč

29,90 Kč

Tyčinky PRIMA
Solené

Tyčinky PRIMA
Sýrové

Tyčinky PRIMA
Italia

1 kg = 239,20 Kč

125 g

109,90 Kč
1 l = 146,53 Kč

Frizzante Rosé
polosladké

0,75 l

10

světlý ležák
0,5 l

17,90 Kč

1 kg = 239,20 Kč

125 g

109,90 Kč
1 l = 146,53 Kč

Frizzante Blanc
polosuché
0,75 l

1 kg = 239,20 Kč

125 g

16,90 Kč
1 l = 33,80 Kč

Zlatý Bažant

světlý ležák
0,5 l

31,90 Kč
1 kg = 182,29 Kč

Moravské brambůrky
česnekové
175 g

299,00 Kč
1 l = 598,00 Kč

Božkov Republica
Exclusive 38%

0,5 l

59,90 Kč

59,90 Kč

MOSCATO de Luxe
Bianco

MOSCATO de Luxe
Fragola

1 l = 79,87 Kč

0,75 l

1 l = 79,87 Kč

0,75 l

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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25,90 Kč

13,90 Kč

1 bal = 25,90 Kč

1 bal = 13,90 Kč

Papírový kelímek na
studené nápoje

Papírový kelímek na
teplé nápoje

0,5 l × 8 ks
1 bal

0,2 l × 8 ks
1 bal

12,90 Kč

35,90 Kč

1 bal = 12,90 Kč

PARTY Tácek
papírový č. 4
15 ks
1 bal

1 bal = 35,90 Kč

Talířek
z celulózy/cukrové třtiny

vhodný do mikrovlnky, trouby Ø 22 cm,
8 ks
1 bal

19,90 Kč

13,90 Kč

1 bal = 19,90 Kč

PARTY Miska
500 ml, 15 ks
1 bal

1 bal = 13,90 Kč

Set dřevěných příborů

4 × 2 ks
1 bal

42,90 Kč

76,90 Kč

1 ks = 42,90 Kč

ALU folie grilovací
EXTRA
38 cm × 8 m
1 ks

1 bal = 76,90 Kč

PE-PO grilovací brikety
2,5 kg

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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1 bal

19,90 Kč
1 bal = 19,90 Kč

Kelímek transparentní

0,5 l × 10 ks
1 bal

29,90 Kč
1 bal = 29,90 Kč

Miska
z celulózy/cukrové třtiny
vhodná do mikrovlnky, trouby
400 ml, 8 ks
1 bal

14,90 Kč
1 bal = 14,90 Kč

Papírová slámka
24 ks
1 bal

79,90 Kč
1 bal = 79,90 Kč

PE-PO dřevěné uhlí
2,5 kg

1 bal

11,90 Kč
1 bal = 11,90 Kč

Odlivka na alkohol

0,04 l × 8 ks
1 bal

19,90 Kč
1 bal = 19,90 Kč

PARTY Talíř mělký bílý

20,5 cm, 15 ks
1 bal

27,90 Kč
1 bal = 27,90 Kč

ALU Grilovací miska

3 ks
1 bal

69,90 Kč
1 bal = 69,90 Kč

PE-PO z dřevěné vlny
32 ks
1 bal
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14,90 Kč
1 kg = 149,00 Kč

Špekáčky
Premium
100 g

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 1. 7. do 31. 8. 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
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