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Vyznavači klasiky a jednoduchosti si spokojeně smlsnou na řadě zmrzlin M&S 
Collection, které představují jednopříchuťové zmrzliny v půllitrovém kelímku vyrobené 
z mléka West Country a smetany z rodinné mlékárny v Devonu v jihozápadní Anglii. 
V nabídce je č okoládová z ekvádorské čokolády, slaný karamel s máslovou slanou 
karamelovou omáčkou a kousky karamelu, pistáciová z pražených pistácií i citrónová 
ze sicilských citrónů.  

Nové př íchutě zmrzlin, 
KTERÉ DOSTANOU I SKUTEČNÉ ZMRZLINOVÉ ZNALCE, DORAZILY 

DO ČESKÝCH MRAZÁKŮ MARKS & SPENCER. 

Nálada letošních prázdnin je jasná: oslava léta a všech chutí, které k němu patří – najdete 
tu citrónový krém s pusinkami, ikonické prasátko Percy, dvojici čokoláda a karamel 

s fondánem i zmrzlinu, která připomíná chutě britského odpoledního čaje o páté.
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První příchutě už dorazily do českých prodejen a další budou k dostání od července. Výběr těchto 
zmrzlin je také k dispozici přes službu dovozu potravin na rohlik.cz s doručením domů. 
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M&S nezapomíná ani 
na vegany, nabídka 
mražených dezertů 
v prodejnách za-
hrnuje i zmrzliny 
na rostlinné bázi 

kokosového mléka, 
například s příchutí 
skotských malin 

anebo bohaté 
čokolády. Stačí 
hledat na obalu 

logo Plant Kitchen 
a zelenou ikonku V 

(vegan). 

1 – Zmrzlina z pravých sicilských citrónů a z mléka z oblasti West Country 124,90 Kč, zmrzlina se slaným karamelem a z mléka 
z oblasti West Country 124,90 Kč a luxusní čokoládová zmrzlina z mléka z oblasti West Country 124,90 Kč  2 – Oblíbené 

prasátko Percy Pig ve formě vanilkové zmrzliny s lesním ovocem a marshmallows s jahodovou příchutí 119,90 Kč  3 – Zmrzlina 
ze tří druhů čokolád (bílé čokolády, hořké čokolády a s hoblinkami z mléčné čokolády) a mléka z oblasti West Country 124,90 Kč

1-2 – Veganská zmrzlina Plant Kitchen s čokoládou a kokosovým krémem 99,90 Kč a s malinami a kokosovým krémem 99,90 Kč 
3 – Vanilková a citrónová zmrzlina s citrónovým krémem, sněhovými pusinkami a kousky sušenek 139,90 Kč   

4 – Vanilková zmrzlina s příchutí smetanového čaje, s jahodovou omáčkou a kousky piškotů 139,90 Kč   
5 – Čokoládovokaramelová zmrzlina s čokoládovým fondánem, karamelovou omáčkou a kousky sušenek 139,90 Kč  

https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_Zmrzliny_2021_29139262_Lemon%20Meringue%20vanilkova%20zmrzlina%20s%20citronem,%20pusinkami%20a%20kousky%20susenek_432%20g_140Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_Zmrzliny_2021_29139309_Cream%20Tea%20vanilkova%20zmrzlina%20s%20jahodovou%20omackou%20a%20kousky%20piskotu_432g_140Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_Zmrzliny_2021_29139286_Chocolate%20Millionaires%20cokoladova%20a%20karamelova%20zmrzlina%20s%20cokoladovym%20fondanem,%20karamelovou%20omackou%20a%20kousky%20susenek_432g_140Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_ZMRZLINA_Leto2021_Triple%20chocolate%20zmrzlina%20se%203%20druhy%20cokolady_124,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_Zmrzliny_2021_29141531_Percy%20Pig%20vanilkova%20a%20ovocna%20zmrzlina%20s%20lesnim%20ovocem%20a%20marshmallows_432%20g_120Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_ZMRZLINA_Leto2021_zmrzliny%20West%20Country%20s%20prichutemi%20Sicilsky%20citron,%20Slany%20karamel%20a%20Luxusni%20cokoladova_124,90Kc_ks/
https://www.rohlik.cz/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_ZMRZLINA_Leto2021_veganska%20Plant%20Kitchen%20malinova%20zmrzlina%20na%20kokosove%20bazi_99,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Zmrzliny%20l%C3%A9to%2021/jpg/marksandspencer_ZMRZLINA_Leto2021_veganska%20Plant%20Kitchen%20cokoladova%20zmrzlina%20na%20kokosove%20bazi_94,90Kc/

