
v letní řadě potravin Marks & Spencer 2021
ÓDA NA GRILOVÁ N Í  
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Oslava léta v M&S je v plném proudu. Žhavou novinkou je letní řada všeho potřebného na BBQ 
party, od mražených rybích filetů z divokého lovu a vepřových párků z volného chovu po přílohy jako 

hranolky ze sladkých brambor anebo středomořská zelenina připravená na gril.  

všeho letního je doplněna chuťově 
hlubokými omáčkami plnými umami, 
sladkých a kyselých tónů jako terijaki, 
anebo House BBQ a House Smoky 
Tomato, ale také třeba nakládanými 
sladkokyselými okurkami na plátky jako 
stvořenými na burgery a sendviče anebo 
pikantními chipsy s příchutěmi jako 
jalapeño nacho či habanero.

1 – Mražené rybí filety z divokého rybolovu: islandská treska 279,90 Kč, skotský losos Lochmuir 489 Kč a islandská treska skrvnitá 279,90 Kč   
2 – Nakládané okurky na burger ve sladkokyselém nálevu 61,90 Kč  3 – Grilovací omáčky, dipy a marinády z řady The Grill: Teriyaki 84,90 Kč, 

House Smoky Tomato (z rajčat uzených na dubovém dřevě) 109,90 Kč a omáčka House BBQ (z rajčatového pyré a speciální směsi bylinek a koření) 
84,90 Kč  4 – Klasická rajčatová omáčka Everything sauce 74,90 Kč  5 – Letní edice brambůrků: Chicken Katsu Curry (s kořenicí směsí na kuřecí 

katsu kari) 57,90 Kč, Asian BBQ Pulled Pork (s příchutí grilovaného vepřového masa v asijském stylu) 57,90 Kč, Habanero Hot Wings (s příchutí chilli 
papriček Habanero a koření na kuřecí křídla) 57,90 Kč a Jalapeno Nacho (ochucené sýrem čedar a chilli papričkami jalapeño) 57,90 Kč

1 – Veganské bazalkové pesto 104,90 Kč  2 – Limitovaná letní edice prosecca Conte Priuli Brut 299 Kč  3 – Mražené pokrmy na grilování: 
středozemská zelenina 89,90 Kč, batátové hranolky 109,90 Kč, madagaskarské krevety 299,90 Kč a vepřové párky z masa z volného chovu 

169,90 Kč  4 – Letní edice míchaných alkoholických nápojů Hard Seltzer: citron s limetkou 57,90 Kč a višeň s rebarborou a malinou 57,90 Kč 
5 – Letní edice ginu se zlatými vločkami a s příchutí třešňových květů 699 Kč  

Pokud se vaše grilování bude konat v středo-
mořském duchu, musíte vyzkoušet univerzální 
rajčatovou omáčku Everything sauce – rozumí 
si s pizzou, těstovinami, chilli con carne, 
ratatouille anebo třeba šakšukou. 

V DUCHU STŘEDOMOŘÍ

GURMÁNSKÁ EDICE 

ZÁŘIVÝ KOKTEJL
Pokud se chcete ukázat před hosty a namíchat jim vlastní koktejl 
na míru, sáhněte po letní edici ginového likéru se zlatými vločkami, 
ovoněného třešňovými květy. 

PRO VEGANSKÉ PŘÁTELE
přidejte na hostinu veganské bazalkové pesto 
z veganské řady Plant Kitchen. 

NA PŘÍPITEK SLUNCI
skvěle poslouží prosecco Conte Priuli Brut v letní edici anebo už namíchané 
alkoholické limonády Hard Seltzer v individuálních baleních v plechovce 
(o jednu hromadu nádobí méně!).
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https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Jidlo2021_nakladane%20okurky%20na%20burger%20sladkokysele_62Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_BBQ%20omacky%20THE%20GRILL_Teriayki%2085Kc_Smokehouse%20Tomato%20109,90Kc_HouseBBQ%2084,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Klasicka%20omackova%20omacka%20Everything%20sauce%20na%20testoviny,%20chilli,%20pizzu,%20polevku%20a%20dalsi%20pokrmy_74,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20alkoholickych%20michanych%20napoju%20Hard%20Seltzer_Citron%20a%20limeta_Visen_Rebarbora%20a%20malina_57,90Kc_250ml/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20chipsu_485852%20Habanero%20hot%20wings%2057,90Kc,%20485944%20Asijske%20pulled%20pork%2057,90Kc,%20485258%20Jalapeno%20nacho%2057,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20ginu%20se%20zlatymi%20vlockami%20a%20prichuti%20tresnovych%20kvetu_699kc_750ml/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20prosecco%20Conte%20Priuli%20Brut_299Kc_750ml/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Mrazene%20BBQ%20pokrmy_Stredozemska%20zelenina%20na%20gril,89,90Kc_Batatove%20hranolky,109,90Kc_Madagaskarske%20krevety,%20299,90Kc_Veprove%20parky%20z%20volneho%20chovu,169,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Veganske%20bazalkove%20pesto_104,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOD21_Mrazene%20rybi%20filety%20z%20divokeho%20lovu_2641364%20Islandska%20treska%20280Kc_00808866%20Skotsky%20Lochmuirsky%20losos%20489Kc_00264068%20Islandska%20%20treska%20skvrnita%20280Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20chipsu_asijske%20veprove%20BBQ_58Kc%20/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20chipsu_kureci%20Katsu%20curry_58Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20chipsu_syr%20%C4%8Dedar%20a%20jalapeno_58Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20chipsu_papricky%20Habanero%20a%20koreni%20na%20kureci%20kridla_58Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20prosecco%20Conte%20Priuli%20Brut_299Kc_750ml_cutout/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Letn%C3%AD%20BBQ%202021/jpg/marksandspencer_FOOD_Leto2021_Letni%20edice%20ginu%20se%20zlatymi%20vlockami%20a%20prichuti%20tresnovych%20kvetu_699kc_750ml_cutout/

