
USPOŘÁDEJTE LETOS NA HALLOWEEN  
PATŘIČNĚ STRAŠIDELNOU PARTY S VTIPNĚ 
HRŮZNÝMI SLADKOSTMI PRO KOLEDNÍKY. 

Halloweenneděle 31. října

Co třeba čokolády

plněné hrozivě ze
leným

karamelem, veganské 

želatin
ové housenky 

nebo hrůzný popcorn

s očními bulvami? 

Halloweenské

pamlsky najdete

v českých prodejnách

Marks & spencer

s oddělením potravin.

Pokud chcete dodat party 
občerstvení osobitý nádech,
pořiďte si halloweenská vy-
krajovátka na perníčky a po
upečení je dozdobte podlesvého děsivého gusta.
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1 – STRAŠIDELNÝ POPCORN SHOCK CORN se slaným karamelovým popcornem, boby z mléčné čokolády a kandovanou kůrou, jedlé 
strašidelné ozdoby 199,90 Kč (205 g)  ČOKOLÁDOVÉ KNOFLÍKY SE ZELENÝM KARAMELEM BOGEY BUTTONS 79,90 Kč (150 g)  STRAŠIDELNÍ 
DUCHOVÉ BUBBLY BOO z nadýchané mléčné čokolády 21,90 Kč (23 g)  KRVAVÝ MOZEK z bílé a mléčné čokolády plněný červeným slaným 

karamelem a s jedlými třpytkami 4 ks za 79,90 Kč (42 g)  DĚSIVÍ ČOKOPARŤÁCI THE GHOULISH GANG S HRŮZOSTRAŠNÝM TETOVÁNÍM 
59,90 Kč (55 g)  2 – STRAŠIDELNÉ HALLOWEENSKÉ TVÁŘE HOUSENKY COLIN z bílé čokolády a s očima z mléčné čokolády 79,90 Kč (127 g) 

3-4 – STRAŠIDELNÝ POPCORN SHOCK CORN se slaným karamelovým popcornem, boby z mléčné čokolády a kandovanou kůrou, jedlé
strašidelné ozdoby 199,90 Kč (205 g)  5– DĚSIVÍ ČOKOPARŤÁCI THE GHOULISH GANG S HRŮZOSTRAŠNÝM TETOVÁNÍM 59,90 Kč (55 g)

6 – KRVAVÝ MOZEK z bílé a mléčné čokolády plněný červeným slaným karamelem a s jedlými třpytkami 4 ks za 79,90 Kč (42 g) 

1 – HALLOWEENSKÁ VYKRAJOVÁTKA na perníčky a sušenky 109,90 Kč  2 – STRAŠIDELNÉ HALLOWEENSKÉ TVÁŘE 
HOUSENKY COLIN z bílé čokolády a s očima z mléčné čokolády 79,90 Kč (127 g)  3 – STRAŠIDELNÍ DUCHOVÉ BUBBLY 
BOO z nadýchané mléčné čokolády plné jemných vzduchových bublinek 21,90 Kč (23 g)  4 – HALLOWEENSKÁ RULETA 

HOUSENKY COLIN, sladké a slané vegetariánské želé žížaly 64,90 Kč (170 g)
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Letošní kolekce hallo-weenských pamlsků se postará o to, aby od vašich dveří nikdoneodcházel zklamán.
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Vaše sladkohrůzná mísa 
drobných odměn pro vandru-
jící příšery (neboli vaše hosty
v promyšlených kostýmech) 

plná čokoládových a želatino-
vých pamlsků potěší kolední-

ky vyzrálé i ty nejmenší. 3
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L AHODNÉ STR AŠ ENÍ
à la Marks & Spencer
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SLAVÍME 25 LET V ČR

https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_food_29181001_Halloweenska%20ruleta_vegetarianske%20zele%20zizaly%20Housenka%20Collin,%20mix%20sladke%20a%20kysele_64,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_food_29177561_marksandspencer_Halloween21_food_29177561_strasidelne%20halloweenske%20tvare_Housenka%20Collin%20v%20halloweenskem%20podani_produktove%20foto_79,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_strasidelny%20popcorn%20Shock%20Corn_199,90Kc_lifestyle/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_food_29196210_3%20ks%20halloweenska%20vykrajovatka%20na%20pernicky%20a%20susenky_109,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_food_strasidelny%20popcorn%20Shock%20Corn%20199,90Kc_cokolady%20se%20zelenym%20karamelem%20Bogey%20Buttons%2079,90Kc_Bubbly%20boo%20X%20KC_Ghouliush%20Gang%20X%20Kc_Brains%2059,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_strasidelny%20popcorn%20Shock%20corn_199,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_Krvavy%20mozek%20cokolada_59,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_food_29177561_strasidelne%20halloweenske%20tvare_Housenka%20Collin%20v%20halloweenskem%20podani_produktove%20foto_79,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_jednotlive%20balene%20cokolady%20a%20tetovani_00,00Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_food_29181001_Halloweenska%20ruleta_vegetarianske%20zele%20zizaly%20Housenka%20Colin,%20mix%20sladke%20a%20kysele_64,90Kc_shot/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/Speci%C3%A1ln%C3%AD/Halloween%202021/jpg/marksandspencer_Halloween21_cokolada_duchove_23g_22,90Kc/

