
Dvojnásobná nabídka mraženého jídla M&S je důkazem, že mrazáky mají větší 
potenciál, než jen skladování zapomenutého hrášku a zmrzliny.

Marks & Spencer si dal za úkol přesvědčit zákazníky o výhodách mražených potravin. 
Díky zmražení je hračkou mít vždy po ruce steak prvotřídní kvality, a navíc se zabraňuje jednomu 

z nešvarů tohoto století – plýtvání jídlem. 

Britský cukrový 
hrášek , 79,90 Kč 

Britská růžičková 
kapusta, 49,90 Kč 

Bramborová kaše 
s máslem a smetanou, 

114,90 Kč

Zářným příkladem toho, co mít vždy v mrazáku na nečekanou 
večeři,  je oakhamské kuře.

HOSTINA PO ANGLICKU

P ři koupi oakhamského kuřete, 249 Kč (1,3 kg), máte vždy 
zaručeno, že víte, odkud pochází (z jedné z britských farem, 
které spolupracují s M&S) a jak bude chutnat (je extra šťavna-

té a křehké). Z výpečků bleskově umícháte šťávu a po anglicku 
servírujte pokrm s jasně zeleným sladkým hráškem a kapustičkami 
pro extra dávku vitamínu C. Že nesmí chybět bramborová kaše 
(z M&S), je snad jasné! Díky rozšířené mražené řadě v českých 
prodejnách je nyní tradiční britská hostina hračka. 

Pizza s rajčatovou 
omáčkou, mozzarellou 
a čedarem, 99,90 Kč 

Ravioly se čtyřmi 
druhy vegetariánských 

sýrů, 114,90 Kč 

Hovězí lasagne, 
114,90 Kč 

Kuřecí tikka masala, 
199,90 Kč

Pro dny, kdy na vás při pomyšlení na vaření 
padá únava, jsou tu hotovky jako kuřecí tikka 
masala, italské těstoviny jako lasagne nebo 
sýrové ravioly a nejoblíbenější jídlo: pizza se 

sýrem a rajčaty. Stačí rozbalit, hodit do trouby 
a zanedlouho máte večeři na stole, aniž byste 

museli obětovat své standardy stravování.

HOTOVK Y
BE Z KOMPROMISU
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OD FARMÁŘ Ů ROVNOU 
DO MR A Z ÁKU



6 vepřových klobásek 
s jablky odrůdy Bramley 

pečenými s medem, 
139,90 Kč 

6 plátků sušené neuzené  
anglické slaniny  

z vepřové pečeně,  
139,90 Kč 

 4 hovězí burgery 
z plemene Aberdeen 

Angus, 199,90 Kč 

Hovězí steak z vysokého 
roštěnce vyzrálý 21 dní, 

299 Kč

N abídka z oceánu se pyšní skvosty jako divoká 
islandská treska jednoskvrnná, skotský losos 
nebo obří honduraské krevety. Také už máte 

chuť na paellu s mořskými plody či anglickou geniální 
klasiku v podobě fish & chips? Díky zmražení si naše 
masa a ryby zachovávají veškerou chuť a čerstvost, 
a tak ohromíte každého nečekaného hosta.

Mít vždy po ruce skvělé maso a ryby, aniž by v lednici ztrácely na čerstvosti? 

MASO A RYBY JAKO Z TRHU

Řešením jsou jednotlivé porce masa a ryb v mrazáku, vždy bleskově po ruce. Řekněte sbohem nákupům na 
poslední chvíli a nepříjemným překvapením. Co třeba takové vepřové klobásky s jablkem, které jsou vyrobeny 
z těch nejlepších kousků britského vepřového z chovu na čerstvém vzduchu, burgery z plemene Aberdeen 

Angus, křehký šťavnatý steak z vysokého roštěnce nebo neuzená britská slanina? 

Honduraské 
královské 
krevety,
 229 Kč 

 Filety z divoké 
islandské tresky 
jednoskvrnné,

 249 Kč

Filety ze 
skotského lososa 

obecného,
 399 Kč 
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