
Ani u koktejlových jednohubek se na vega-
ny nezapomnělo: co třeba zelenina v křupa-
vé tempuře, zlatavé jarní závitky, BBQ jac-
kfruit kuličky, nebo gyoza knedlíčky plněné 
houbami? Masožrouti si ani neuvědomí, že 
jedí vegansky.  

Veganské kuličky z nádivky s bru-
sinkami a pomerančem, 149,90 Kč

Veganské BBQ kuličky, 159,90 Kč, 
zeleninová tempura, 159,90Kč

Veganské BBQ kuličky, 159,90 Kč

Rybí kuličky v pivním těstíčku, 159,90 Kč

Zeleninová tempura, 159,90 Kč 

Pečená krůtí prsa, 279 Kč, chlebová omáčka, 149,90 Kč, výběr 
kořenové zeleniny, 84,90 Kč, brambory, 84,90 Kč, mrkev, 84,90 Kč 

Šumivý koktejl s vínem, lesními plody a ginem, 189,90 Kč

Pokud máte u stolu ve-
gany nebo chcete začít 
vaši lednovou výzvu 
‚veganuary‘ o týden 
dříve, rozhodně musíte 
vyzkoušet veganskou 
verzi koláče Beef Bour-
guignon plného lahod-
né kořenové zeleniny 
v bohaté vinné omáčce 
se slanou drobenkou. 

Krůtí pečeně plněná nádivkou, 799 Kč 
a tradiční krůtí omáčka, 109,90 Kč 

Slaný věnec Dirty Burger plněný hovězím masem, 
slaninou a sýrem, burgerová omáčka, 349 Kč 

Ke koktejlům bude jako stvořený nepře-
hlédnutelně dekadentní slaný věnec plněný 
burgerovým masem s lahodnou vrstvou 
sýra a slaniny. Byl navržen k trhání, nechte 
ho tedy pro vyhladovělé ovíněné hosty 
v celku a sledujte, jak se po něm zapráší. 

Slaný koláč à la Beef Bourguignon plněný hově-
zím masem dušeným na zelenině a víně, 449 Kč Vyberte si, kdo bude 

tentokrát středem 
pozornosti – neodmy-
slitelná britská krůtí 
pečeně plněná voňa-
vou nádivkou, anebo 
francouzsky laděný 
slaný koláč à la Beef 
Bourguignon který tak 
ráda vařila Julia Child? 

Blond čokoláda a karamelizované pekanové ořechy, 289 Kč, 
florentýnky se švýcarskou blond čokoládou, 149,90Kč

Veganský koláč Beetroot Bourguignon 
ve vinné omáčce s drobenkou, 229 Kč

Veganské nádivkové 
kuličky ovoněné pome-
rančem a brusinkami 
poslouží jako geniální 
prostředek na nasáknutí 
umami omáčky. 

Díky 
tomu, že... 

pokrmy stačí jen podle 
instrukcí hodit do trouby, 
nebudete si muset lámat 
hlavu se sáhodlouhým 
nákupním seznamem 
všemožných přísad, 
ale také si ušetříte 

horu nádobí.

Nezapo-
meňte... 

vychladit lahev 
šumivého vína 
na přípitek!

Využijte vzácné chvíle ke svému gustu a netravte je u plotny. Ať už hledáte inspiraci na sváteční přílohy, 
chystáte se vyzkoušet Vánoce po anglicku s velkolepým krocanem uprostřed stolu, anebo jste sezvali 
přátele na vánoční koktejl u vás doma, oddělení mražených potravin M&S má pro vás chytrá řešení. 
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TABULe
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https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen%20veganska%20%20zelenina%20v%20tempure_159,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen%20veganske%20BBQ%20jackfruit%20kulicky%20_159,90Kc_foto2/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen_BBQ%20kulicky%20159,90Kc_beet%20bourgignon%20229Kc_zeleninova%20tempura%20159,90Kc_nadivka%20149,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_kruta%20500g%20279Kc_brambory%2084,90Kc_kapusticky%2084,90Kc_zelenina%2084,90Kc_mrkev%2084,90Kc_nadivka%20149,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen%20veganske%20kulicky%20z%20nadivky%20s%20brusinkami%20a%20pomerancem_149,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_rybi%20kulicky%20v%20pivnim%20testicku_159,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_Let%20it%20sloe%20fizz_sumivy%20koktejl%20s%20vinem,%20lesnimi%20plody%20a%20ginem_189,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen%20vegansky%20kolac%20inspirovany%20francouzskym%20receptem%20bourgignon%20s%20repou,petrzeli%20a%20mrkvi%20ve%20vinne%20omacce%20s%20drobenkou_229Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Kruti%20pecene%20plnena%20nadivkou_799Kc_tradicni%20gravy%20-%20kruti%20omacka_109,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Dirty%20burger_slany%20venec%20se%20syrem%20a%20slaninou%20plneny%20burgerovym%20masem_349Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Beef%20Bourgignon_Slany%20kolac%20plneny%20hovezim%20masem%20dusenym%20na%20zelenine%20a%20vine_449Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_zmrzlinovy%20pohar%20recept_blonde%20cokolada%20a%20pekanske%20orechy%20s%20karamelem_289Kc_florentynky%20v%20blonde%20cokolade_149,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen%20veganske%20BBQ%20jackfruit%20kulicky%20_159,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tabule%20a%20ve%C4%8D%C3%ADrky%20XMAS21/jpg/marksandspencer_XMAS21_FROZEN_Plant%20Kitchen%20vegansky%20beetroot%20bourgignion_kolac%20inspirovany%20francouzskym%20receptem%20bourgignon%20s%20repou,petrzeli%20a%20mrkvi%20ve%20vinne%20omacce%20s%20drobenkou_229Kc/

