
Letos v červnu to bude 70 let od doby, kdy Její Veličenstvo královna Alžběta II. usedla na 
britský trůn. Tak jako celá britská společnost i Marks & Specer oslavuje spolu s buckingham-
ským palácem – a jak jinak slavit než lahodnými dobrotami a sklenkou něčeho osvěžujícího? 

1 – Jubilejní sběratelská plechová dóza plná britských máslových sušenek (červená nebo modrá) 249 Kč a stříbrná hrací 
skříňka 399 Kč  2 – 20 papírových brček 69,90 Kč, 8 papírových talířů 69,90 Kč, 20 ubrousků 89,90 Kč,  

75 košíčků na muffiny 79,90 Kč  3 – Figurky z mléčné čokolády ve tvaru pejska Jejího Veličenstva 119,90 Kč   
4 – Korunovační omáčka s meruňkovým a mangovým protlakem 89,90 Kč     

1 – Limitovaná edice jubilejního piva typu ale 99,90 Kč  2 – Jubilejní ginový likér z čerstvých britských jahod v designové láhvi 
899 Kč  3 – Šumivý nealkoholický koktejl Pressé ze šťávy z čerstvých britských jahod a s výluhem z bezových květů 79,90 Kč  
4 – Sada na pečení tradičních britských máslových koláčků scones  99,90 Kč  5 – Jahodový gin z čerstvých britských jahod 

v designové láhvi 899 Kč  6 – Deka s nepromokavou spodní vrstvou 489 Kč a praktická chladicí taška 489 Kč 
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U příležitosti platinového jubi-
lea je v M&S k dostání limito-
vaná edice jídla a nápojů, která 
do českých domácností přináší 
nejoblíbenější britské chutě 
v hravých oslavných obalech.

Na zapití jsou připraveny 
královský ležák, ginový likér 
s britskými jahodami 
a šumivý nealkoholický sekt 
z britských jahod a bezinky. 

Každé letní hostině budou 
slušet tradiční máslové 
sušenky v hrací skříňce, 
čokoládoví pejsci britského 
plemena corgi nebo králov-
ská omáčka jako stvořená 
na letní grilování a pikniko-
vé sendviče. 

UPEČTE SI BRITSKÉ SCONES
Milovníci britských show 
o pečení ocení mix na
domácí pečení tradičních 
britských máslových scones.

OSLAVA VENKU 
Nechybí pikniko-
vé chladicí tašky 
a zdobené talířky, 
ubrousky a brčka 
s vlajkami.
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Edice je již
nyní k dostání

v ckamenných prodej-
nách M&S. 

https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_29231454_jubilejni%20lezak_99,90Kc_660ml/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_sumive%20presse%20z%20britskych%20jahod%20a%20bezinky_79,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_plechovky%20plne%20maslovych%20susenek_stribrna%20hraci%20skrinka%20399Kc_modra%20a%20cervena%20249Kc_ks/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_8ks%20papirovych%20taliru%2069,90Kc_20ks%20papirovych%20ubrousku%2089,90Kc_20ks%20brcek%20s%20vlajkou%2069,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_29229284_cokoladovi%20psi%20corgi_119,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food__29234370_700ml_29226719_kralovska%20omacka%20na%20sendvice%20a%20grilovane%20kure_89,90Kc_250ml/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_piknikova%20chladici%20taska%20489Kc%20a%20piknikova%20deka%20489%20Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food__29234370_ginovy%20liker%20s%20britskymi%20jahodami_20_899Kc_700ml/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food_sada%20na%20domaci%20peceni%20tradicnich%20britskych%20maslovych%20scones_99Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Platinov%C3%A9%20jubileum%2022/jpg/marksandspencer_KralovskeJubileum_food__29234370_ginovy%20liker%20s%20britskymi%20jahodami_20_899Kc_700ml_lifestylefoto/

