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KOLEDOVÁNÍ
S L A D K É

S  M & S

Halloween milují děti i dospělí, vždyť kdo by odolal STRAŠIDELNÝM historkám ve spo-
jení se SLADKOSTMI pro koledníky. A Marks & Spencer vám ho pomůže naplánovat 
tak, aby hosté křičeli radostí! NOVÁ strašidelná řada pochoutek je v prodejnách již 

teď a díky nim bude váš večer plný napětí a LAHODNÝCH dobrot. 
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1 – STRAŠIDELNÁ LÍZÁTKA z mléčné čokolády 89,90 Kč  ČARODĚJNICKÉ ZUBY ze strašidelných rozinek v jogurtové polevě 89,90 Kč  
OČNÍ BULVY ZOMBIE z duté mléčné čokolády 89,90 Kč  2 – ČARODĚJNICKÉ ZUBY ze strašidelných rozinek v jogurtové polevě 89,90 Kč  

3 – KYSELÍ PAVOUCI z ovocného želé v příchutích černého rybízu a koly  44,90 Kč  4 – STRAŠIDELNÝ KARNEVAL, 10 pytlíčků s želé  
bonbony ve tvaru lebek, netopýrů, srdcí a kytek 99,90 Kč

1 – DĚSIVÉ OČNÍ BULVY z bílé čokolády s malinovou náplní 119,90 Kč  2 – HROZIVÝ ZVĚŘINEC z mléčné čokolády  
s karamelovou náplní 64,90 Kč  3 – OBLUDNÉ OMBALLS™ z mléčné čokolády 64,90 Kč  4 – STRAŠIDELNÝ DŮM, plechovka 

se světýlkem a s křehkými máslovými sušenkami 289,90 Kč  5 – HROZIVÉ PRASÁTKO PERCY™, měkké žvýkací bonbóny  
z ovocné šťávy 79,90 Kč  6 – SUŠENKY A VÝKŘIKY, mléčná a bílá čokoláda se sušenkovou náplní 99,90 Kč

Vyděsí vás do očí bijící děsivé oční bulvy s ručně zdobe-ným bělmem z bílé čokolády a plněnýmmalinovým středem?

Budete mít dost odva-

hy vydat se do straši-

delného domu Light Up

House a objevit v jeho 

záři uvnitř ukryté más-

lové sušenky?

Nový směr halloweenskému
občerstvení dávají kuličky 

z mléčné čokolády Spooky  
Omballs nebo Cookies & Scream,
které tvoří směs bílé čokolády 

s mléčnou a s drobenkou z tma-
vých sušenek s měkkou bílou 

čokoládou a sušenkovou náplní,
pro kterou byste zemřeli.
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Děsivě dobrý vý-
běr nabízí deka-
dentní pochoutky 
ideální pro ty, kteří 
jsou posedlí vším 
s halloweenskou 

tématikou. 

DEJT E MI KOLEDU,

nebo vám něco 

PROVEDU

Vyzkoušíte nové želé

bonbony Fruity Creepy

Carnival a kyselé 

pavoučí bonbony

Sour Spiders, určené

pro ty nejodvážnější

koledníky?

HALLOWEENpondělí 31. října
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https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%20_Fruity%20Creepy%20Carnival_zele%20bonbony/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2000886246%20zvykaci%20bonbony%20s%20ovocnou%20stavou%20Percy%20Gets%20Spooky%20%2079,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029177462%20creepy%20choc%20lollies%2089,90Kc%2029256365%20witches%20teeth%2089,90Kc%2029177448%20zombie%20eyeballs%2089,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029252572%20ab%20biscuit%20light%20289Kc%20a%2029190218%20svitici%20dum%20s%20maslovymi%20susenkami%20289Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029256389%20krvave%20bulvy%20z%20bile%20cokolady%20s%20visnovou%20naplni%20Bloodshot%20Eyeballs%20119,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029256600%20bila%20cokolada%20s%20mlecnou%20cokoladou%20a%20drobenkou%20z%20tmavych%20susenek%20Cookies%20and%20Scream%2099,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%20rozinky%20v%20poleve%20s%20jogurtovou%20prichuti%20Witches%20Teeth%2089,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029177400%20zele%20bonbony%20s%20ovocnou%20prichuti%20Sour%20Spiders%2044,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029256334%20pulena%20vajicka%20z%20mlecne%20cokolady%20Menacing%20Menagerie%2064,90Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/J%C3%ADdlo/Halloween%2022/jpg/marksandspencer%2029177479%20kulicky%20z%20mlecne%20cokolady%20Omballs%20Monstrous%20Critters%2064,90Kc/

