
NÁPOJE JAKO 
ST VOŘ ENÉ NA ZIMU

ve vánoční řade ̌ od M&S 

ZIMA MÁ JEDNO

NEPŘEKONATELNÉ

KOUZLO.. .

...šálek horkého čaje nikdy

nechutnal lépe, než když

z okapů visí rampouchy.

Kdo ale říká, že musíte zůstat

jen u čaje a kávy? 

AŤ UŽ TOUŽÍTE PO.. .

...horké čokoládě, milujete vůni

svařáku, anebo třeba nadšeně

objevujete nové edice kořeně-

ných piv a sametových likérů,

svého svátečního oblíbence

najdete v potravinách M&S. Pak

už se jen stačí zastavit a 
do-

přát si pomalý večer u rodin-

ného krbu se sklenkou či

hrnkem něčeho dobrého.

O tom přece zima je!

Zima je přímo předur-
čena k popíjení horké 
čokolády. Ve spojení se 
slaným karamelem je 
tento nápoj jednoduše 
neodolatelný.

Vločky belgické mléč-
né čokolády s příchutí 
slaného karamelu 
a himálajskou solí 
229,90 Kč (160 g)

Harmonický čaj 
s příchutí sladkých 
brusinek a mandarinek 
vás nejen dokonale 
zahřeje, ale i prospěje 
vašemu zdraví.    

Brusinkovo-
mandarinkový čaj  
179,90 Kč (15 ks pyra-
midových sáčků)

Tuto tmavě praženou 
arabiku s příjemným 
ovocným aroma si 
můžete v klidu dopřát 
i během dlouhých 
zimních večerů. 

Mletá káva z řady 
After Dinner  
199,90 Kč (200 g)

Tmavý zimní speciál 
pro pivní gurmány. 
Jeho lahodnou 
chmelovou hořkost 
doplňuje aroma švestek 
a ovocného koláče.   

Vánoční ale ze 
Southwoldu,
99,90 Kč (500 ml)

Tradiční londýnský 
porter tmavší, maha-
gonové barvy a bohaté 
kořeněné chuti s pře-
vládajícími tóny skořice 
a nového koření. 

Kořeněný zimní porter 
z Greenwiche
99,90 Kč (500 ml)

Tato směs koření dodá 
svařenému vínu, ginu 
či cideru tu správnou 
chuť. Hodí se také na 
ovonění čaje nebo 
punče.

Směs koření na 
svařené nápoje
89,90 Kč (19 g)

SAMETOVÁ CHUŤ
Vychutnejte si nevšední 
kombinaci chutí v exkluziv-
ním smetanovém likéru 
s příchutí čokoládových 
brownies a slaného 
karamelu s mořskou solí, 
299 Kč (700 ml). 

VŮNĚ SVAŘÁKU
K zimě neodmyslitelně patří 
svařené červené víno se 
směsí hřejivého koření, 
119 Kč (750 ml). Stačí ho jen 
ohřát a ozdobit plátkem 
pomeranče.

SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ
Zpečeťte slavnostní chvíli 
sklenkou prosecca 
z limitované edice Conte 
Priuli Oro, 369 Kč (700 ml).

Produkty řady The Collection spojují ty nejkvalitnější ingredience s exkluzivními obaly. 
Výsledkem je dárek, kterým se zavděčíte i těm nejnáročnějším milovníkům dobré gastronomie.

ŘADA THE COLLECTION

Speciální 
směs koření

Pro zimní 
chvíli pohody

GINOVÉ SNĚŽÍTKO
Ginový likér s příchutí mandarinky 
a vločkami z 23karátového zlata 
799 Kč za 3 ks (5 cl) .

Dokonalé samotné, 
ale i v koktejlech 

Nevšední 
kombinace

 chutí 
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