25,-

Sekaná Globus
v housce

Platí od 15. 9. do 2. 10. 2022.

Naše párky vyrábíme každý den a některé i vícekrát denně dle momentálního odbytu. Vyrábíme je vždy ze stejného masa,
které dáváme i do pultů, výhradně za použití přírodního střívka. O jejich kvalitě svědčí i to, že jsou přirozeně bezlepkové.
Nabídka párků se může v jednotlivých řeznictvích Globus lišit - vybírejte, prosím, dle aktuální nabídky v pultech.

1990

Královský párek
Globus
v přírodním střívku
volný, balený i vakuovaný
100 g

15

Debrecínský párek
Globus

20,-

Párek v rohlíku
Globus

90

v přírodním střívku
volný, balený i vakuovaný
100 g

1 ks

15

90

Holandský párek
Globus

v přírodním střívku

volný, balený i vakuovaný
100 g

15

90

1990

Telecí párek

v přírodním střívku
jemný párek vídeňského
typu s vysokým podílem
telecího masa
100 g

2

Vídeňský párek
Globus

v přírodním střívku
volný, balený i vakuovaný
100 g

990

Selská paštika
Globus

v přírodním střívku
100 g

„V Globusu pracuji už 26 let a řídím se
tím, že nabízíme pouze kvalitní
a poctivé zboží za poctivou cenu.“

1490

Selský kuřecí párek
Globus
volný, balený
i vakuovaný
100 g

„Již 9 let se v našem řeznictví
starám o kvalitu a čerstvost.
Na tom si zakládám.“

1490

Pardubický salám
Globus
volný, balený
i vakuovaný
100 g
„V Globusu pracuji už 23 let a kvalita
a čerstvost jsou pro mě každodenní
samozřejmostí. Spokojený zákazník
je mi odměnou.“

3

2490

Sedlácká šunka
Globus
šunka výběrová
volná, balená
i vakuovaná
100 g
„V Globusu pracuji již 25 let a řídím
se tím, že prodávám jen to, co bych
si koupil já sám.“

1490

Chomutovská
klobása
Globus
v přírodním
střívku
100 g

„V Globusu pracuji už 23 let a poctivý
přístup k řemeslu je pro mě základ.“

690

Jaternicový
i jelitový prejt
Globus
100 g

„V Globusu pracuji už 23 let. Vše pro vás
připravujeme s radostí a tak, jak se má.“

4

12

90

Sekaná Globus

volná, balená, vakuovaná
100 g

„V Globusu pracuji už 25 let. Řídím se tím,
že zákazník je pro mě člověk, který mi
ukazuje cestu řemeslem.“

1490

Hanácká sekaná
Globus
100 g

„Již 26 let pro vás připravuji
produkty jen z masa a bez náhražek,
na což jsem náležitě hrdý.“

13

90

Špekáčky Globus
v přírodním střívku
volné, balené
i vakuované
100 g

„V Globusu pracuji už 22 let. Čerstvé
a kvalitní maso a uzeniny, právě to si
u nás koupíte každý den.“

5

1490

Vrbenská klobása
Globus
v přírodním střívku
100 g

„V Globusu pracuji už 18 let a řídím se tím,
že spokojený zákazník, čerstvost a kvalita
jsou pro mě vždy na prvním místě.“

1490

Anglická slanina
Globus
v celku
volná, balená
i vakuovaná
100 g

„V Globusu jsem začal pracovat jako učeň
před 11 lety. A nyní vedu řeznictví.
Cílem mého snažení je kvalitní výrobek
a hlavně spokojený zákazník.“

13

90

„V Globusu jsem od učňovských let již
16 rokem. Řídím se tím, že spokojený
zákazník je pro mne měřítkem kvality.“

6

Tlačenka světlá
Globus
100 g

9

90

Jitrnice nebo jelítka
Globus
v přírodním střívku
100 g

„V Globusu pracuji už 23 let. Řídím se tím,
že kvalita a poctivost je základem naší práce
a výsledkem je náš spokojený zákazník.“

1990

Dušená šunka
Globus

šunka výběrová
volná i vakuovaná
100 g

„Již 13 let ručím za vaši spokojenost.“

1690

Tradiční sekaná
Globus
100 g

„V Globusu pracuji už 17 let a řídím se tím,
že vyrábím a prodávám jen takové zboží,
jaké bych si sám koupil. Kvalita je u mne
na prvním místě.“

7

Spolupracujeme s učilišti a odbornými školami
v okolí. Učňům na praxi předáváme své
zkušenosti a nadšení pro řemeslo. Máme mezi
sebou kolegy, kteří u nás začínali jako učni
a jsou s námi již mnoho let.

Je jen na vás, jak si maso objednáte:
1︱PŘES OBJEDNÁVKOVÝ LIST,
který najdete v řeznictví u pultů s obsluhou.
2︱ONLINE NA WWW.GLOBUS.CZ.
Stačí pár kroků:
• V horní liště (vedle loga Globus) zvolte záložku
„objednávka“.
• Ověřte si, zda jste na stránkách pobočky
hypermarketu, ve kterém si objednávku chcete
vyzvednout, např. v Globusu Havířov.
• Vyberte si z online nabídky našeho řeznictví.
• Dokončete a odešlete objednávku.
• Objednané zboží si vyzvedněte v Řeznictví Globus
u pultů s obsluhou.
• Vše zaplaťte po převzetí objednávky u pokladen
v hypermarketu.
Aby naši řezníci mohli objednávku dokonale připravit, je dobré
ji zadat 2 dny před plánovaným vyzvednutím.

www.globus.cz

Globus Česko

