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Globus šunka 
šunka nejvyšší jakosti
volná, balená i vakuovaná
100 g
 

29,90 Rokiškio Grand 37 % t. v s. 
Litevský tvrdý sýr, který zraje po dobu 36 měsíců.   

Doporučujeme podávat jako součást slavnostního občerstvení, ale také jej můžeme použít do salátu, 
sendvičů, omáček a řady dalších jídel.  Výborně se doplňuje s bílými víny, Proseccem, ale také pivem.

100 g
 

pultový prodej

Máslová 
vánočka  
de luxe  
v krabičce 
1000 g
 

PRO TRADIČNÍ I MODERNÍ VÁNOCE

199,-
159,-

- 20 %

5990
45,90

- 23 %



Sýrové hody

Excelent Gold 48 % t. v s. 
různé druhy

Přírodní polotvrdý sýr eidamského typu s jemnou, vláčnou 
konzistencí s menším počtem dírek na řezu 

— bazalka: pomáhá při nervozitě, špatné koncentraci 
—zelený pepř, chilli: podporuje zdravé trávení, slouží 

jako přírodní afrodiziakum 
—olivy: díky svým detoxikačním účinkům hrají velkou roli 

v boji proti civilizačním a srdečním chorobám, proti stárnutí.  
Tuto příchuť zakoupíte pouze v hypermarketech Globus.

100 g
 

Madeta 
Kamadet královský  

48 % t. v s. 
různé druhy

Sýr camembertského typu s bílou plísní na povrchu  
s typickou jemnou, houbově sýrovou a pikantní chutí. 

Bělavě hebký zvenku, smetanově krémový uvnitř.  
- Královský: má mléčnou až smetanovou barvu, která 

kontrastuje s bělostnou plísní porostlou na celém povrchu  
- Vlašský ořech: vysoký obsah vitamínů B, draslíku, fosforu, uklidňuje 

nervy. Tuto variantu zakoupíte pouze v hypermarketech Globus.
100 g

 

Madeta Niva Premium 60 % t. v s. 
Poloměkký zrající sýr typu roquefort s modrou plísní uvnitř, vyrobený  

z kravského mléka. Díky vyššímu obsahu tuku je jemnější a krémovější.  
Charakteristika sýra:  

- drobivá textura  
- slaná chuť s pikantním dozníváním  

- žampionové aroma  
- splňuje požadavky bezlepkové diety   

Sýr se výborně snoubí s červenými víny z pozdních sběrů  
(Cabernet Sauvignon, Merlot).   

Doporučujeme do salátů, omáček,  
ale také jako součást slavnostního občerstvení.  

Exkluzivní balení zakoupíte pouze v hypermarketech Globus 
a je vhodné i jako vánoční dárek.

100 g
 

pultový prodej

pultový prodej

pultový prodej
pultový prodej

Madeta Tylžský sýr 45% 
Polotvrdý sýr původem z oblasti východního 

Pruska, dnešní Litvy, s příjemnou pikantní 
chutí a nepravidelnými síťkami na řezu.  

Splňuje požadavky bezlepkové diety.
100 g

 

3090
24,90

- 19 %

- 21 %

3190
24,90

- 36 %

3790
23,90

- 18 %

2690
21,90
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Dárkový box Chillila 
různé druhy

Dochucovací omáčky značky Chillila jsou vyrobeny s největší 
pečlivostí z čerstvých surovin.  Mají široké spektrum chutí, od jemné 

až po extra ostrou. Neobsahují žádná barviva, konzervanty, lepek  
či laktózu. Výborně se hodí k sýrům, rybám, masu, teplým i studeným 

pokrmům, které zvýrazní a doplní jejich chuť.
180 ml

100 ml = 77,22 

Král sýrů 
Krémový samet, Hermadur,  
125 g, 100 g = 31,92
Král sýrů  Safír, 100 g 
 
 

Irský Cheddar 48 % t. v s. 
Polotvrdý, sytě oranžový sýr  
vyrobený z kravského mléka  
s pikantní lehce nasládlou chutí.  
Výborně se snoubí s bílými víny  
svěžího typu.
100 g
 

Gran Moravia 
100 g

 

Goldsteig Ementál 45 % t. v s. 
Přírodní polotvrdý sýr vyrobený z kravského mléka se zřetelnými 
oky v těstě. Vyznačuje se smetanově žlutou barvou těsta a vůní 
rozkvetlých luk s ořechovými tóny.
100 g
 

Landana, sýr typu gouda z kravského mléka
různé druhy 

Polotvrdé holandské sýry značky Landana překvapí svou lahodnou chutí  
a kvalitou. Díky barevnosti těchto sýrů snadno vykouzlíte sváteční  

pohoštění, které vaše blízké zaujme hned na první pohled.   
V naší nabídce naleznete příchutě: 

- Landana green pesto, red pesto a wasabi rozzáří každou sýrovou mísu.  
- Landana mild vyniká smetanově jemnou až máslovou chutí s oříškovými tóny. 

- Landana chilli je velmi pikantní delikátní sýr pro milovníky ostřejších chutí. 
- Landana bylinky je obohacena o chuť plodů ze zahrádky – rajčat, papriky,  

česneku, cibule a bazalky. 
- Landana divoký česnek dochutí každý sendvič nebo těstoviny. 

- Landana vlašský ořech v sobě spojuje chuť sýra a křupavých ořechů.  
- Landana rajče/olivy obohacený o chuť středomořských plodin – oliv a rajčat. 

- Landana s houbami a lanýžem je chuťovým sen každého gurmána.
100 g

 

Mature Cheddar 
2 druhy
200 g
100 g = 39,95 

pultový prodej

pultový prodej

pultový prodej
pultový prodej

- 25 %

6290
46,90

- 17 %

5690
46,90

139,-- 20 %

9990
79,90

- 27 %

4790
34,90

- 30 %

4290
29,90 - 33 %

5990
39,90

4990
38,90

- 22 %

Madeta 
Madeland 
bloček
200 g
100 g = 23,45 

ce
na

 od
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Rondelé Président, to je 
čerstvý lehce roztíratelný sýr 

s lahodnou chutí a jemnou 
našlehanou texturou. 

Vychutnáte si ho nejlépe 
namazaný na čerstvém  

a křupavém pečivu.

Président La Bûche Fondante je typické spojení jemné 
chuti kozího sýru a jemné textury. Jedná se o sýr vyrobený 
čistě z kozího mléka, zrající v srdci kraje Poitu v mlékárně  
v Riblaire. Hodí se ke každé příležitosti, jak na pečivo,  
tak na sýrové prkénko.

Landana, sýr typu gouda z kozího mléka
různé druhy 
100 g
Pod značkou Landana naleznete vynikající holandské sýry typu gouda,  
které jsou vyrobené z kozího mléka.    
Sýry mají pružné těsto a nabízíme je v několika variantách:  
- Landana kozí mild má nasládlou chuť se sněhově bílou vláčnou texturou.  
- Landana kozí chilli je velmi pikantní delikátní sýr, který se hodí k pivu.   
- Landana kozí italské bylinky obohacena o chuť středomořských bylinek - paprik,  
   rajčat, tymiánu a bazalky.  
- Landana kozí koriandr a pískavice má oříškovou chuť a voní po karamelu.   
- Landana vlašský ořech a fík v sobě spojuje chuť křupavých ořechů a sladkého fíku.   
V sýrech naleznete dokonalou kombinaci vůně a chuti, která z každého rautu  
a pohoštění udělá jedinečný zážitek.

 

Tartare Party mix 
Provence, Itálie
100 g
 

Elegantní Tartare, jednohubky  
s rozplývající se texturou a pečlivě 

vybraným kořením, vás díky své 
chuti přenesou do krajů jižní Francie.

pultový prodej

Výrazný bílý ušlechtilý sýr, který se vyrábí  
z nepasterovaného ovčího mléka, je protkán 
modrozelenými žilkami a má hladkou 
strukturu. Pyšní se známkou ochrany 
původu AOC.

Roquefort Société 50 % t. v s. 
sýr s modrou plísní
150 g
100 g = 66,60 

Président Rondelé 
různé druhy
100 g
 

Président  
La Buche Fondante 
kozí sýr
180 g
100 g = 47,17 

- 31 %

14590
99,90

- 27 %

11790
84,90

- 11 %

8990
79,90

- 34 %

4890
31,90

6490
49,90

- 23 %

Variace kozích sýrů
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Antipasti mix 
Antipasti hrají v kuchyni důležitou úlohu. Nepodávají se jen 
na začátku vícechodové tabule, ale potěšíte jimi i návštěvu, 

která se stavila na sklenku vína.   
Ze širokého spektra antipast si může vybrat několik druhů 

oliv, sušená rajčata, ale také nakládané papričky plněné 
sýrem. Všechny tyto delikatesy jsou pro vás dovezeny  

ze slunného Řecka a Španělska.
100 g

 

Tvarůžková pomazánka 
jemná, pikantní

Pokud patříte k milovníkům tvarůžků, jsou tyto pomazánky 
stvořené přímo pro vás. Jsou vyrobeny z originálních 

olomouckých tvarůžků z Loštic a vychutnat si je můžete  
na jednohubkách, hodí se také jako chuťovka k pivu.

100 g
 

pultový prodej

pultový prodej

pultový prodej

Turistická pomazánka 
Základem pomazánky je 30 % 

turistického salámu. Přidáním majonézy 
a tvarohu dosahuje tvárné struktury, 

která umožňuje lehké zdobení  
na jednohubky, chlebíčky, a výborná je 

namazaná jen tak na rohlík.
100 g

 

pultový prodej

Pochoutkový salát 
Výtečný salát dle tradiční receptury s obsahem 40 % junior salámu 
a majonézy můžete použít jako dokonalý základ 
obloženého chlebíčku či namazat 
na jednohubky, kanapky a další chuťovky.
100 g
 

Gurmán klub

Lahůdky Palma

Bagetová vajíčková  
pomazánka 
Pomazánka připravovaná z 60 % vajec, doplněná majonézou, díky níž je chuť 
velmi jemná. Vyzkoušejte tuto vynikající pomazánku např. s různými druhy 
pečiva. V kombinacích podle vaší fantazie se meze nekladou.
100 g
 

Gurmán klub

Gurmán klub

pultový prodej

3890
32,90

- 15 %

- 23 %

2090
15,90

- 10 %

1890
16,90

- 20 %

1990
15,90

- 18 %

1590
12,90
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Specialita z telecího a vepřového masa. Konzumují se ohřáté s křenem a čerstvým pečivem. Taliány se během přípravy 
nesmí vařit. Vodu nejprve přivedete k varu, poté ji odstavíte a vložíte do ní taliány, které v horké vodě necháte  
cca 10 minut, dokud se neprohřejí. Dobrou chuť!

Jemný párek z telecího masa je skvělý ohřátý s křenem či hořčicí a čerstvým pečivem, nebo jako rychlá večeře či oběd 
například s bramborovou kaší nebo luštěninami. Dobrou chuť!

Vyrobeno pouze z hovězího masa

Obsahuje pouze hovězí maso a koření. Výborně chutná ohřátá např. 
s křenem či hořčicí, ale skvělá je i studená jako pochoutka k vínu či 
na jednohubky.

Jemná krůtí šunka výhradně z prsních svalů, 
vyrobená řeznictvím Globus v té nejvyšší 
kvalitě. Výborně se hodí pro výrobu chlebíčků, 
obložených mis, svačin do školy, či jen tak jako 
chuťovka k vínu nebo na drobné mlsání.

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

19,90

Krůtí šunka Globus 
šunka nejvyšší jakosti
100 g
 

28,90
Taliány Globus 
v přírodním střívku,  
z telecího a vepřového masa
100 g
 

15,90

Hovězí klobása Globus 
v přírodním střívku
100 g
 

19,90

Delikatesy z Řeznictví Globus
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Podarujte své blízké 
netradičním dárkem! Pokud je 

ve vašem okolí někdo, kdo nedá 
dopustit na chuť dobré šunky, tak ho 

naše výběrová Vánoční šunka Globus pod 
stromečkem jistě potěší.  S Vánoční šunkou 

Globus uděláte dojem také na párty, či domácí 
oslavě. Stačí ji jednoduše prohřát  a nechat vaše 

přátele či rodinu, aby si sami ukrajovali a vychutnávali 
např. s troškou křenu nebo hořčice. Vynikající je ale  

i za studena.  Takové pohoštění bude všem zaručeně chutnat 
a  nadchne také způsobem servírování. A v případě, že vám nějaký 

kousek ještě zbyde, můžete ho využít např. do domácích šunkofleků 
nebo nakrájet na tenké plátky do sendvičů se sýrem a kousky zeleniny.

Perfektní na Vánoce i Silvestr

Vánoční šunka Globus 
šunka výběrová
100 g
 

18,90
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Serrano Costa Brava 
4 kg
1 kg = 249,75 

Uherský salám Pick 
400 g
100 g = 54,75 

Myslivecká 
šunka 
1 kg
 

Čabajská 
klobása 
Gyulai 
250 g
100 g = 35,96 

Fuet Extra 
170 g
100 g = 29,35 

Kroměřížský speciál 
Delikatesky 
280 g
100 g = 38,93 

1299,-
999,-

- 23 % - 10 %

669,-
599,-

109,-

- 20 %

6290
49,90

- 22 %

259,-
199,90- 18 %

269,-
219,-

- 21 %

115,-
89,90

Dárkový koš Kmotr 
1510 g
100 g = 39,67 

Pro milovníky masa
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Uherské salámy 
exclusive 
800 g
100 g = 37,38 

Carpaccio 
se sýrem a olivovým olejem 
80 g, 
100 g = 137,38

Roastbeef s hořčičnou 
omáčkou  
110 g, 
100 g = 99,91
 
 

Exentis Gold 
Exentis Quatro 
590 g, 100 g = 62,54
Exentis Gold 
610 g, 100 g = 60,49
 
 

Kmotr De luxe 
1270 g
1 kg = 937,01 

Villar Mini Jamon 
se stojánkem a nožem v dárkovém balení
1 kg
 

Prosciutto Crudo 
300 g
100 g = 63,30 

Prosciutto Crudo, 
Jamon Serrano, 
Salám Milano
80 g, 100 g = 74,88

Mortadella 
100 g
 
 

- 27 %

8290
59,90

- 12 %

799,-
699,-

- 13 %

219,-
189,90

299,-

- 14 %

129,-
109,90

369,-

1190,-
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Paštika 
různé druhy
250 g
100 g = 35,96 

Kaviár 
červený, černý
50 g
100 g = 89,80 

Paštiková bonboniéra 
osm kousků paštik 
v luxusním balení
200 g
100 g = 24,95 

Losos uzený Premium 
100 g
 

Paštika s dekorací 
různé druhy
300 g
100 g = 23,30 

Caula tapas 
různé druhy
120 g
100 g = 58,25 

Losos 
marinovaný 
s pepřem,  
s hořčičnou omáčkou
170 g
100 g = 87,65 

- 12 %

7990
69,90

- 21 %

5690
44,90

- 37 %

7990
49,90

- 12 %

7990
69,90

149,-

- 24 %

119,-
89,90

115,-
89,90

- 21 %

Hostina s puncem luxusu
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Medy 
dárkové balení, 
lipový, květový, lesní 
3x 250 g, 750 g, 
100 g = 26,65
 
 

Javorový sirup  
Carters 
250 ml
100 ml = 43,96 

Sushi set 
dárkové balení
 
 

Olivy Olymp 
dárkové balení, 
3 druhy 
3x 314 ml, 942 ml,  
p. p. 460 ml, 
100 ml = 34,76
 
 

Džemy Šafránka 
dárkové balení  
4x 160 g, 640 g, 
100 g = 46,72
 
 

Uv
ed

en
á c

en
a j

e j
iž p

o s
lev

ě.

AKCE

-35 %
na Almito papriky 
plněné sýrem 
270–280 g

6290

Paštiky 
a trhaná kachna, 
různé druhy
170 g
100 g = 70,53 

159,90

119,90

199,90

- 38 %

17990
109,90

329,-

299,-

Gurmánské dárkové balíčky
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Goma Wakame 
100 g
 

Kreveta růžová  
100 g
 

Losos divoký Sockeye 
filet
100 g
 

Halibut 
100 g
 

5490
42,90

- 21 %

Jedlá mořská řasa je známá z asijské kuchyně. Obsahuje spoustu vitamínů  
a minerálů.

Lahůdka, kterou díky jednoduché přípravě miluje mnoho gurmánů.  
Příprava mušlí je rychlá, s dokonalým výsledkem. Slávky jsou navíc 
nízkokalorické, obsahují minerální soli, železo, vitamíny A, B, C, D a bílkoviny.

Halibut, zvaný též platýs černý, se vyznačuje vysokým obsahem bílkovin a vitamínů.  
Patří tak mezi nejvýživnější a nejchutnější ryby a právem je považován za delikatesu. Bílé maso 
má pevnou strukturu, a proto je vhodné pro pečení. Výborně také chutná i dušený či vařený  
v páře. Ryba pochází z divokého odlovu.

Krevety oceníte pro jejich rychlou přípravu. Můžete je smažit, dusit nebo 
grilovat. Přidejte k nim bylinku, výrazné koření jako zázvor, chilli či curry 
nebo je zakápněte citronem. Jsou součástí zdravého životního stylu, jelikož 
neobsahují skoro žádný tuk.

Z letošního výlovu z divokých řek Aljašky. Právem nese titul krále pacifických lososů.  
Díky konzumaci krevet a zooplanktonů má jeho svalovina jasně červenou barvu.  
Doporučená je rychlá tepelná úprava nebo použití nízkých teplot, aby se jeho maso nevysušilo 
a uchovala se jeho fantastická chuť.

Pultový prodej

Slávka jedlá 
100 g
 

- 32 %

3990
26,90

- 26 %

4490
32,90

- 23 %

1290
9,90

6990
59,90

- 14 %

Delikatesy z moře 
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DelimaxRybí pomazánka 50 % 
Jedinečná pomazánka vyrobená z 40 %  
uzené makrely a 10 % uzeného sledě  
spolu s marinovanou cibulí  
a sterilizovanou zeleninou.  
Aby byla pomazánka dokonalá,  
jsou všechny ingredience  
zamíchány do majonézy,  
kterou si v Delimaxu  
vyrábí sami.
100 g
 

Tolstolobik uzený 
porce
Tolstolobik bývá označován jako stříbrný kapr.  
Podkova je naložena do solného láku a vyuzena horkým 
kouřem z bukového dřeva. Vyznačuje se výbornou chutí 
s nádechem domácí udírny. Maso tolstolobika obsahuje 
velmi kvalitní a lehce stravitelné bílkoviny, je bohaté  
i na minerální látky, především na jód, vápník, fosfor  
a draslík. V nabídce je naleznete i v kořeněné variantě.
100 g
 Losos norský uzený 

Uzený losos je ozdobou každé 
slavnostní kuchyně. Vyuzené plátky 
z lososa jsou velmi chutné, bohaté 
na vitaminy a nenasycené mastné 

kyseliny omega-3 a omega-6, které 
mají příznivý vliv jako prevence proti 

kardiovaskulárním onemocněním.
100 g

 

Tuňáková pomazánka 
s olivami, sušenými rajčaty

Tuňák je pro své výtečné maso vysoce ceněná mořská ryba  
a patří k nejbohatším zdrojům bílkovin. Maso tuňáka zlepšuje 
metabolismus a dodává tělu potřebnou energii.  Jeho chuť si 

můžete vychutnat v Tuňákové pomazánce se sušenými rajčaty, 
která je díky přidáním rajčat lehce nasládlá, nebo ve variantě 

Tuňákové pomazánky s olivami, která je doplněna černými 
španělskými olivami a které dodají pomazánce delikátní chuť. 

Kombinace těchto pomazánek s pečivem vykouzlí dokonalé 
pohoštění.

100 g
 

pultový prodej

pultový prodej

pultový prodej

pultový prodej

pultový prodej

Pomazánka à la humr 
Více než třetinu obsahu pomazánky tvoří surimi 
tyčinky vyrobené z masa treskovitých ryb. Pro větší 
chuťový zážitek byla do salátu přidána drcená aljašská 
treska. Namažte pomazánku na jednohubky nebo 
kanapky a ozdobte plátkem citrónu.
100 g
 

Lahůdky Palma

Delimax

Zpracovna ryb Klatovy

2490
19,90

- 20 %

- 11 %

1790
15,90

21,90

76,90

- 19 %

2090
16,90

Jednohubky v rybím stylu
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Ručně vyráběné cukroví, které patří mezi stálice českých Vánoc.

Originální výrobek našeho cukrářství. Rolády připravujeme výhradně z pravé smetany.

Tradiční vánoční výrobek oblíbený všemi generacemi. Vyrábíme jej ručně ve všech našich 
pekárnách.  Kokosky Globus obsahují 39 % strouhaného kokosu.

Kokosky 
180 g
100 g = 18,83 

Vánoční 
kuličky 
360 g
100 g = 23,58 

Vánoční štola 
500 g
100 g = 14,98 

Roláda šlehačková 
různé druhy
400 g
100 g = 23,73 

Ručně vyrobená štola, kterou pro vás připravujeme podle vlastní receptury.  
Jemná máslová chuť a plno rozinek je základem pro mimořádnou chuť.

8490
74,90

- 11 %

- 15 %

3990
33,90

- 12 %

109,-
94,90

- 22 %

109,-
84,90

Vánoce s Pekařstvím Globus
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Stejně jako všechny ostatní 
cukrářské výrobky i tento dort 

vyrábíme podle vlastní receptury, 
kterou jsme připravovali několik 

měsíců s cílem nabídnou výrobek, který 
bude jedinečný a výjimečný. Náplň má dvě 

vrstvy ve dvou patrech. Základ je z karamelu,  
který jsme obohatili o pražené vlašské ořechy a navíc 

jsme jej doplnili vrstvou karamelové šlehačky. To vše je 
v tmavém kakaovém korpusu, který dodává celému dortu 

výbornou kombinaci chutí. 
Tento dort získal v letošním roce ocenění „Česká chuťovka 2022“.

Dort slaný karamel 
1600 g
1 kg = 249,38 

519,-
399,-

- 23 %

Karamelové pokušení
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Lindor koule 
různé druhy
200 g
100 g = 59,95 

Gourmet dražé 
směs ořechů 
v čokoládě
2 druhy
250 g
100 g = 83,60 

Lindt Gold čokoláda 
různé druhy
300 g
100 g = 46,63 

Ferrero pralinky 
269 g

100 g = 81,41 

Lindt pralinky 
různé druhy
200 g
100 g = 109,50 

Vánoční máslové sušenky 
s kousky mléčné a hořké čokolády

360 g
100 g = 55,53 

Merci, Merci Mousse 
různé druhy 
210 g, 100 g = 38,05 
250 g, 100 g = 31,96
 
 

Kolekce tří druhů 
pralinek v dárkovém 

balení obsahuje 
Ferrero Rocher, 

Ferrero Rondnoir  
a Raffaello.

279,-
219,-

- 21 %

- 39 %

13290
79,90

- 34 %

214,-
139,90

- 19 %

249,-
199,90

- 33 %

17990
119,90

- 25 %

279,-
209,-

- 33 %

329,-
219,-

Čokoládové pohlazení
K Vánocům patří vše, co máme rádi, a proto by ve vaší spíži neměla během svátků chybět 
ani lahodná čokoláda. Vychutnat si ji můžete v podobě lákavých pralinek nebo třeba  
v kombinaci s oříšky či sušenkami.
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Uvedené ceny jsou již po slevě.

Vychutnejte si okamžik klidu se šálkem 
prémiového černého čaje Ahmad Kew Selection. 

Dárková kazeta obsahuje čaje Majestic 
Breakfast, Elegant Earl Grey, Splendid Ceylon  

a Garden Afternoon.

AKCE

-25 %
na Ahmad Tea  
sypané čaje 50 a 100 g

Tchibo Barista 
zrnková káva
různé druhy
1 kg
 

Lavazza káva 
mletá a zrnková
různé druhy
250 g
100 g = 47,96 

Šťavnaté čaje Semafor 
dárkový set
3x 520 ml
1560 ml
100 ml = 28,14 

Starbucks 
kávové kapsle
různé druhy 
53-57 g 
100 g od 157,72
 
 

Ahmad Kew Selection 
dárková kazeta čajů

80 g
100 g = 261,25 

16390 8090

Kapsle jsou kompatibilní 
s přístrojem  
NESPRESSO.

Nescafé Gold 
instantní káva
různé druhy 
180 g, 100 g = 83,28 
200 g, 100 g = 74,95
 
 

- 45 %

599,-
329,-

- 20 %

549,-
439,-

- 46 %

27890
149,90

- 33 %

17990
119,90

- 25 %

11990
89,90

269,-
209,-

- 22 %

Něco pro zahřátí
Zimní období přímo vybízí k tomu, abychom si zalezli 
pod deku a vychutnali voňavý šálek oblíbeného čaje 
nebo kávy. Díky dárkovým sadám se o tento zážitek 

můžete podělit i se svými blízkými.
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Indiana Jerky 
vánoční set 
113 g
100 g = 264,60 

Dárkové sety 
různé druhy  
350 g, 100 g = 37,11  
370 g, 100 g = 35,11  
390 g, 100 g = 33,31
 
 

Včelařství Domovina 
Med s ovocem

různé druhy  
170 g, 100 g = 58,77  
180 g, 100 g = 55,50

Maille hořčice 
různé druhy
200 ml
100 ml = 22,45 

Lorea Gourmet 
očka z ančoviček plněná kapary
50 g, p. p. 30 g
100 g = 109,67 

F. J. Kaiser 
dárkové balení,  

řecký extra panenský  
olivový olej  

500 ml,  
černé olivy bez pecky 

a zelené olivy s ančovičkou  
2× 300 g, p. p. 130 g

 
 

Duopack mlýnky 
sůl a pepř, chai moment  
a slaný karamel 
115 g, 100 g = 60,78 
128 g, 100 g = 54,61
 
 

11990
99,90

- 16 %

- 37 %

7190
44,90

- 40 %

5490
32,90

69,90

129,90

299,-

199,90

Paleta jedinečných chutí
Překvapte své kamarády, kolegy z práce nebo příbuzné gurmánským dárkem 
v podobě ovocného medu, delikátní hořčice nebo setem paštik a chutney.
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Garden Gourmet  
řízek 
180 g

100 g = 38,83 

Beavia  
Sváteční BIO Kimchi 

600 g
100 g = 28,32 

Beavia  
Sváteční červená řepa 
s křenem 
600 g
100 g = 18,32 

Living Spoon  
Sváteční Ghí 
přepuštěné máslo
850 ml
100 ml = 44,59 

Bacilli  
BIO Sváteční Malinovka 
750 ml
100 ml = 9,32 

- 26 %

9490
69,90

- 22 %

219,-
169,90

- 21 %

13990
109,90

- 30 %

545,-
379,-

9990
69,90

- 30 %

Vánoce po svém
Baví vás objevování nových chutí 
nebo dáváte přednost alternativnímu 
stravování? Zpestřete si své sváteční 
menu některou z vánočních specialit 
z našeho Zdravého světa.
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Arašídový krém s čokoládou, různé druhy - 99,90  100 g = 19,98

www.globus.cz Globus Česko

Mixit  
Vánoční mix
600 g
100 g = 37,- 

WAO Mochi zmrzlina 
různé druhy
210 g
100 g = 47,57 

Yuzu 
Maracuja, Zázvor, Yuzu
550 g
100 g = 32,71 

Mixit  
Vánoční Mix 
270 g
100 g = 44,41 

Allnature  
arašídový krém 
500 g
100 g = 17,98 

229,-
179,90

- 21 %

- 12 %

255,-
222,-

- 16 %

11990
99,90

- 25 %

11990
89,90

- 20 %

14990
119,90

Vitamínová bomba nejen na svátky
Tato sladká marmeláda vyrobená z yuzu, asijské verze nám dobře známého citronu,  
je bohatá na vitamín C a skvěle se hodí jak na přípravu tzv. yuzu tea, tak i na výrobu domácích 
limonád, marinád či koktejlů. Můžete ji také namazat na kousek pečiva.


