
Platnost od úterý 29. 9. do 11. 10. 2020.

Od 29. 9. 2020 nakupujte 
bez Fresh karty

Pro vaše větší pohodlí a bezpečnost 
u nás nyní nakoupíte bez použití 

Fresh karty.

Broskve
820 g, p. p. 470 g
100 g = 6,36

Rýže
loupaná
1 kg

Čerstvé
mléko
1 l
 s obsahem tuku 1,5 %

Mouka 
hladká, polohrubá, hrubá
1 kg

3490

1990

2690

Smetana
ke šlehání 
200 g
31% tuku
100 g = 9,95

1490
Piškoty
240 g
100 g = 6,21

1390

990

Po–Pá   7.00 – 20.00
So–Ne  8.00 – 20.00

Na Pankráci 1600/82 Praha – Pankrác 
www.globus.cz/freshpankrac

Arkády Pankrác

Globus
Fresh

Ceny takto označených produktů pravidelně sledujeme 
a srovnáváme s nejlevnější konkurencí tak, abyste měli jistotu,  

že jsou v daném sortimentu vždy nejlevnější.
Srovnání cen se netýká akčních nebo výprodejových produktů.

HLÍDÁME NEJNIŽŠÍ CENU



1290 1990 79,-

Nejlépe chutná na sádle smažený, obalený 
v trojobalu, ale jsou možné i jiné alternativy.

Vepřový řízek 
krájený Globus
v kuchyňské úpravě
1 kg
 139,-

ŘEZNICTVÍ 
UZENÁŘSTVÍ

SUPER MASO NA PTÁČKY

Hovězí a vepřové maso
odebíráme

z českých chovů

Lyonský šunkový 
salám Globus
volný
100 g

Sedlácká šunka
Globus
šunka výběrová 
volná 
100 g

Vepřový bok 
Globus
s kostí
v kuchyňské úpravě
1 kg

Vídeňské párky
Globus
v přírodním střívku
volné, 100 g

Hovězí plátky Globus
tence krájené, v kuchyňské úpravě, 
vhodné na přípravu ptáčků 
nebo rolád
1 kg

199,- 179,-1490 Hovězí pečeně 
Globus
z krku
v kuchyňské úpravě
1 kg

V našich pultech naleznete maximální čerstvost a kvalitu. A to díky tomu, že v Řeznictví Globus 
denně bouráme čerstvé maso a podle tradičních postupů z něj připravujeme i uzeniny a další 

masné výrobky. Naše uzeniny jsou bezlepkové a plné masa. Vepřové a hovězí maso odebíráme  
od tuzemských dodavatelů.



Houska ražená
hladká, slaná, maková
60 g
100g = 3,16

Šlehačková
roláda 
400 g
různé náplně
100g = 14,72

Zbojnická
placka 
110 g
100 g = 11,72

Větrník
karamelový 
150 g
100g = 15,26

Chléb horal
500 g 
100 g = 2,38

Pekařství
Cukrářství

Pečivo pro vás pečeme podle tradičních postupů několikrát denně. Chleby zaděláváme 
z tradičního žitného kvasu. Dorty a zákusky z kvalitních surovin ručně vyrábí a zdobí naši 

cukrářky a cukráři. S výbornou kávou si je můžete vychutnat i v naší restauraci.

vyrábíme v průběhu
celého dne

Obsahuje tradiční 
žitný kvas

vyrobeno z tradiční 
šlehačky

Sýr od českého výrobce,
Slanina z řeznictví Globus

Vyrábíme v našem cukrářství

190
25O

-24 %

5890
789O

-25 %

1290
169O

-24 %

2290
279O

-18 %

Ruční výroba, 
denně vyrábíme 

čerstvé
Specialita našeho 

pekařství

790
119O

-34 %

190
25O

-24 %

1190
169O

-30 %

Koláče
70 g
různé náplně
100g = 11,28

Pivní rohlík
40 g
100g = 4,75



Akční nabídka letáku platí v Globusu Fresh Pankrác, Na Pankráci 1600/82, Praha 4 od 29. 9. do 11. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč.  
Sledujte naše akce a novinky na Facebooku nebo se zaregistrujte na www.globus.cz/freshpankrac k odběru pravidelného newsletteru. Za tiskové chyby neručíme.

59 Kč

ke každému snídaňovému pokrmu
Káva nebo čaj ZDARMA

zabalíme i s sebou

restaurace
Začněte den kvalitní snídaní od nás.

Míchaná vejce
na cibulce | 3 ks

Anglická snídaně | 1 porce
vejce, fazole v tomatě, cibule, žampióny, 
bavorská klobása, anglická slanina a rajče

Pečená slanina 
s vejci | 3 ks

49 Kč 79 Kč 49 Kč

PALAČINKY 
S MARMELÁDOU, 

OVOCEM 
A ŠLEHAČKOU

 2 ks


