
vše pro váš 
každodenní nákup

RESTAURACE • ŘEZNICTVÍ • PEKAŘSTVÍ • CUKRÁRNA • FRESH BAR • POTRAVINY

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

Na Pankráci 1600/82 
www.globus.cz/freshpankrac
Akce platí od 13. 7. do 31. 7. 2020

Arkády Pankrác

Špekáčky Globus
v přírodním střívku
100 g

Hovězí mleté Globus
polotovar
1 kg

Houska ražená
60 g
100 g = 3,17

Chardonnay 
Tarapacá 
bílé víno
0,75 l
1 l =133,20

udíme 
na bukovém

dřevě

Nerozpékáme, 
ale vyrábíme od základu

50% sleva
na vína značky

TARAPACÁ

NYNÍ i na Pankráci

990

Hovězí maso 

z českého chovu

Fresh juice 
nebo smoothie 
500 ml
100 ml = 9

super 
cenA

9990
1999O

-50 %

45,-
75,-

-40 %

190
25O

-24 %

139,-
149,-
-6 %

K hlavnímu jídlu nápoj 400 ml

*zdarma

149,-Hovězí svíčková 
s houskovými 
knedlíky 
150 g
*Nápoj zdarma si můžete vybrat z domácí limonády nebo ledového čaje



Vše pod jednou střechou
Globus Fresh Pankrác je nový koncept Globusu, který vám  
zajistí kvalitu a čerstvost na jednom místě.

Akční nabídka letáku platí v Globus Fresh Pankrác, Na Pankráci 1600/82, Praha 4 od 13. 7. do 31. 7. 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.

Naše samoobslužná prodejna vám nabízí vše, 
co každodenně potřebujete. Včetně čerstvého 
ovoce, zeleniny, sortimentu alternativních potravin, 
hotových balených jídel od našich kuchařů  
a vinotéky s tuzemskými a zahraničními víny.

POTRAVINY

Vaříme pro vás po celý den.
Můžete si zde vychutnat výbornou českou i mezinárodní kuchyni v kvalitě 
odpovídající špičkovým restauracím. V příjemném, neformálním prostředí 
si za příznivé ceny můžete dopřát snídani, oběd nebo večeři. V nápojovém 
lístku vám nabízíme nealkoholické nápoje, čepovaná piva, široký výběr 
českých i zahraničních vín a míšených nápojů. 

RESTAURACE letní zahrádka
nová

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.

Párty šunka na gril nebo do trouby

1.  Nakrojíme horní kůži šunky, po opečení na jejím  
povrchu tak vytvoříme ozdobnou kůrčičku s mřížkou.

2.   Celou šunku zabalíme do alobalu.
3.   Prohříváme na mírném ohni nebo v troubě  

zhruba 1 hodinu.
4.  Poté ji rozbalíme a dopékáme na kůrčičku. 

Doporučujeme vždy připravovat v celku.

Řeznictví 
a uzenářství tip od řezníka

129,-
Párty šunka Globus

polotovar
1 kg

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

Větrník 
karamelový 

150 g

Obsahuje tradiční 
šlehačku

2490

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.


