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visoko kakovostne 
funkcijske pijače z 
vitamini, minerali ter 
rastlinskimi in sadnimi 
izvlečki

vsebina: 500 ml
pakiranje: 12 plastenk

izključno sadni sladkor
naravna barvila
slovenska embalaža

Vitamin Well so visoko kakovostne osvežilne negazirane pijače, 
prijetnega okusa, premišljene vsebine in privlačnega videza. 

Predstavljajo alternativo vsem sladkim sokovom in gaziranim 
pijačam, ki jih vsakodnevno pijemo za žejo. So rahlo sladkane 
izključno s sadnim sladkorjem. V primerjavi z omenjenimi 
napitki imajo več kot pol manj kalorij: 17 kcal / 100 ml oz. 
85 kcal / 500 ml. Vsebovana barvila so naravnega izvora.

Vitamin Well pijače so razvite na podlagi znanstveno 
preverjenih raziskav in v sodelovanju s strokovnjaki s področja 
medicine: predvsem fiziologi in endokrinologi.

Na voljo so različni okusi, vsak s svojo funkcijo glede na 
vsebovane vitamine in minerale:

Reload - ko potrebujete  osvežitev
z okusom limone in limete
vsebuje magnezij, biotin in vitamin B12 ter vitamin D 

Defence - podprite svoj imunski sistem
z okusom agrumov in bezga 
vsebuje vitamin C, vitamin B12, cink

Care - lepota prihaja od znotraj
z okusom rdeče grenivke
vsebuje vitamin B12, folno kislino ter biotin

Focus - ko želite ostati bistri in zbrani
z okusom črnega ribeza
vsebuje kofein, vitamina C in B12, niacin in pantotensko 
kislino; 290mg ekstrakta zelenega čaja in 75mg kofeina 

Antioxidant - zaščitite celice svojega telesa
z okusom breskve
vsebuje antioksidante vitamin C in E, ter minerale 
selen,mangan, baker in cink; 40mg ekstrakta zelenega čaja

Upgrade - prestopite na višji nivo
z okusom limone in kaktusa
vsebuje magnezij, cink in vitamine B6, B12 ter D  
Gre za okus, ki ga je ga je skupaj s podjetjem razvil nogometaš 
Zlatan Ibrahimović.

NOV OKUS:
Hydrate - odžeja in osveži
z okusom rabarbare in jagode
vsebuje vitamina C in B12, biotin, niacin ter mineral cink

VITAMINSKI NAPITKI 
S ŠVEDSKE

Okusne negazirane pijače iz sadnih in rastlinskih izvlečkov, obogatene  
   z vitamini in minerali ter nežno sladkane izključno s sadnim sladkorjem.

• Premišljena alternativa sadnim sokovom in sladkim pijačam.

• Vrhunska kakovost naravnost s Švedske.

• Vsak okus ima svojo funkcijo.

facebook.com/vitaminwellslovenija  •   blendergroup.si  •  narocila@blendergroup.si
zastopa in prodaja BlenderGroup d.o.o., Ljubljana - 068 150 821

UPGRADE,
NOV OKUS
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nova generacija športnih 
napitkov

vsebina: 500ml
pakiranje: 12 plastenk

vitamini
minerali
aminokisline
s sladkorjem ali brez
švedski izdelek 

Nova generacija športnih napitkov, razvita s strani 
švedskega podjetja Vitamin Well in zvezde 
svetovnega nogometa Zlatana Ibrahimovića.

Vitamin Well+ 001 je pijača za športnike, ki vsebuje 
elektrolite in ogljikove hidrate, razvite, da v telesu 
ustvarijo optimalne pogoje za delovanje med telesno 
aktivnostjo. Pijača vsebuje kombinacijo elektrolitov, 
aminokislin ter vitaminov. Beljakovine so sestavljene 
iz aminokislin, devet od teh pa je ključnega pomena, 
ker jih telo samo ne proizvaja, jih je potrebno pridobiti 
z ustrezno prehrano. Primer takih aminokislin so 
BCAA. Intenzivni telesni aktivnosti sledi razkrajanje 
mišic, zato le-te potrebujejo beljakovine, da se 
uspešno zakrpajo. Aminokisline v pijači Vitamin 
Well+ 001 so dodane za zmanjšanje razkrajanja 
mišic, ogljikovi hidrati pa vam dajo energijo med 
daljšimi vzdržljivostnimi treningi. Pijača vsebuje tudi 
magnezij, ki pripomore k ustrezni presnovi energije 
telesa in funkciji mišic.

VW+ 001  – z okusom limone in limete
vsebuje elektrolite, l-alanil l-glutamin (300mg), 
vitamine B +D in BCAA (1500mg; 2:1:1 levcin, 
izolevcin, valin)

Vitamin Well+ 002 ne vsebuje sladkorja in je 
primeren za športnike, ki želijo nadomestiti med 
aktivnostjo izgubljeno tekočino in minerale, ne želijo 
pa vnosa ogljikovih hidratov.

VW+ 002  – z okusom limone in limete, brez 
sladkorja
vsebuje elektrolite, l-alanil l-glutamin (300mg), 
vitamine B +D in BCAA (1500mg; 2:1:1 levcin, 
izolevcin, valin)
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sadje v steklenički

vsebina: 250 ml
pakiranje: 12 steklenk

100% sadje
brez dodanega sladkorja
brez konzervansov
brez sadnih koncentratov

Froosh so zgovorne pisane stekleničke, polne najboljšega 
sadja.

Froosh je nastal v povsem navadni švedski družini in se je 
sčasoma razvil v uspešno podjetje, ki skandinavskim kupcem 
ponuja zdrav sadni napitek, pridobljen iz najboljšega sadja in 
sokov. Uporabljeno je sadje najvišje kakovosti, skrbno pridelano 
na izbranih plantažah širom sveta. Podjetje s pridelovalci tesno 
sodeluje in jplantaže vsakoletno večkrat obišče z namenom 
vzdrževanja najboljše kakovosti izdelka in dobrih poslovnih 
odnosov.

Froosh napitki vsebujejo skrbno izbrane kombinacije sadja, 
zato imajo pravo ravnovesje kislosti in sladkosti ter svežine in 
polnosti okusa. V njih ne boste našli dodanega sladkorja - 
sladkoba prihaja izključno iz sadja, niti raznih konzervansov 
ali sadnih kaš. V njih je 100% sadje - pretežno v obliki sadne 
kaše z dodatkom in sadnih sokov, zato so napitki prijetno gosti.

Froosh je na voljo v različicah:

Borovnica & malina

Mango & pomaranča 

Ananas, banana & kokos

Jagoda, banana & guava
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naravni izotonik - 100% 
naravna kokosova voda

vsebina: 250 ml
pakiranje: 12 steklenic

brez koncentrata
brez konzervansov
brez maščob
brez dodanega sladkorja
v stekleni embalaži

Kokosova voda predstavlja naravni vir petih najpomembnejših 
elektrolitov oz. mineralov, ki se nahajajo v krvi in drugih 
telesnih tekočinah: kalij, kalcij, natrij, magnezij in fosfor.
Elektroliti uravnavajo količino tekočine v teleso in so zato 
pomemben del procesa hidracije, poleg tega sodelujejo pri 
delovanju živčevja, srca in mišic. Ker jih s potenjem iz telesa 
izgubljamo moramo poskrbeti za njihov ponovni vnos v telo z 
ustrezno prehrano in izbiro tekočine (voda je edina pijača, ki 
ne vsebuje elektrolitov).

Prebivalci tropskih dežel že tisočletja poznajo pozitivne učinke 
kokosove vode na hidracijo, prehrano in dobro počutje - 
nekatere kulture so kokosovi palmi nadele celo ime “drevo 
življenja”.

RiRi kokosova voda je pridobljena iz mladih, zelenih 
kokosovih orehov iz JV Azije, ko so stari 5 mesecev in je 
njihova prehrambena vrednost na višku. 
Kokosi so ročno obrani in pakirani na plantaži le nekaj ur po 
tem ko so bili obrani.

RiRi kokosova voda vsebuje zgolj 100%, čisto kokosovo vodo 
in ni izdelana in koncentrata, ne vsebuje konzervansov, 
maščobe ali dodanega sladkorja. V primerjavi s klasičnimi 
športnimi napitki za hidracijo telesa vsebuje kokosova voda 
40% manj kalorij. Je idealna izbira za športnike in vse, ki jih ni 
mar poreklo in vsebina zaužitega.

Okus in barva kokosove vode sta odvisna od porekla, vrste 
kokosa, postopkov in pogojev gojenja ter obdobja obiranja. 
RiRi kokosova je pasterizirana le enkrat, tik preden je 
pakirana v steklenice. Steklena embalaža ohranja kakovost 
vsebine, prispeva k varovanju okolja (prosimo reciklirajte) in 
vas varuje pred uživanjem BPA in podobnih snovi prisotnih v 
plastični embalaži. 



NOBE aloe vera je negazirana, 
brezalkoholna pijača na osnovi 
naravnih sestavin. Vsebuje kar 
50% soka aloe vere s koščki in je 
brez konzervansov.

Ali ste vedeli?
Aloe vero naj bi daljnega leta 
4000 pred našim štetjem 
uporabljali že stari Sumerci in 
Egipčani. Kot del svojega 
lepotnega obreda naj bi jo 
uporabljali tudi najbolj znani 
egipčanski kraljici Nefretiti in 
Kleopatra.

NOBE aloe vera je proizvedena v 
Južni Koreji, produkt pa je nastal v 
partnerstvu s švedskim 
podjetjem, ki ga tudi distribuira in 
trži.

NOBE aloe vera je komercialno 
edinstven produkt na slovenskem 
tržišču, saj vsebuje kar 50% 
čistega soka aloe vere, je brez 
umetnih konzervansov, sladil in 
barvil.

NOV OKUS :
Nobe Aloe Vera zlati kivi

 

napitek s 50% čistega 
soka aloe vere

vsebina: 500 ml
pakiranje: 20plastenk
okusi: 
original oz. grozdje
zlati kivi

brez umetnih sladil
brez barvil
brez konzervansov
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prigrizki z beljakovinami
brez dodanega sladkorja
puding
vsebina: 200 g
pakiranje: 12 lončkov
ploščice
vsebina: 55 g 
pakiranje: 12 ploščic
lešnikov namaz:
vsebina: 200 g
pakiranje: 6 lončkov
kroglice:
vsebina: 77 g
pakiranje: 12 vrečk
napitki:
vsebina: 330 ml
pakiranje: 8 plastenk

Barebells so beljakovinski prigrizki primerni za športno aktivne 
in tiste, ki se sladkim skušnjavam kljub premišljeni prehrani 
ne morejo upreti.

Na voljo so:

beljakovinski pudingi
vsebujejo 20g beljakovin, brez sladkorja, s sladili, z nizko 
vsebnostjo laktoze
z okusom 
hruške in vanilije/ čokolade / kokosa / jagode /vanilije

beljakovinske ploščice
vsebujejo 20g beljakovin, brez sladkorja, s sladili
z okusom 
karamele in indijskih oreščkov/ piškotkov in smetane / kokosa 
in čokolade

beljakovinski lešnikov namaz
vsebuje 22% beljakovin, s sladili

beljakovinske hrustljave kroglice
vrečka vsebuje 20g beljakovin, brez sladkorja, s sladili

beljakovinski napitki
napitek vsebuje 24g beljakovin, nizka vsebnost laktoze (<0,01g 
na 100 ml), brez sladkorja, s sladili, z okusom:
čokolade/banane/jagode



del obvezne opreme 
vsakega športnika

Nocco BCAA
vsebina: 330ml
pakiranje: 24 pločevink

Twenty by Nocco beljakovinska kava
vsebina: 235ml
pakiranje: 12 pločevink

Kaj je NOCCO?
NOCCO je kratica za “No Carbs Company” (”podjetje brez ogljikovih 
hidratovˇ) in ime Švedskega podjetja, usmerjenega v proizvodnjo pijač 
namenjenih športnikom.

Kaj so NOCCO BCAA?
Gre za prehransko dopolnilo v obliki funkcijskih napitkov obogatenih z 
BCAA (razvejane aminokisline) in vitamini. Na voljo so različni okusi v 
negazirani in gazirani različici. Vsem je skupno, da ne vsebujejo ogljikovih 
hidratov - so brez sladkorja, sladkani le s sukralozo.

Kaj so BCAA?
BCAA je kratica za “branched chain amino acids”, v prevodu razvejane 
aminokisline. Gre za tri esencialne aminokisline levcin, izolevcin in valin. 
Esencialne aminokisline so tiste, ki jih telo ne more proizvesti samo in 
jih je potrebno vnesti s prehrano.

Katere vitamine vsebujejo NOCCO BCAA napitki?
Ena pločevinka vsebuje 5 različnih vitaminov B: folno kisino, niacin, 
biotin, B6 in B12. Folna kislina, niacin, B6 in B12 pomagajo pri 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Biotin, niacin, B6 in B12 
prispevajo k sproščanju energije pri presnovi. NOCCO BCAA vsebuje tudi 
vitamin D, ki prispeva k delovanju mišic.

Kaj je L- karnitin in koliko ga vsebuje pločevinka NOCCO BCAA?
Je aminokislina, ki jo najdemo v skoraj vsaki celici telesa. NOCCO BCAA+ 
ne vsebuje L-karnitina, ena pločevinka NOCCO BCAA vsebuje 400mg.

Kaj je razlika med NOCCO BCAA in NOCCO BCAA+?
Prvi poleg aminokislin vsebuje še kofein, zeleni čaj in l-karnitin. Drugi je 
brez kofeina vsebuje pa dvojno količini BCAA.

NOCCO lahko uživate pred, med in po vadbi saj vsebuje proste 
aminokisline, ki so takoj dostopne telesu.

Okusi, ki vsebujejo kofein so po količini enakovredni dvema skodelicama 
kave (55mg na 100ml). Zaradi tega je maksimalni priporočen dnevni 
vnos 2-3 pločevinke na dan.

NOCCO je na voljo v različicah:

NOCCO BCAA rdeči ribez / gazirana / 3000mg BCAA / kofein / L-K.
NOCCO BCAA breskev / gazirana / 3000mg BCAA / kofein / L-K.
NOCCO BCAA limona in limeta / gazirana / 3000mg BCAA /kofein / L-K.

NOCCO BCAA+ citrusi in bezeg / gazirana / 5000mg BCAA

NOCCO BCAA pomaranča / negazirana /3000mg BCAA / kofein / L-K.

Twenty by NOCCO je 
najnovejša pridobitev 
podjetja - kavni 
napitek, obogaten z 
beljakovinami, ki se 
prilega tako v zgodnjih 
jutranjih urah, kot tudi 
po napornih dnevih v 
telovadnici.



mešanica čaja, mleka in 
eksotičnih začimb za 
hitro pripravo okusnih 
toplih čajnih napitkov po 
vzoru tradicionalnega 
indijskega Chaia

vsebina: 250 g (Green Tea 220g)
za pripravo: 10-13 skodelic Chaia
pakiranje: 6 enot

Primerno za vegetarijance!
99% brez kofeina
brez glutena 

Chai?
Beseda Chai [čaj] sicer širom po svetu 
enostavno pomeni čaj, v zahodnem 
svetu pa se je v zadnjih letih ta izraz 
uveljavil kot sinonim za začinjeni 
sladkani čaj s spenjenim mlekom. 

Napitek izhaja iz  tradicionalnega 
Indijskega črnega čaja z masalo - 
cimetom, ingverjem, kardamomom, 
muškatnim oreščkom in podobnimi 
začimbami. Kuhan je v mleku in sladkan. 
V Indiji si ga lahko, v glineni skodelici, 
privoščite za vsakim vogalom saj ga t.i. 
Chai wallahi kuhajo in prodajajo kar 
sredi ulice. 

V zahodnem svetu je priljubljenost Chaia  
vedno večja, zasedel je pomembno 
mesto med popularnimi vročimi napitki, 
kot sta Latte Macchiato in vroča 
čokolada.

Drink Me Chai vam nudi že pripravljene  
okusne brezkofeinske mešanice s 
katerimi je priprava Chaia hitra, užitek 
pa zagotovljen!

Okusi
Chai Latte Spiced - klasični z začimbami
Chai Latte Vanilla - vanilija
Green Tea Chai Latte - zeleni čaj
Chai Latte Chocolate - čokolada

Na voljo tudi novi okus,
z manj sladkorja in maščob:
Chal Latte Skinny Blend - vitki

Chai Latte
V skodelico stresite 3-4 čajne žličke 
Chaia, prelijte s 3 dcl vroče vode ali 
mleka in temeljito premešajte. 
Za polnejši okus dodajte spejeno mleko 
ali okrasite s smetano, cimetom in 
podobnimi začimbami.

Ledeni Chai Latte
V mešalnik stresite 3-4 čajne žličke 
Chaia, dodajte nekaj ledu in prilijte 3 dcl 
hladnega mleka (po želji sojino ali 
ovseno mleko). Mešajte približno 30 
sekund. Postrezite v visokem kozarcu. 
Po želji dodajte kepico sladoleda.

Primeren tudi za pripravo
milkshakeov,  smoothiev, cocktailov,  
sladoledov in različnih pečenih dobrot.
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najbolj priljubljeno 
argentinsko pivo

vsebina: 340 ml 
vsebnost alkohola: 4,9 % vol 
pakiranje: 24 steklenk

Zgodba o najbolj priljubljenem 
argentinskem pivu sega v daljno 
leto 1888, ko je bila v Buenos 
Airesu ustanovljena Cerveceria y 
Malteria Quilmes. 

Od leta 1920 dalje Quilmes ne le 
ohranja svoj sloves najbolj 
priljubljenega piva, temveč je postal 
pravi državni simbol - embalaža je 
v barvah Argentine, poleg tega pa 
je tudi glavni sponzor državne 
nogometne reprezentance. 

Paradni konj pivovarne je svetlo pivo 
Quilmes Cristal. arijo ga že od leta 
1890 in predstavlja idealno 
razmerje svežine in grenkobe. 
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San Miguel Especial 
[San Migel Espesial]

Prvo posebno pivo v Španiji, danes 
najbolj mednarodna španska znamka. 
tip : mednarodni premium lager

San Miguel ECO

Pivo vsebuje slad in hmelj pridelana  
po strogih merilih ekološkega 
kmetovanja. Varovanje okolja in 
ohranjanje rodovitnosti tal vas ne 
prikrajšata za bistvo - kakovost in 
avtentičnost okusa piva.
tip : mednarodni premium lager

San Miguel Gluten Free

Pristni okus San Miguel Especial piva, 
brez glutena.
tip : mednarodni premium lager

Mahou Cinco Estrellas 
[Mau Sinko Estrejas]

Ustvarjen za zadovoljitev najbolj 
zahtevnih brbončic. Narejen iz 
najkakovostnejših sort hmelja in 
kvasa, kar mu daje prvovrstno barvo in 
okus.
tip : nacionalni premium lager

Mahou Negra
[Mau Negra]

Srednjeevropsko krepko pivo, 
razpoznavno po temni, kot kava črni 
barvi, ki mu jo daje pražen slad.
tip : Műnchen

Alhambra Reserva 1925
[Alambra Reserva 1925]

Ročno varjeno premium pivo, 
rezervirano za najbolj izostren okus.
tip : extra lager

Alhambra Reserva Roja
[Alambra Reserva Roha]

Intenzivno in kompleksno pivo, 
bakrene barve z rdečimi odtenki in 
gosto kremasto peno.
tip : superior red lager

pisana paleta 
španskega piva

San Miguel Especial
vsebina: 330ml 
vsebnost alkohola: 5,4 % vol 
pakiranje: 24 steklenic

San Miguel ECO
vsebina: 250ml 
vsebnost alkohola: 4,2 % vol 
pakiranje: 6x250ml

San Miguel Gluten Free
vsebnost: 330 ml
vsenost alkohola: 5,4 % vol
pakiranje: 24 steklenic

Mahou Cinco Estrellas
vsebina: 330ml
vsebnost alkohola: 5,5 % vol
pakiranje: 24 steklenic

Mahou Negra
vsebina: 330 ml
vsebnost alkohola: 5,5 % vol
pakiranje: 24 steklenic

Alhambra Reserva 1925
vsebina: 330 ml
vsebnost alkohola: 6,4 % vol
pakiranje: 24 steklenic

Alhambra Reserva Roja
vsebina: 330 ml
vsebnost alkohola: 7,2 % vol
pakiranje: 24 steklenic



vrhunski naravno staran 
rum iz Dominikanske 
Republike

Cream - 4 leta
vsebina: 700 ml 
vsebnost alkohola: 17 % vol 

Anejo - 4 leta
vsebina: 700 ml 
vsebnost alkohola: 37,5 % vol 

Gran Anejo - 6 let
vsebina: 700  ml 
vsebnost alkohola: 37,5 % vol 

Gran Platinum - 6 let, filtriran
vsebina: 700 ml 
vsebnost alkohola: 37,5 % vol 

Imperial - 10 let
vsebina: 700 ml
vsebnost alkohola: 38 % vol

Imperial Premium Blend - 12 let
vsebina: 700 ml
vsebnost alkohola: 43 % vol

rhunske rume on Barcelo že od 
leta 1930 proizvajajo v 
Dominikanski Republiki. Osnovna 
surovina za pridelavo je sok 
dominikanskega sladkornega trsa.

Barcelo Cream
ksotičen in okusen kremni liker 

narejen iz najboljšega Ron Barcelo 
neja. rivlačnega vonja, ki 

združuje eksotične note kokosa in 
ananasa ter mandljev, mleka in 
vanilije z dotikom ruma. 

Anejo
Izvrsten ansambel najbolj finih 
rumov, potrpežljivo staranih v 
hrastovih sodih. Vrhunska kakovost 
distilirana po pravi dominikanski 
tradiciji. živajte samega.

Gran Anejo
Mešanica v ameriških hrastovih 
sodih več kot 6 let naravno staranih 
rumov. Najboljši je s kocko ledu ali 
mineralno vodo.

Gran Platinum
Mešanica v ameriških hrastovih 
sodih več kot 6 let naravno staranih 
rumov. Na koncu se s filtracijo prek 
aktivnega oglja doseže prosojno 
barvo.  Najboljši je s kocko ledu ali 
mineralno vodo.

Imperial
Rezultat izbranega svetovno 
najboljšega dominikanskega 
sladkornega trsa. Najplemenitejša 
družinska rezerva, ki je jo je moč 
doseči le s strogim spoštovanjem 
časa in tradicije. Najboljši je s sam 
ali s kocko ledu.

Imperial Premium Blend
Harmonija med aromo in okusom, 
z odtenki karamele in vanije, 
uravnotežen, ki pusti dolg in 
prijeten okus. živajte samega.
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najboljši gin na svetu
Master`s Dry Gin
London Dry Gin
vsebina: 700 ml 
vsebnost alkohola: 40 % vol 

S ponosom vam predstavljamo gin, 
na letošnjem World pirits 

ompetition v San ranciscu 
okronan z nazivom

est in n The World .

aster s London r  in je prava 
poslastica za ljubitelje gina izpod 
rok destilarne  estilerias.

ermentiran je iz najbolj plemenitih 
žit in trikrat destiliran po metodi 
London r  in.  postopku prve 
destilacije so dodane skrbno 
izbrane začimbe brin, koriander in 
kardamom. ruga destilacija sledi 
enoletni maceraciji lupin grenke in 
sladke pomaranče ter limone. o 
tretji destilaciji nastane končni 
rezultat - gin z aromatičnim in 
edinstvenim okusom, ki zadovolji 
tudi najbolj zahtevne.

rijeten je kot aperitiv ali kot 
dodatek v popularnih pijačah. 
Najbolj elegantno ga postrežete v 
čaši z ledom in krhljem mandarine.
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asortiman prvovrstnih 
žganih pijač 

odka rince gor
vsebina: 1000 ml 
vsebnost alkohola: 40 % vol 

Gin MG
vsebina: 1000 ml 
vsebnost alkohola: 40 % vol 

vojno destiliran gin po metodi 
London r  in  je idealen za 

pripravo cocktail-ov  in različnih 
kombiniranih pijač. 

odka rince gor je izdelana iz 
najžlahtnejših surovin, osnovana na 
originalnem receptu rinca gorja. 
e trikrat destilirana  in pazljivo 
iltrirana po tradicionalni metodi. 

Obe pijači sta odlični za 
kombiniranje z našimi White Tiger 
energijskimi napitki. Vašim gostom 
lahko ponudite dve zanimivi, novi 
pijači:

Tiger Vodka in Slim Gin!
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Kroky snack so velikoformatni, 
bogato obloženi toasti sočnega 
okusa. Izdelani so v Sloveniji, iz 
skrbno izbranih in odmerjenih 
kvalitetnih sestavin in brez dodanih 
konzervansov. Na podlagi vašega 
naročila so sveže pripravljeni 
posebno za vas in že pripravljeni za 
dopeko.

Na voljo v 5 različicah:

Šunka in sir / 230g
toast, šunka, sir  
 
Tris treh sirov / 210g
polnozrnat toast, sir gauda, 
mozzarella, grana padano, drobnjak

Tuna in koruza / 200g 
polnozrnat toast, tuna, sir, sladka 
koruza

BBQ piščanec / 265g
toast, piščančje meso, popečena 
slanina, sir, bbq omaka

BBQ govedina / 250g
toast, pečena goveja rebra, sir, bbq 
omaka

Naročila sprejemamo na
kroky@blendergroup.si

za Ljubljano:
- do ponedeljka do 12.ure za dostavo 
v sredo
- do srede do 12.ure za dostavo v 
petek

za ostale kraje po Sloveniji:
- do ponedeljka do 12.ure za dostavo 
v sredo

min. naročilo: 3 paketi (15 sendvičev) 
rok uporabe: 10 dni

bogato obloženi, sočni, 
sveže pripravljeni XL 
toasti 

pakiranje: 5 kosov 
rok uporabe: 10dni
hranjenje: 2-7°C
pripravljeni za dopeko

sveže pripravljeni
brez konzervansov
kvalitetne sestavine
sočen okus
slovenski izdelek

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

Kroky

Velik, drugacen...

snack
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