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DANEX ART AMBULANTA
VETERINARSKA
BUBA d.o.o. PE NM

CELOLETNI POPUSTI
NA VSE IZDELKE.

T: 059 065 270, M: 051 363 967, www.vet-buba.si
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KUPON
kuponZA
zaTRGOVINO

15%POPUSTA
popust
%
na vse izdelke v trgovini,
NA
IZDELEK
razenEN
na farmacevtske
izdelke
(veljavnost
do 31.
decembra
2016) in izključujejo izdelke v
Kupon
je unovčljiv kupona
enkrat. Kuponi
se med
seboj ne seštevajo
akciji ali predhodno znižane artikle. Veljavnost kupona do 31.7.2014.

kuponZA
zaVETERINARSKO AMBULANTO
KUPON

-%

POPUST NA
DOLOČENO
METRAŽNO
BLAGO

2+1 gratis
%
POPUSTA
na ampule za zunanje
zajedalce
Fypryst inSTORITEV
Ataxxa
NA
IZBRANO
(veljavnost kupona do 31. decembra 2016)

Kupon je unovčljiv enkrat in se ne nanaša na cepljenje proti steklini ali na izdajo zdravil.
Veljavnost kupona do 31.7.2014.

Z A V S A KO G A R N E K A J

www.mrpet.si

Slastni naravni
priboljški za pse
Palčke v pečici pečenega mesa so čvrste,
a se z lahkoto lomijo in so nadvse primerne za
šolanje. To je to priboljški ne vsebujejo žit ali
glutena, saj so narejeni iz 100% svežega mesa.
Na voljo 8 različnih
vrst mesa.

.. . To je to!

100%

SVEŽE MESO!

2+1

Gratis
* Akcija 2+1 gratis velja za vse posladke 4Pet.
Pri nakupu treh posladkov prejmete najcenejšega gratis!
Akcija velja do 31.10. 2016. Akcije in znižanja se izključujejo!
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BTC CITY NOVO MESTO

STUDIO ZORA, nega telesa

- Sprejemanje čestitk, osmrtnic, zahval
in malih oglasov,
- Prodaja novih in rabljenih inštrumentov,
prodaja cd plošč, dvd-jev, knjig in raznih
priročnikov
- Fotokopiranje in vezava
Vse informacije lahko dobite na: Tel.: 07 33 22 000, 051 301 040
E-pošta: sracje.gnezdo@siol.net

Oblikujte svoje telo in si privoščite nekaj zase v
prijetno urejenem studiu, kjer vas razvajamo z
novimi storitvami in ugodnimi cenami. Pri nas
si lahko privoščite: kavitacijo, radiofrekvenco,
lipolaser, strojno limfno drenažo, IPL+RF lasersko
trajno odstranjevanje dlačic, depilacijo z voskom,
več vrst masaž (klasično, indijsko, de stress,
masažo z vulkanskimi kamni), jade lifting, manikuro
in gel lak. Na voljo imamo tudi darilne bone.
Imate težave z računalnikom, telefonom ali tablico?
Oglasite se v T-shopu in z veseljem vam bomo
Nudimo
ažurne10
rešitve
pri servisnih
S tempomagali.
kuponom
vam vam
nudimo
% popust
za
storitvah, v trgovini pa si lahko ogledate in kupite
en tretma
storitve
po
izbiri
ali
30
%
popust
širok izbor artiklov.

ob nakupu
štirihpreprosto
tretmajev
storitve
pokakršnokoli
izbiri.
Pri nas lahko
naročite
skorajda
tehnično
opremo,
Kupon je vnovčljiv
do konca
leta 2014!ki
PRI VSAKEM
NAKUPU

PRI VSAKEM
NAKUPU
NAD 100 €

TAKOJŠNJI POPUST ZA VSE ARTIKLE ZA IMETNIKE KARTICE INTER DISKONT.

Inter diskont d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem

dobavimo.

vam jo v najkrajšem roku

Nudimo hiter servis mobilne telefonije in ostale
računalniške opreme, kot so prenosni, tablični ter
namizni računalniki.

Obiščite T-shop v novomeškem BTC-ju.

N E K A J Z A VA S
DANEX ART

CELOLETNI POPUSTI
NA VSE IZDELKE.

SRAČJE
GNEZDO
ŠTOF

Sprejem čestitk, oglasov in osmrtnic.
Prodaja CD plošč, DVD–jev, pisal
Stabilo, pisarniškega materiala, knjig
in priročnikov, novih in rabljenih
glasbil, učbenikov za učenje igranja
glasbil, plastelina, ki se nikoli ne
strdi ter inteligentnega plastelina.
Fotokopiranje, skeniranje in vezava, …

-%

POPUST NA
DOLOČENO
METRAŽNO
BLAGO

Odprto od ponedeljka do petka
od 8.00 do 20.00 ure,
sobota od 8.00 do 15.00 ure.
tel.: 07/ 33 22 000 ali 051/ 301 040
e-pošta: sracje.gnezdo@siol.net

NA VSA OBLAČILA

-20%

Sončna očala in
okvirji za dioptrijo

do -70%
BTC Novo mesto

VABLJENI!
AKCIJA VELJA OD 21. 10. 2016 DO 22. 10. 2016. POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI.

outlet_NM_(120x85).indd 1

N E K A J Z A VA S

EVKALIPTUS

13.4.2016 15:05:26

SILVER CAFFE
Če si želite odlične kave, sveže
pečenih rogljičkov in toastov ter še
veliko drugega, vabljeni v prijeten
ambient Silver Caffe-ja v BTC Novo
mesto ...
Naša ekipa vas pričakuje ...

Popusti do -50%
na modele iz zaloge
tel: 059 015 679

CVETLIČARNA
Bliža se 1. NOVEMBER
v naši pestri ponudbi lahko
izbirate med:
• suhimi aranžmaji
• kombiniranimi (suho in
sveže cvetje)
• aranžmaji po vaši želji
• svečami
Ob naročilu aranžmajev do
22. 10. 2016 Vam nudimo

20% popusta.
Vabljeni!

Z A L E P Š I DA N

MARTINOV
KRUH
1 kg moke tip 500
½ kg moke tip 850
2 kocki kvasa Fala
2 jedilni žlici sladkorja
3 dkg soli
6 dcl vode
3 dcl vina (frankinja)
1 dcl olja
Zmešamo oba tipa moke in polovico
moke presejemo v skledo. V to moko
nadrobimo kvas, ga posujemo s
sladkorjem. Zmešamo vodo in vino ter
segrejemo na cca. 40°C. S to tekočino
prelijemo moko in kvas s sladkorjem ter
dobro premešamo. Nato presejemo še
preostalo količino moke in dodamo sol.
Počakamo 10 do 15 minut, da prične
vzhajati. Dodamo še olje in vse skupaj

zamesimo v voljno in gladko testo. Testo
pustimo vzhajati do dvojne količine, nato
ga še enkrat premesimo in damo v pehar,
kjer bo ponovno vzhajalo. Ko se količina
testa ponovno podvoji, ga položimo na
v naprej segret pladenj, po vrhu tri krat
prerežemo. Položimo ga v pečico segreto
na 220°C.
Na tej temperaturi ga pečemo 10 minut,
nato zmanjšamo pečico na 190°C in
pečemo še 50 minut.

Po želji lahko pečen kruh premažemo z
maslom in ga ohladimo.
Poleg lahko pripravimo še okusen namaz:
Zmešamo 25 dkg skute, 2 žlici kisle
smetane, žlico drobnjaka, solimo in
popramo.

Recept pripravila: Lidija Škrbec

POPUSTI IN UGODNI NAKUPI
V ČASU FESTIVALA
Arhiker BTC

20% popust na izbrane keramične ploščice.
15% popust na kopalniško opremo Kolpa san.

Ascara Outlet

30% popust na vse izdelke. Akcije se med seboj izključujejo, popusti se ne seštevajo.

Cvetličarna Cvetnik

Za nakup nad 20€: 20% popust za 1. november.
Orhideja dvostebelna 9,80€.

Roža bar

Točeno pivo malo 1,00€.
Točeno pivo veliko 1,20€.
Craft pivo VIZIR 1,90€.

(Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.)

Danex Art Galerija

50% popust na vse slike, reprodukcije in posterje.

Evkaliptus

20% popust na vso novo kolekcijo obutve.

Inter diskont

Takojšnji popust za vse artikle za imetnike kartice INTER DISKONT:
5% popust pri vsakem nakupu in 10% popust pri vsakem nakupu nad 100€.

Kafeterija

Vabljeni v našo kavarno, kjer diši po omamnih kavah in slastnih maslenih rogljičkih.
Kave pestrih okusov iz posebne ponudbe bodo, v času Festivala nakupov in zabave
21. in 22. oktobra le 1,50€.

Kitajski center

20% popust na vsa oblačila.

Oba

Ugodni popusti od 20% do 50% na izbrana oblačila.

Outlet Clarus

Ob nakupu prejmete DARILO!

Mana

20% popust na vse artikle v redni prodaji.
Popust velja 21. in 22.10. 2016. Popusti se ne seštevajo.

Mr.Pet

Dvojni bonusi za vse člane kluba Mr.Pet.

Salon Creatina

50% popust na določene izdelke: preproge, odeje, kopalne brisače, okrasne blazine,
prešite odeje.

Silver Caffe

Malo pivo Carlsberg po 1,50€ in veliko pivo Carlsberg po 1,80€.

Sportsdirect.com

20% popust na vse artikle.

Sračje gnezdo

5% popust pri plačilu z gotovino.

Štof

50% popust na določeno metražno blago.

T-Shop

T-shop nudi 10% popust na vse izdelke iz zaloge.

Veterinarska ambulanta
Buba

15% popust na vse izdelke v trgovini
(akcija izključuje farmacevtske izdelke, popusti se med seboj ne seštevajo).

Zlatarna AURA

40% popust na določene srebrne izdelke.
30% popust na jekleni nakit Morellato.
20% popust na jeklene izdelke Aura Steel.
10% popust na ure Timex in Q&Q.

Žito trgovina Sezam

Jabolčni žepek, 100 gr - 0,69€.
Sirov burek, 250 gr - 1,60€.

(Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.)
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