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Odpiralni čas trgovin v BTC City 
Novo mesto: 
vsak dan od 8.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 13.00, 
nedelja in praznik zaprto.

vsebina

Uvodnik
V barvah jeseni
Dneve, ki nas s hladnimi jutri, dopoldansko meglico, sivimi in 
deževnimi popoldnevi ter zgodnjo temo nenehno opozarjajo, da so 
poletna razigranost, brezdelje in vročina, ki nas je silila v iskanje 
sence in hladne vode, minili, imam najraje. A čeprav me spokojnost 
jesenske pokrajine, mehki in v hladnih dneh za oko še počasnejši 
meandri Krke in trepetajoči listi vinske trte, ki bodo v prvem hladu 
trepetavo kljubovali slani, navdajajo z mirom, z nizkim jesenskim 
soncem obsijani klopotci in zidanice pa z nekakšno melanholijo, 
jeseni, ki je še ne tako davno tudi pri nas napovedovala umirjanje 
narave in bližajočo se zimo, ki bo ljudi znova »priklenila« med 
stene stanovanj, v novomeškem BTC Cityju že dolgo ne poznamo 
več. V prihodnjih mesecih bomo zato otožnim jesenskim barvam 
z različnimi dogodki in novo ponudbo dodali več veselja in zabave 
ter vam s tem – po svojih najboljših močeh – jesen naredili prav 
tako pestro, kot je bilo nedavno poletje.
V novi številki BTC City Vodnika, ki smo jo odeli v barve jeseni, 
zlato rumeno kostanjevo rjavo in vinsko rdečo, vam predstavljamo 
jesensko, aktualno ponudbo kar sedemnajstih trgovin ali lokalov 
(od skupaj tridesetih), od katerih prav vsaka ponuja izdelek ali 
dva po izjemno ugodni ceni. V znamenju letnega časa je tudi 
tokratni styling, saj smo v prodajalnah BTC Cityja poiskali 
oblačila in obutev v zlato rjavih tonih, ki so to jesen še posebej 
modni, sama pa vam lahko prišepnem, da se bo k njim kot modni 
dodatek dobro podal tudi preprost ali bolj masiven kos zlatega ali 
srebrnega nakita iz Zlatarne Aura, ki jo najdete v Dvorani A.
Ne pomagamo pa vam le pri izbiri oblačil, obutve in modnih 
dodatkov, temveč tudi pri izbiri jesenskega jedilnika – testeninske 
solate z mladim porom, mladim korenjem in praženimi bučnimi 
semeni; recept zanjo so nam zaupali v prenovljeni Žitovi kruharni 
Sezam.
In če se vrnem na začetek: jesen, kakršno imam sama najraje, 
marsikoga navda z otožnostjo. Toda če k novostim, ki jih 
objavljamo v Vodniku, dodam še to, da bomo v prihodnjih mesecih 
vsakih štirinajst dni v BTC Cityju pripravili dogodke za otroke, na 
katere seveda vabim tudi njihove starše, so razlogi za jesensko 
melanholijo najbrž povsem odveč!

Vlasta Zupančič,
odgovorna urednica
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aktualno aktualno

  Bistro CC
Za vse okuse
Za klepet s prijatelji, poslovno kavo ali družinski 
obisk. Za jutranji čaj, vročo čokolado, opoldanski 
sendvič ali toast in popoldanski sladoled, 
ledeno kavo in v zimskem času kuhano vino! V 
Bistroju CC, kjer vam bodo v hladnih jesenskih 
dneh postregli v zimskem vrtu, seveda lahko 
naročite veliko več: najrazličnejše brezalkoholne 
in alkoholne pijače ter različne prigrizke, ob 
izbrani ponudbi pa vam bodo postregli še s 
sladoledi različnih okusov.
PoseBna PonudBa
točeno pivo (0,5 l): 1,50 evra
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/393 47 70
-------------------------------------------------------

  oba
Oblačila za vsakogar in za 
vse priložnosti
V trgovini Oba vam nudijo veliko izbiro ženskih 
in moških oblačil za vse generacije in za 
vse priložnosti – od oblačil za prosti čas in 
poslovnih oblačil do elegantnejših ženskih 
in moških oblačil za najrazličnejše slovesne 
priložnosti. Pohvalijo se lahko z zares pestro 
izbiro oblačil (jaken, srajc, hlač, bluz, majic, 
kostimov) različnih blagovnih znamk ter 
s ponudbo, ki so jo s posebno pozornostjo 
dopolnili tudi z izdelki domačih, slovenskih 
proizvajalcev.
V trgovini, v kateri vas že pričakuje najnovejša 
jesensko-zimska kolekcija, boste poleg oblačil 
našli tudi številne modne dodatke – pasove, 
šale, rute in drobno usnjeno galanterijo.
-------------------------------------------------------
Dvorana A
M:031 611 538
-------------------------------------------------------

  Štof
Dežela blaga
Trgovina Štof, ki se lahko pohvali z 
dvanajstletno tradicijo in največjo ponudbo 
metražnih tkanin na Dolenjskem, poleg blaga 
za modne kostime in obleke, za bluze in 
tunike ter za poročne in plesne obleke pa tudi 
različnih bombažnih tkanin, viskoze, džersija, 
žametnih in satenastih tkanin ponuja še 
metrsko blago za prte, blago za posteljnino 
ter pester izbor tkanin domačih in tujih 
proizvajalcev za zavese. V ponudbi trgovine 
Štof, kjer vas že pričakujejo različne vrste blaga 
za topla jesenska in zimska oblačila, prav tako 
lahko kupite pripomočke za šivanje, sukance, 
gumbe in zadrge.
PoseBna PonudBa
50 % popusta pri nakupu žametnih tkanin
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 07/620 24 30
-------------------------------------------------------

  Zlatarna aura
Ko želite podariti kaj lepega
V Zlatarni Aura, ki ima v Novem mestu že 
več kot dvajsetletno tradicijo in ji zaupa veliko 
zadovoljnih strank, vam nudijo bogato izbiro 
zlatega in srebrnega nakita, modnega nakita, 
nakita s kristali Swarovski, sladkovodnimi in 
morskimi biseri ter ročne ure.
Vaš nakit vam bodo tudi strokovno popravili 
in očistili ter vam nanizali bisere, ki jih zaradi 
poškodovane vrvice ali zaponke hranite v 
predalu, in vam popravili tudi drug nakit, ki ga 
iz različnih razlogov ne morete nositi. Nakit in 
ure vam bodo tudi očistili in gravirali ter vam s 
posebno napravo popravili zlomljena očala.
--------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 07/302 11 01
www.zlatarna-aura.si
--------------------------------------------------------

  Kruharna sezam
Vonj domače peke
Prenovljena Žitova kruharna Sezam je 
pekarnica, ki prijetno preseneti še tako 
zahtevne kupce in okuse. Iz odlične slovenske 
moke vam vsako jutro zamesijo omamno 
dišeč in hrustljav kruh, obogaten z zrni, jedrci, 
semeni in drugimi dobrotami, ter pecivo, na 
katero bi bila ponosna prav vsaka gospodinja – 
različne domače kekse in piškote, medenjake, 
palčke, rogljičke in druge dobrote.
Poleg poznanih vrhunskih kruhov lahko v 
kruharni Sezam kupite vsak dan sveže pečeno 
pekovsko pecivo, hrustljave slane in sladke 
prigrizke, sendviče najrazličnejših okusov, 
bureke ter odlične slaščice.
PoseBna PonudBa
Do 31. decembra 2012: sirov burek, 250 g, 
le 1,80 evra.
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 07/292 77 77
-------------------------------------------------------

  Krpan
Ključ do vaše varnosti
Ključe in ključavnice uporabljamo zaradi 
varnosti, kako pomembni so, pa se navadno 
zavemo šele takrat, ko ključe izgubimo ali 
pa naša ključavnica popusti pod spretnimi 
prsti nepovabljenih gostov. Za vse izgubljene 
ključe, obrabljene ključavnice in varnost 
vašega stanovanja, hiše, pisarne ali poslovnih 
prostorov zato poskrbijo v trgovini Krpan;  
izdelajo vam nove ključe, zamenjajo vse 
vrste ključavnic, vgradijo domofon, alarme 
in videonadzor ter vam – če izgubite ključ 
– strokovno odprejo prostore in avtomobil. 
V trgovini Krpan opravljajo tudi fotokopirne 
storitve in vezavo. 
PoseBna PonudBa V sePtemBru – 
staro Za noVo
20-% popust pri menjavi ključa staro za novo.
10-% popust za vse ostale artikle ob menjavi 
staro za novo.
-------------------------------------------------------
Dvorana B
M: 040 739 000 
www.krpan.si
-------------------------------------------------------

  silver Fashion
Prenovljena trgovina na novi 
lokaciji
Tako kot je prijetno biti urejen in se udobno 
počutiti v novih oblačilih, je tudi prijetno 
vstopiti v novo trgovino, kjer se lahko 
prepustite nasvetom in pomoči prijaznih in 
izkušenih modnih svetovalcev, ki bodo za 
vas zagotovo našli prav tisti kos garderobe, v 
katerem se boste najbolje počutili.
Takšna je tudi prenovljena trgovina Silver 
Fashion (zdaj poleg Silver Caffeja, le petdeset 
korakov od nekdanje lokacije), ki je za vas že 
pripravila jesensko-zimsko kolekcijo oblačil 
priznanih modnih blagovnih znamk (s.Oliver, 
mexx, Desigual, Salsa jeans), v kateri bosta 
tudi jesen in zima prijetnejši.
-------------------------------------------------------
Dvorana A
-------------------------------------------------------

  rojal
Za ljubitelje orožja
Trgovina rojal in spletna trgovina www.rojal.
si nudita pester izbor kakovostnih izdelkov 
različnih proizvajalcev zračnega in pravega 
orožja, »airsoft« orožja, dodatkov za orožje, 
streliva, optike, lovskega pribora (noži, razna 
orodja, torbe in oblačila) ter drugih izdelkov, 
ki so nepogrešljivi del lovskega in športnega 
sveta. 
Njihova prednost je v tem, da niso odvisni le od 
določenega, pogosto samo enega evropskega 
ali svetovnega distributerja, ampak kot 
neodvisni zastopniki in distributerji uglednih 
proizvajalcev ponujajo izključno izdelke, ki so 
vrhunske kakovosti in imajo odlične prodajne 
rezultate po vsem svetu! 
-------------------------------------------------------
Poslovna stavba
T: 07/394 22 00
www.rojal.si
-------------------------------------------------------
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aktualno

  Založba Karantanija
Knjižni diskont
V Knjižnem diskontu Založbe Karantanija 
najdejo svoje knjižice za otip najmlajši, za prva 
srečanja z domišljijo cicibani, radovedneži 
odkrivajo osnovne resnice iz naravoslovja, 
najstniki se lahko potopijo v svet prve ljubezni, 
odrasli pa si lahko priskrbijo priročnike za 
duhovno rast, družino, dom in razvedrilo. Vse 
ljubitelje knjig čakajo na knjižnih policah knjige 
in slikanice po zelo ugodnih cenah: v tokratni 
akciji so izbrani naslovi od 1,00 do 3,00 evra. 
V ponudbi so tudi knjige za domače branje, 
bralno značko in Cankarjevo tekmovanje.
Peter nos (stara cena: 16,90 €, nova 
cena: 9,00 €) 
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 059069070
-------------------------------------------------------

  tri deteljice
Vse na enem mestu
Kitajska trgovina Tri deteljice vas vabi, da 
jih obiščete, kajti zagotavljajo vam, da boste 
v njej našli izdelek zase ali za svoje otroke. 
Izbirate lahko med izdelki za gospodinjstvo, 
dekorativnimi predmeti, izdelki za male živali, 
slikami in slikarskim priborom, šolskimi 
pripomočki, namiznimi prti po ugodnih cenah 
in najnovejšimi artikli iz jesenske kolekcije.
V Treh deteljicah, kjer boste zagotovo našli 
darilo za najrazličnejše priložnosti, lahko 
izbirate tudi med pestro ponudbo slovesnih 
oblekic. Obiščite jih in se prepričajte o ugodni 
ponudbi.
--------------------------------------------------------
Dvorana D
T: 059018419
--------------------------------------------------------

  Peko
lepše je v paru
Jesen je tukaj in prav tako prvi modeli po usnju 
dišeče nove kolekcije Peka za prihajajočo jesen 
in zimo. eva Boto si je že izbrala svoj najnovejši 
par Pekovih čevljev. Prav ta vrhunska pevka, 
letošnja slovenska evrovizijska predstavnica, 
v oglasnih sporočilih in katalogu jesensko-
zimske kolekcije pooseblja vrednote Peka – 
eleganco, lepoto, najvišjo slovensko kakovost.
Vabljeni v Peko, kjer boste tudi vi zagotovo 
našli par zase!
-------------------------------------------------------
Dvorana A
T: 059089020
-------------------------------------------------------

aktualno

PRI VSAKEM MOŠKEM STRIŽENJU 

PODARIMO 
NEGOVALNI 
TRETMA S 

SPROŠČUJOČO 
MASAŽO LASIŠČA 

V VREDNOSTI 
9.90 EUR!

Akcija traja od 15.9. do 15.12.2012 v frizerskih salonih SIMPLE.

  salon Creatina
Navdih urejenega doma
Salon Creatina je specializirana prodajalna 
tekstilnih izdelkov za opremo doma ter največji 
ponudnik preprog, talnih oblog in tekačev 
v Sloveniji.  ekskluzivna in bogata ponudba 
preprog obsega preproge priznanih evropskih 
proizvajalcev, ki uporabljajo najnovejšo 
tehnologijo in moderne kakovostne materiale. 
Bogata ponudba tekstilnih izdelkov za dom 

obsega tudi posteljnino, brisače, okrasne 
blazine in druge tekstilne izdelke za dom.  
Vse preproge, talne obloge, tekači in posteljnina 
so izdelani v evropi, vrhunska izdelava in okolju 
prijazni materiali pa so zagotovilo za odličen 
nakup.
-------------------------------------------------------
Dvorana B
T: 07/ 302 10 63
M: 051 332 918 
www.creatina.si
-------------------------------------------------------

  nKd
lepo. Ugodno. Diskont s 
ponosom, srcem in pametjo
Najnovejša moda po nizkih cenah je že 
leta zaščitni znak podjetja NKD. Prodajni 
program obsega ponudbo za vso družino, 
oblačila za vsak okus in različne starosti, 
modne dodatke za vsako priložnost, modna 
in uporabna otroška oblačila za različne 
starosti, od dojenčkov do najstnikov, kot tudi 
visokokakovostna športna oblačila za prosti 
čas. Ugodno razmerje med ceno in kakovostjo 
lahko najdete tudi pri spodnjem perilu in 
hišnem tekstilu za opremo kuhinj, spalnic in 
kopalnic. Trajno ugodne cene in prepričljive 
akcije vam bodo olajšale odločitev za nakup v 
NKD ter ga naredile še bolj privlačnega.
-------------------------------------------------------
Dvorana D
T: 07/488 24 10
-------------------------------------------------------

Pulover 
vel. 36-44  
namesto 19,99

15,99
Pončo 
namesto 15,99

12,99

12,99
Pletena jopica  
vel. 36-44

namesto 19,99
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izbrano

1
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1 metrsko blago, 25 €/m, trgovina Štof; 2 Okrasna podloga, 5,99 €, trgovina NKD; 3 ročna ura, 
14,90 €, trgovina Tri deteljice; 4 Čevlji, 79,90 €, trgovina Peko; 5 Torba, 17,90 €, trgovina Tri 
deteljice; 6 Obleka, 59,33 €, bolero 41,73 €, trgvina Oba; 7 Uhani, 4,99 €, trgovina NKD; 
8 Čevlji, 79,90 €, trgovina Peko; 9 Spodnje hlačke, 2,49 €, trgovina Tri deteljice; 10 modrček, 
5,98 €, trgovina Tri deteljice; 11 Šal, 5,60 €, trgovina Tri deteljice; 12 Športni copati merell, 
79,95 €, trgovina Intersport; 13 Brezrokavnik, 19,99 €, trgovina NKD; 14 Kolesarska čelada, 
59,95 €, trgovina Intersport; 15 Kolesarska majica, 54,95 €, trgovina Intersport; 16 Jakna, 
48,85 € trgvina Oba; 17 Športna jakna, 79,95 €, trgovina Intersport.

Za jesen smo v prodajalnah, predstavljenih v rubriki Aktualno, poiskali 
oblačila in obutev v zlato rjavih tonih. Naj vas in vašo okolico oblijejo 
žarki zlatega jesenskega sonca!

ZlATA JeSeN 11

12

13

14

15

16

17
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gurme

testeninski 
užitki nove 
trgovine sezam

Delčki zgodovine testenin – te danes zelo 
priljubljene hrane
natančen izvor testenin je še danes zavit v tančico skrivnosti, 
saj ni enotnega mnenja o nastanku te danes izredno 
priljubljene hrane. 
Nekateri trdijo, da so jih prvi iznašli Kitajci in da jih je v Italijo leta 1292 
pripeljal marco Polo, vendar pa naj bi izvor makaronov v tej deželi segal 
še dlje v preteklost – poznali naj bi jih že v času starih rimljanov. Neko 
vrsto testenin so jedli že Arabci, ki so bili v času starih rimljanov na 
območju Sicilije, spet drugi trdijo, da so testenine nastale v Italiji, kjer naj 
bi jih etruščani razvili iz grškega recepta, po tretji teoriji pa so nastale 
tam, kjer se je najprej pojavilo poljedelstvo in z njim žita, natančneje v 
dolini reke Jordan pred približno 10.000 leti. Ker je izvor testenin še 
danes skrivnost, morda nikoli ne bomo spoznali popolne resnice, vendar 
pa moramo priznati, da ob besedah testenine ali makaroni verjetno 
najprej pomislimo na Italijo. Danes med ljudmi prevladuje mnenje (v to 
smer se menda nagibajo tudi dokazi), da Italijani niso le pravi ljubitelji 
testenin, ampak so tudi narod, ki jih je izumil. V njihovi deželi je tudi 
prva prestolnica testenin, Palermo, od koder so s proizvodnjo teh suhih 
ali svežih proizvodov začeli oskrbovati tudi preostalo evropo in kasneje 
svet. Sprva so testenine delali ročno in s pomočjo nog, z izumom Cesarja 
Spadaccinija pa je gibe nog nadomestila bronasta naprava. leta 1740 
so zaradi te naprave beneške oblasti izdale prvo licenco in podjetniku 
Paolu Adamiju dale zeleno luč za odprtje prve tovarne testenin. 
Človeške noge je zamenjala naprava za mešanje, rezanje naprava za 
rezanje, sušenje pa je ostalo tradicionalno – na svežem zraku in soncu. 
Neapeljčani so kasneje uvedli novosti na področju pogona naprav, sprva 
na veter in vodo, na koncu pa je stroj poganjala para. Z uvedbo umetnega 
sušenja testenin se je skrajšal čas proizvodnje, in ta je lahko zaživela v 
polni luči.
Danes poznamo več sto vrst testenin, katerih priljubljenost je morda 
posledica tudi njihove cenovne dostopnosti. lahko jih pripravimo na 
nešteto načinov, saj se k njim dobro podajo tako zelenjava kot meso in 

testeninska solata 

z mladim porom, mladim korenjem 
in praženimi bučnimi semeni
Potrebujemo
•	 360	g	durum	polžkov	Zlato	polje
•	 100	g	mladega	rumenega	korenja
•	 100	g	navadnega	mladega	korenja
•	 150	g	pora
•	 4	žlice	oljčnega	olja	
•	 sok	ene	limete
•	 sol
•	 poper	Maestro
•	 250	g	navadnega	jogurta
•	 koper	Maestro
•	 čajno	žličko	sladkorja

Priprava
1. Testenine skuhamo v slanem kropu (pribl. 5 min) in jih 

ohladimo.
2. Korenje olupimo, narežemo na poljubno obliko in skuhamo 

v slanem kropu. Ohladimo.
3. Por operemo in narežemo.
4. Iz preostalih sestavin naredimo solatni preliv, zmešamo 

z zelenjavo in testeninami ter okrasimo v servirni posodi. 
Dober tek!

www.mrpet.si

Torbica za priboljške 
Hurtta Junior
Priboljški lahko pustijo na vaših oblačilih 
madeže in imajo pogosto močan vonj, zato 
jih shranite v priročno torbico Hurtta Junior.  
Torbico se enostavno namesti za pas ali 
rob oblačila s pomočjo karabina.Torbica 
srednje velikosti  je uporabna 
na treningih, pasjih razstavah 
in na sprehodih. Na sprednjem 
delu torbice se nahaja dodaten 
žepek za vrečke za iztrebke, na 
zadnjem pa žepek z zadrgo za 
ključe in mobilni telefon. Na 
voljo v modri in vijolični barvi.

Art: 22242

madeže in imajo pogosto močan vonj, zato 
jih shranite v priročno torbico Hurtta Junior.  

131313939393

-30%
redna cena 19,90
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že od

-38%
redna cena 56,50

343434909090Kletka za zajčke 
Rabbit 100 in 
120 - Ferplast 
Ima napajalnik, jasli za seno, 
skrivališče in posodo za hrano. 
Dimenzije Rabbit 100: 
95 x 57 x 40 cm
Dimenzije Rabbit 120: 119 x 
58 x 51 cm

Art: 9288, 3962

Kletka za hrčke 
oriente 12 – 
Ferplast
Kletka za hrčke s skrivališčem, 
posodo za hrano, kolesom, 
napajalnikom in dvema nastavkoma 
za namestitev dodatnih tunelov. 
Kletka črne barve ima udobna 
vratca, ki se dobro zaprejo. 
Dimenzije: d: 58, š: 31, v: 29 cm.

Art: 14112

-47%
redna cena 37,90

191919999999

Izdelki so na voljo v naših fi zičnih trgovinah, nekateri tudi v naši spletni trgovini. Zaloge izdelkov, objavljenih v oglasu, se lahko razlikujejo od prodajalne do prodajalne. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega asortimana. Cene so v evrih z vključenim DDV. Popusti se obračunajo na blagajni. Oglas 
je predstavitvene narave. Slike so simbolične. Ponudba velja od 1.9.2012 do 31.10.2012 oz. do razprodaje zalog v tem obdobju. Akcije, popusti in znižanja se izključujejo. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo. Izdajatelj: Mimaja d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana.

Pet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkovPet najbolj vročih izdelkov

Transportni boks 
Gulliver 1
Ima reže za pritrditev z 
varnostnim pasom v avtomobilu 
in zatiče za namestitev pasu za 
nošenje. Je  kompakten, zračen  
in izjemno lahek.

Art: 23295, 23296

999999999

-31%
redna cena 14,50

OK dog suha hrana za 
pse 3 in 15kg 
Hrana, ki je zasnovana da zadovolji dnevne 
prehranske potrebe psa glede na njegovo 
starost in življenjski stil. Vsebuje svežega 
piščanca in purana ter sestavine visoke 
kakovosti. Zagotavlja zdravo, enostavno 
prebavljivo prehrano in je ob enem tudi 
zelo okusna. Vsebuje vsa bistvena hranila, ki 
zagotavljajo da bo pes ostal v odlični telesni 
pripravljenosti. Nudi vse proteine, ki so 
potrebni za ohranjanje mišic v odlični kondiciji. 
Meso in riž skupaj z vsebnostjo vlaken 
prispevajo k dobri prebavi, vitamini in minerali 
pa zagotavljajo vsa hranila, ki jih potrebuje pes 
za močne in zdrave kosti in zobe.

Art: 23230, 23232, 23234, 23236, 23237, 23229, 23231, 
23233, 23235,23324

3kg pakiranja

555999999999999
redna cena od 8,50

že od

15kg pakiranja

191919999999
redna cena od 24,90

že od

Konec julija je svoja vrata odprl nov Mr.Pet v Novem mestu. 
Na skoraj 400m2 vas čaka izjemno bogata in raznolika po-
nudba hrane in opreme za domače ljubljenčke. 

Na področju pasje hrane lahko izbirate med priznanimi 
blagovnimi znamkami kot so Trainer, Almo nature,Taste of the 
wild, Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Natural and Delicious… 
na naših dolgih in polnih policah pa vas čaka še veliko drugega. 

Naši usposobljeni prodajalci vam bodo 
strokovno svetovali in vam pomagali izbrati 
prave izdelke za vaše ljubljenčke. Obiščite 
nas v čudoviti novi trgovini Mr.Pet.

Pet najbolj vročih izdelkov

Lokacija: 
Neposredno poleg Lidla v 
novomeškem BTC. 
Parkiranje je možno 
pred trgovino!

Mr. Pet Novo mesto
Ljubljanska cesta 27
8000 Novo mesto  

Delovni čas:
Po-So: 8 – 20h
nedelja in prazniki zaprto
www.mrpet.si

BTCNovomesto3.indd   1 19.9.2012   9:39:31

mlečni proizvodi, lahko pa jih pripravimo celo s sadjem. Solata je še ena 
izmed okusnih jedi, ki jih lahko pripravimo iz testenin, recept za njeno 
pripravo pa so nam zaupali v prenovljeni Žitovi kruharni Sezam v BTC 
Cityju v Novem mestu. V tej kruharni boste poleg poznanih vrhunskih 
vrst kruha z večdnevno svežino (hribovc, stoletni kruh, jelen, ajdov kruh 
z orehi in drugi), zamesenih iz odlične slovenske moke, našli še sveže 
pečeno pekovsko pecivo, hrustljave slane in sladke prigrizke, sendviče, 
bureke (sirov, mesni, špinačni, krompirjev, polnozrnati) ter odlične 
slaščice. Sladkosnedi boste pri njih poleg naštetega našli še slastne 
gorenjkine čokolade in rulade, v Žitovi kruharni pa boste lahko izbirali 
tudi med pestrim izborom testenin ter različnih vrst moke in riža Zlato 
polje. Vabljeni v njihovo prenovljeno trgovino med delavniki med 7. in 20. 
uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro.
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