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свинска плешка 
без кост 
1кг *

Бисерен ориз 
наТУра
1кг 

6,99лв

8,89лв1,39лв

1,89лв1,29лв/кг

2,10лв

1,69лв

1бр + 1бр
подарЪК

Вита баница 
със сирене фета
и маслини 
220г 

2 - 5 стр.+ 

спесТяВаш 1,90лв спесТяВаш 0,50лв спесТяВаш 0,81лв 

2 - 5 стр.

портокали 
в мрежа 
пиКадили
1кг

* ограничение до 2кг на клиент



0,59лв

1,09лв

 – 22%
1,49лв

0,69лв  – 27%0,95лв

1,05лв  – 22%1,35лв

0,95 лв  – 24%1,25лв

 – 31%0,85лв

0,69лв  – 25%0,92лв

Класически френски кроасани 
с 24% масло по оригинална 
френска технология. 

Кроасан с масло 
60г

пълнозърнест 
кроасан 
80г 

добруджански милинки 
по стара българска рецепта
180г

Баница Белла 
със сирене/със спанак и сирене 
160г

Баница Белла 
със сирене е вкусна баница, 
направена от точени 
кори със сирене. 
любима закуска, поднесена 
с кисело мляко или боза. 

Ще останете очаровани от 
шоколадовия пълнеж,  

поръската с шоколадови перли и  
страхотния вкус на този кроасан.

пълнозърнест френски кроасан с 22% масло по оригинална 
френска технология. направен от пълнозърнесто брашно и 

поръсен с ленено, слънчогледово  и маково семе.

Богат пълнеж от малини 
и страхотен вкус.

Баница Белла 
със спанак и сирене 

е направена  от фини 
точени кори със 

свеж спанак и сирене. интересна закуска с вкус на пица, 
подходяща за кунсумация през целият ден.

италианска баница
с пълнеж гъби, шунка
и кашкавал 
80г

Кроасан 
със сладко от малини/
с пълнеж шоколад 
85г

2 \ 

38

28



1,19лв

 – 25%
1,59лв

1,19лв  – 28%1,65лв

0,65лв  – 24%0,85лв

0,59 лв  – 31%0,85лв

0,55лв  – 35%0,85лв

ролка с гауда 
100г

Щрудел с ябълки и орехи 
80г

Бретцел 
100г

историята на бретцела се свързва с немски монах, който изпича два 
фитила тесто под формата на сплетени в молитва детски ръце.

с оригинална 
гауда и страхотен вкус.

солунски геврек 
със сусам 
100г

Балансирана 
закуска 
100г

БалансиранаТа заКУсКа е:

- мека

- с невероятен вкус

- това, което мога да си позволя да ям

- където и когато поискам

- закуска, която държи глада ми на далеч

- разнообразие от зърна: пшеница, овес, шпелта

- различни плодове: кайсии, стафиди, смокинии сини сливи

Балансираната закуска е натурален, вкусен продукт с много зърна 

и плодове и не съдържа добавена захар. има само 257 kcal, съдържа 

еквивалент на 2 парчета плод и 10 пъти повече фибри от една купа 

с мюсли.

Благодарение на богатото съдържание на протеини и фибри и  

високото ниво на бавни въглехидрати, балансираната закуска държи 

глада надалеч до обяд. 

Балансираната закуска е идеална за съвременния активен човек, 

който няма време да приготвя закуска вкъщи, но все пак би искал да 

похапне здравословно и вкусно. 

подходяЩ 
по Време 
на посТи

48

26
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1,25лв

 – 34%
1,89лв

1,89лв

 – 27%
2,59лв

домашна 
квасена пита 
380г

многозърнеста пита 
280г

Чиабата 
130г

Чиабата с маслини 
130г

атинска 
кръгла пита 
530г

1,39лв  – 25%1,85 лв

1,59лв  – 20%1,99лв

0,55лв  – 27%0,75лв

0,79лв

0,99лв  – 27%1,35лв

пшенична погача 
с маслини 
300г

Френска пшенична 
багета 
250г

Традиционната френска багета, наричана още „парижка Багета“ 
се отличава с хрупкава тънка коричка и ароматна мека среда. 
естественият аромат се дължи на специална натурална пшенич-
норъжена квас. 
Багетата има висока хранителна полезност в резултат на употреба-
та на качествени въглехидрати, които са важен източник на енергия 
и играят основна роля за по-бързото разграждане на мазнините в 
нашето тяло.    
Френската багета е приготвена по специално разработена рецепта 
с намален процент на сол (1,8% на 100г).

погача приготвена по  
оригинална рецепта, от  
пшенично брашно и мас-
лини. Висококачествен 
хляб, който втасваме на 
място в нашата пекарна 
специално за вас. Това по-
добрява неговите вкусови 
качества, запазва по-дъл-
го мекотата и свежестта 
на продукта и увеличава  
трайността му.

специалитет произхождащ 
от италианската провинция 
ломбардия с хрупкава кора и 
светла структура. идеален 
е за обяд и сандвичи, като 
чудесно се комбинира с про-
шуто, мортадела, брасеола. 
приготвя се със зех-
тин, което му придава 
средиземноморски аромат и 
мека, деликатна текстура.

подходяЩа 
по Време 
на посТи

32

56

64

50
 – 20%0,99лв
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хляб автентик 
с маслини 
300г

пшеничен земел 
60г

пшеничен хляб 
със сусам 
400г

ръжен земел със семена 
90г

царевично-смесен 
земел
60г

Френски хляб 
пшеничен/Грахам  
220г

1,19лв  – 23%1,55лв

0,79лв  – 28%1,10лв

0,19лв  – 32%0,28лв

0,49лв  – 17%0,59лв

0,25лв  – 32%0,37лв

0,79лв

 – 28%
1,09лв

подходяЩ 
по Време 
на посТи

подходяЩа 
по Време 
на посТи

хлябовете автентик са с естест-
вена натурална закваска, а не мая, 
което ги прави ароматни и вкусни.
не съдържат никакви 
подобрители и консерванти.
хлябовете от серия автентик са 
с тънка, хрупкава коричка и сочна 
средина.
автентик с маслини е 100% пше-
нично брашно , маслини и специален 
микс от средиземноморски билки, 
за да е приятно ухаещ. съставката 
о“тентик, която се използва за 
производството на този хляб, 
в Белгия е получила знака „Чист 
етикет“(Clean Label), което за тях 
означава без  е-та.

хляб приготвен по ори-
гинална рецепта,от 
пшенично брашно и 
богато поръсен със су-
сам.Висококачествен 
продукт, който втас-
ваме на място в наша-
та пекарна специално 
за вас. Това подобря-
ва неговите вкусови 
качества,запазва по-
дълго мекотата и све-
жестта му и увеличава  
и неговата трайност.

земел приготвен по ориги-
нална рецепта, от царевично 
брашно. Висококачествен 
продукт, който втасваме 
на място в нашата пекарна 
специално за вас. Това по-
добрява неговите вкусови 
качества, запазва по-дълго 
мекотата и свежестта на 
продукта и увеличава  и  
неговата трайност.
подходящ за употреба по 
всяко време, както и за на-
правата на сандвичи.

земел приготвен по ори-
гинална рецепта, от висо-
кокачествено пшенично 
брашно. Висококачествен 
продукт, който втасваме 
на място в нашата пекар-
на специално за вас. Това  
подобрява неговите вкусови 
качества, запазва по-дълго 
мекотата и свежестта му 
и увеличава  трайността 
му. подходящ за употреба 
по всяко време, както и за 
направата на сандвичи.

20
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1,70лв6,99лв

1,99лв/кг

 – 33%

0,79лв

3,29лв

1,99лв

праз 
3бр в една връзка

салата 
айсберг 
Веджиланд 
250г

ананас 
1бр

панирано пилешко бонфиле 
със сусам пиКадили 100г
* цена за 1кг - 16,99лв

печено пиле 
пиКадили 
1бр

натурални маслини  
амФиса Колосал
1кг

Картофи по селски 
пиКадили 
1кг

0,99лв/кг

моркови
тарелка

6 \ СВеЖИ пЛOДоВе И ЗеЛеНЧУЦИ

пеКарНа И ГотВеНИ ЯСтИЯ

Грейпфрути 
1кг

 – 29%

 – 15%

 – 25% – 29%

2,79лв

3,89лв

1,05лв1,39лв

7,99лв6,59 лв  – 17% 7,90лв

2,95лв

32

80



МЛеЧНИ проДУКтИ

1,39лв

0,82лв

1,18лв 3,89лв

5,15лв 1,76лв

0,78лв 2,89лв

2,49лв

 – 25%
3,34лв

прясно мляко 
365 
масленост 1,5%
1л

Кисело мляко 
Верея  
масленост 2,9% 
400г

аКТиВиа 
290г
различни видове

Краве сирене 
олимпУс 
350г

Кашкавал от краве мляко
ТерТер 
300г

сирене гауда 
ФриКо 
масленост 48% 
100г 
* цена за 1кг - 17,64лв

млечен десерт
Киндер пингуи 
30г

масло 
президенТ 
125г

хранителен
продукт
КолеВ  
1кг *

\ 7

56

206

156

33

32

* ограничение до 2кг на клиент
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1,25лв

3,69лв2,18лв

6,99лв

1,59лв1,99лв

1,05лв1,20лв

1,50лв

 – 22%
1,92лв

 – 19%

 – 16%

 – 20%  – 16%

 – 20%

1,55лв

2,60лв

2,49лв 1,89лв

1,28лв

Кайма 
Универсална/за скара
народна
250г

салам Бони
стара планина 
230г + 50г гратис

луканка 
КФм  
панаГЮрсКа
макси 100г 
* цена за 1кг - 21,79лв

дебърцини
Кен 
1кг

шунка 
КФм премиум 
100г
* цена за 1кг - 15,85лв

италиански салам
КамарКо 
300г 
вакуум

саздърма 
смес 
заГорсКа
100г, вакуум
* цена за 1кг - 10,49лв

жарено свинско филе 
Тандем 
100г
* цена за 1кг - 11,99лв

шпеков салам 
маджароВ Бургас 
100г
* цена за 1кг - 14,99лв

80

148



1,99лв

3,79лв

1,60лв

Бланширани картофи 
инТернационал 
1кг

сладолед несТле 
Фамилия Йогурт и мед 
500г 

охладена сьомга 
стек 100г
* цена за 1кг - 15,99лв

плодов сок ФрУТели 
1л, различни видове

Тъмно пиво 
ариана 2л

Божоле нуво 
жорж дЮБоФ 750мл

Водка 
рУсКиЙ сТандарТ 1л

Уиски ГранТс 
700мл + 2 чаши 

0,69лв

Грах 
КралеКс 
400г

рИБа И ЗаМраЗеНИ проДУКтИ

НапИтКИ

 – 19%

 – 19% – 30%

1,97лв

2,45лв0,99лв

МеСо И МеСНИ проДУКтИ

80

13,99лв2,39лв

18,99лв

\ 9

1,07лв

 – 22%
1,38лв

охладена ципура 
размер 4/6
100г
* цена за 1кг - 10,69лв

24,99лв

 – 17%
29,99лв

1,89лв

 – 16%
2,25лв

1,99лв

 – 22%
2,55лв

ТЪРСЕТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ НИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 
ВИНЕНИЯ КАТАЛОГ зА ПЕРИОДА 08.11.2012-08.01.2013г.

плодова напитка присЪн 
2л, различни видове

96

* ограничение до 3кг на клиент
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1,45лв

2,59лв

2,99лв

0,75лв

3,59лв

4,99лв

10,49лв

1,89лв

 – 30%

 – 40%

 – 24%
 – 43%

5,15лв

8,25лв

13,75лв

3,29лв

2,99лв  – 28%4,15лв0,79лв

 – 20%
0,99лв

32

420

144

120

леща 
иззи наслада 
екстра качество 
500г

Боб 
БорКони 
Традиционен 
500г 
+ червен пипер 4бр х50г

Картофено пюре 
365 
500г

Бяло пшенично брашно 
аГромил 
1кг

мляно кафе
яКоБс монарх
Класик/интенз
250г

разтворимо кафе 
ноВа Бразилия 
190г

зехтин 
минерВа 
екстра върджин 
750мл + 250мл

храна за котки 
ФрисКис 
4 х 100г 
различни видове

Компот 
от белени праскови 
Крами 
1кг

лютеница 
сТинГерс 
314г

 – 16%0,89лв



ЗаХарНИ ИЗДеЛИЯ \ 11

1,25лв

1,29лв

10,99лв 3,99лв

 – 25%
5,29лв.

 – 19%

1,69лв  – 19%2,09лв

3,99лв  – 23%5,15лв 3,49лв  – 29%4,89лв

1,55лв 0,75лв  – 23%0,97лв

1,39лв  – 16%1,65лв

15956

Бисквити 
арТУр 
адвокатки/деликатки 
180/210г

суха паста 
БалКони 
Тирамису/
микс милк/
микс макс 
300/350г

руло 
дома декор 
175г 
различни видове

мини кекс 
БаУли морбиди амичи 
шоколад/Кайсия 
264г

мюсли бар  
несТле 
шоколад/Вишна  
2бр х 40г

+
+

меденки 
Кармела 
слива/ябълка 
160г

шоколадови бонбони 
морсКи дар  
500г 
+ 250г подарък

шоколад 
милКа Карамел 
100г

Течен шоколад 
нУТела 
350г + 10% подарък
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3,99лв

 – 22%
5,15лв

4,99лв

 – 22%
6,45лв

3,99лв

 – 28%
5,55лв

2,99лв

 – 34%
4,59лв

10,99лв

 – 17%
13,29лв

3,69лв

 – 34%
5,59лв

2,99лв1,15лв

 – 14%
1,35лв

14,99лв

 – 40%
24,99лв

46

120

Течен сапун
пълнител
с машинка 
деТол 
1бр

шампоан/Балсам за коса 
ниВеа 250/200мл 
различни видове

шампоан/Балсам за коса 
даВ 250/200мл 
различни видове

лак/пяна/Гел за коса 
ниВеа 250/150мл 
различни видове

дезодорант/ролка/стик 
Фа 150/50мл 
различни видове

самобръсначка 
жилеТ 
Фюжън - проглайд 
1бр

Боя за коса Гарние
Колор сенсейшън, 1бр
различни цветове

паста за зъби 
КолГеЙТ Тотал 75мл 
различни видове

Четка за зъби 
КолГеЙТ екстра клийн 
1бр  + 1бр подарък



\ 13перИЛНИ И поЧИСтВаЩИ препаратИ

2,99лв 11,99лв

1,69лв

5,99лв

5,99лв

7,99лв 8,99лв

8,99лв

 – 19%  – 35%

 – 20%

 – 23%

 – 45%

3,69лв 18,45лв

7,49лв

7,79лв

16,49лв

68 240

Кухненска ролка
зеБра Трио 
трипластова 
 3бр в пакет

почистващ препарат 
365 абразив лимон 
700мл

препарат 
против петна 
Ваниш 
1л

почистващ препарат спрей 
цилиТ Бенг
600/740мл 
различни видове

Течен препарат/
таблетки за съдомиялна 
сомаТ 
1л/750мл/700мл/
30 таблетки/
40 таблетки

Течен 
перилен препарат 
ариел Басико
1,72л

омекотител 
ленор
5л 

Тоалетна хартия 
милде 
трипластова 
24бр в пакет 
различни аромати



14 \ За ДоМа

3,99лв

19,99лв

14,99лв

6,59лв

 – 25%

 – 22%

19,99лв

8,49лв

 – 33%5,99лв

600

224

160

Тример за дрехи
еКсЪлЪнТ 
1бр

електронен кантар 
мемореТ
памет за 5 човека
1бр

Комплект чаши за вино
пашаБахЧе енотека 
510/750мл
2бр в комплект 1,59лв  – 16%1,89лв

алуминиево фолио 
Фино 
10м, 1бр

1,69лв  – 20%2,49лв

лепило лоКТаЙT 
супер бонд 3г, 1бр

Купете лепило локтайт и участвайте 
в томбола за 12бр тигани Тефал, 
като пуснете касовият си бон 
в урната на щанд информация.

Тостер 
ФЪрсТ 
1бр

11,99лв

правоъгълна тенджера 
БорКам 3,7л
1бр

овална тенджера БорКам 2,8л, 1бр - 13,99лв

алуминиево фолио Фино 20м, 1бр - 2,69лв

17,99лв

DVD 
„ледена епоха 4 - 
КонТиненТален дреЙФ“ 
1бр

супер бонд гел 2г, 1бр - 1,99лв



\ 15теКСтИЛ

5,99лв

6,99лв

7,99лв4,99лв

5,99лв 9,99лв

2,99лв2,69лв

3,79лв1,79лв

 – 25% 8,99лв

 – 25%
11,99лв

 – 18%

 – 18% – 18%

 – 17%

 – 25% – 21%

 – 17%

7,99лв

8,99лв

9,99лв6,09лв

11,99лв

3,99лв3,39лв

4,59лв

72

360
размер 140х140см - 17,99лв 

Възглавница 
капитонирана
Тед 50/70см
1бр

покривка за маса лероЙ 
100% памук, размер 80х80см 1бр
различни цветове

дамски бикини
микрофибър 
1бр

мъжки боксер 
THE END 
2бр + 1бр подарък

Чорапи 
Темпо 
Колория 3/4 3д 
1 чифт

Чорапогащи
ФрилаЙн 
20 ден 
2бр

мъжки чорапи
БамБУ 
размер 39-46 
различни цветове
1 чифт

Чорапогащи
леЙди Колория
50ден
1бр

дамско бюстие
1бр 
различни цветове

дамски клин
Колория
150 ден 1бр
различни размери 

одеало от полар
аГлиКа 130/170см 
различни цветове
1бр



ПЛОВДИВ: 
Ритейл Парк Пловдив - бул. Менделеев 2Б (8:00 - 22:00ч);  
Мол Пловдив - ул. Перущица 8 (9:00 - 22:00ч); 

БУРГАС: ж.к. Изгрев 147 (8:00 - 22:00ч);  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Сентръл Мол - ул. Оборище 18 (8:00 - 21:45ч); 
ЛОВЕЧ: Сити Център Ловеч - ул. Търговска 45 (9:00 - 21:00ч);  
ВИДИН: Мол Видин - бул. Цар Симеон Велики 20А (8:00 - 22:00ч);  
ГАБРОВО: Мол Габрово - бул. Априлов 40 (8:00 - 22:00ч);  

СОФИЯ:  
Сити Център София - бул. Арсеналски 2 (9:00 - 23:00ч);  
Мол София - бул. Ал. Стамболийски 101 (9:00 - 22:00ч);  
Мол Сердика Център - бул. Ситняково 48 (9:00 - 22:00ч);  
ул. Козяк 21А (8:00 - 22:00ч);   
ул. Елемаг 30 (8:00 - 22:00ч);  
Софарма Бизнес Тауърс - ул. Л. Станчев 5 (8:00 - 22:00ч);  
ЦУМ - бул. Мария Луиза 2 (8:00 - 22:00ч);  
кв. Стрелбище - бул. Петко Тодоров (8:00 - 22:00ч);  
ж.к. Младост I - ул. Йерусалим 22 (8:00 - 22:00ч);  
НДК (подлез) - бул. България 1 (7:00 - 24:00);

Надлез Надежда -  ул. 202 №21 (8:00 - 22:00);

ВАРНА:  
ул. Битоля 1А (0:00 - 24:00ч);  
бул. Чаталджа 22 (8:00 - 22.00ч);  
кв. Младост - бул. Сливница (8:00 - 21:30ч);  
кв. Владиславово - бул. Константин и Фружин 420 (8:30 - 21:30ч); 
Пикадили Парк - Приморски парк II 482 (8:00 - 22:00ч); 
Палах център - бул. Ян Палах 10 (8:00 - 22:00ч); 
Мол Варна - бул. Владислав Варненчик 186 (9:00 - 22:00ч);  

Възможни са корекции на цените в супермаркетите. Офертите са валидни до изчерпване  на наличностите. Пикадили АД не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Възможно е някои 
от стоките да не се предлагат във всички супермаркети Пикадили. Продуктите се предлагат без декорацията и посудата. Предложенията не важат за Пикадили Дейли.

за коментари и предложения: headoffice@piccadilly.bg 

facebook.com/piccadillysupermarket

www.pIccadIlly.bg

19,99лв

23,99лв

спесТяВаш 4 лв 

6,99лв

9,99лв

спесТяВаш 3лв 

7,99лв

12,99лв

спесТяВаш  5лв 

8,99лв

10,99лв

спесТяВаш  2лв 

Бебешки пелени 
пУФис джъмбо пак 
Фешън колекшън
1 пакет
различни размери

Керамични 
съдове за печене 
Копман
1бр

сгъваема
подочистачка
моп 
1бр

дамски/мъжки 
пантофи
1 чифт

320


