Nowa Kolekcja Świąteczna 2021
Zestawy upominkowe i słodycze reklamowe

Szanowni Państwo,
Prezentujemy najnowszą kolekcję koszy podarunkowych
i zestawów upominkowych, które będą stanowiły ciekawą
inspirację na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
Wszystkie prezenty zostały stworzone w oparciu o najnowsze
rynkowe trendy zawierające niespotykane opakowania, grafiki,
kolorystykę i dobór produktów zarówno delikatesowych,
jak i win oraz trunków mocnych.
Zapraszamy również do zapoznania się z całą ofertą
świąteczną na naszych stronach: www.swietaswieta.com.pl
oraz www.topslodycze.pl.
Każdy upominek możemy spersonalizować drukując logo na
opakowaniu, dodając bilecik lub personalizowaną wstążkę
albo firmowy gadżet.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym:
biuro@topmarketing.com.pl, swieta@topmarketing.com.pl,
kontakt@topslodycze.pl.
Nasi menagerowie służą fachową poradą!

ZESTAW GWATEMALA
_____

Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l
• Butelka białego portugalskiego wina 0,7l •
Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z płatkami
złota 100g • Pralinki czekoladowe 3 sztuki • Kawa
palona mielona Gwatemala 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 119 PLN netto

Szykowna
Elegancja

MISA BLACK FRANCE
_____

Butelka francuskiego, czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Asortyment czekoladowych
belgijskich pralin 180g • Włoskie pralinki
czekoladowe Feletti 85g • Czekoladowa parasolka
• Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 3 sztuki
• Czekoladowy paluszek • Świąteczna herbata
sypana w sakiewce z kokardką 50g • Kawa
mielona w puszce 100g • Dzwonek czekoladowy
Całość w metalowej misie ze świątecznym
napisem. Zestaw zapakowany w folię celofanową
i pudełko indywidualne. Wymiary zestawu:
30x30x18cm.

Cena: 124 PLN netto

KUFEREK IMPERIAL LUX

ZESTAW WOOD

Butelka wyśmienitego włoskiego wina Primitivo
z regionu Puglia, wino czerwone wytrawne 0,75l •
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g •
Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady
z płatkami złota 100g • Paluszki nugatowe sahne
50g • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Pralinki czekoladowe Black&white 100g

Butelka francuskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Kawa ziarnista 100% Arabica 250g • Praliny mix
200g • Parasolka czekoladowa • Pralinki czekoladowe
z wiśnią w likierze 2 sztuki • Tabliczka wybornej ręcznie
robionej czekolady BIO czarnej z liofilizowaną maliną
53g • Świąteczna herbata sypana deserowa 50g •
Świąteczny piernik z nadrukiem na masie cukrowej

_____

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 179 PLN netto

Cena: 107 PLN netto

ZESTAW LUX ETIUDA

ZESTAW COOKIES

Butelka wyśmienitego włoskiego wina Primitivo
z regionu Puglia, wino czerwone wytrawne 0,75l
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Czekoladowy paluszek Lindt 32g • Ekskluzywne
czekoladki Lindt 3 sztuki • Czekoladki ciemne
z dodatkiem kruszonych migdałów 150g • Trufle
czekoladowe w kakaowej posypce w kuferku 150g
• Miękki nugat z orzechami i owocami 100g

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady
z płatkami złota 100g • Wafelki oblane ciemną
czekoladą 110g • Migdały w czekoladzie ze złotą
dekoracją 80g • Herbata angielska Organic
piramidka 2 sztuki • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona

_____

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 178 PLN netto

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 142 PLN netto

ZESTAW PREMIO

ZESTAW ORANGE

Butelka wina musującego 0,75l • Kawa mielona
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona • Włoskie pralinki
czekoladowe Feletti 85g • Ekskluzywne czekoladki
Lindt 3 sztuki • Pralinki czekoladowe z nadzieniem
truflowym 3 sztuki • Tabliczka wybornej czekolady
mlecznej Lindt 100g • Czekoladowe buteleczki
napełnione alkoholem i likierami 125g

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Ciasteczka z dodatkiem czekolady 125g •
Herbata sypana w świątecznym rożku foliowym
50g • Ciastka kruche z dodatkiem skórki
pomarańczowej 150g • Trufle czekoladowe w
kakaowej posypce • Paluszki czekoladowe
z solonym karmelem 100g • Tabliczka wybornej
czekolady wegańskiej Lindt z solonym karmelem
100g

_____

_____

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 149 PLN netto

Cena: 155 PLN netto

KUFEREK PROSECCO
_____

Butelka włoskiego białego wina musującego
półwytrawnego DOCProsecco, 0,75l • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Wiśnia
w czekoladzie deserowej 100g
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 105 PLN netto

ZESTAW PALAZZO
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina
0,75l • Butelka włoskiego, białego wytrawnego
wina 0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona
• Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g •
Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 szt.
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 138 PLN netto

ZESTAW DOUBLE WINE

ZESTAW LUX GRANDE

Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l •
Butelka białego portugalskiego wina 0,7l • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Pralinki
czekoladowe Lindt 75g

Butelka francuskiego, czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Daktyle suszone w chilli 200g
• Czekoladka mleczna z jabłkiem, żurawiną
i imbirem w opakowaniu z rozetą 35g • Świąteczna
herbata mieszana w sakiewce z kokardką 50g
• Czekoladki mleczne z dodatkiem kruszonych
migdałów 150g • Czekoladowa parasolka

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 120 PLN netto

Cena: 89 PLN netto

MISA BLACK MERRY
CHRISTMAS
_____

Butelka włoskiego wina Prosecco, białe musujące,
półwytrawne 0,75l • Puszka duńskich ciasteczek kruchych
pieczonych na maśle z dodatkiem jabłka, imbiru 150g •
Jabłuszko w plasterkach w czekoladzie 100g • Sopelki
choinkowe 3 sztuki • Pralinki czekoladowe z orzechem
laskowym 4 sztuki • Tabliczka wyśmienitej czekolady
mlecznej z orzechami laskowymi 100g • Bombonierka
palinek z czekolady mlecznej z nadzieniem o smaku
orzechowym 160g
Całość w metalowej misie ze świątecznym napisem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i pudełko
indywidualne. Wymiary zestawu: 30x30x18cm.

Cena: 119 PLN netto

ZESTAW Z KOKARDĄ
_____

Butelka francuskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona • Wafelki
czekoladowe 130g • Herbata czarna liściasta Truskawki
w śmietanie wzbogacona smakiem świeżo zebranych,
dojrzałych truskawek z bitą śmietaną 50g • Paluszki
czekoladowe mleczne 75g • Chałwa w czekoladzie
50g • Czekolada łamana czarna z wiśnią 170g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 119 PLN netto

ZESTAW CHAVAL

KOSZYCZEK MIGDAŁOWY

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 750ml • Migdały prażone
w czekoladzie ze srebrną dekoracją 80g • Puszka
kawy mielonej Dallmayr Espresso Monaco 200g

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Świąteczny piernik
z nadrukiem na masie cukrowej • Tabliczka
wybornej mlecznej czekolady 100g • Puszka
świątecznej herbaty sypanej owocowej 50g •
Trufla kokosowa 200g • Draże czekoladowe oblane
pysznym lukrem 50g • Migdały w czekoladzie i
cynamonie 80g

_____

_____

Całość w pudełku prezentowym z wypełnieniem.
Pudełko przewiązane wstążka.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 29x20x12cm.

Cena: 87 PLN netto

Cena: 113 PLN netto

ZESTAW TORNADO

ZESTAW VALENZIA

Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l •
Sezamki klasyczne 75g • Herbata czarna
i zielona liściasta Owocowe Tornado 50g • Pianki
Marshmallow 150g • Włoskie pralinki czekoladowe
Feletti 85g

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej
z orzechami laskowymi 100g • Pralinki czekoladowe
z orzechem laskowym 3 sztuki • Chałwa sezamowa z
orzeszkami 50g • Puszka świątecznej herbaty sypanej
Leśna Spiżarnia 50g • Kruche ciastka z kremem
orzechowym 180g • Orzechy laskowe w czekoladzie mix
200g

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 88 PLN netto

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 95 PLN netto

ZESTAW ADVOCAT

ZESTAW GRAND

Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący
niezwykłym połączeniem wyjątkowych polskich
smaków: aksamitnej czekolady E. Wedel oraz
szlachetnej polskiej wódki Chopin 500ml •
Angielska herbatka Organic 2 sztuki • Listki
waflowe w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki
96g • Piernik świąteczny • Tabliczka pysznej
czekolady Wedel z orzechami laskowymi 100g •
Puszka kawy mielonej smakowej Arabica Advokat
100g

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina
wytrawnego Rioja 0,75l • Tabliczka wybornej
czekolady mlecznej Lindt 100g • Puszka czarnej
herbaty 50g • Migdały prażone w czekoladzie
mlecznej z kakao 80g • Pralinki czekoladowe
o smaku truflowym 2 sztuki • Puszka kawy
mielonej smakowej Arabica Malibu 100g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 94 PLN netto

Cena: 137 PLN netto

ZESTAW WIŚNIOWY
KUFEREK FIOCCO
_____

Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l •
Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie
z nadzieniem morelowym 145g • Czekoladka
ciemna z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu
z rozetą 35g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 75 PLN netto

_____

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Daktyle suszone
w posypce piernikowej i kakao 200g • Tabliczka
wyjątkowej gorzkiej czekolady z dodatkiem pomarańczy
100g • Draże czekoladowe zatopione w lukrze
50g • Czekolada do picia w puszce 220g • Pralinki
czekoladowe z wiśnią w likierze 3 sztuki
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 147 PLN netto

ZESTAW TORINO

KUFEREK RUSTICO

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Herbata czarna liściasta Truskawki w śmietanie
wzbogacona smakiem świeżo zebranych, dojrzałych
truskawek z bitą śmietaną 50g • Draże czekoladowe
oblane pysznym lukrem 50g • Czekolada łamana
mleczna tropikalna 170g • Powidła z cynamonem
i orzechami włoskimi 200g • Tabliczka wybornej
ręcznie robionej czekolady z dodatkiem pistacji
i aronii 105g • Rodzynki w czekoladzie 80g • Baton
energetyczny śliwka i czarna porzeczka 35g

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Daktyle suszone w posypce piernikowej
i kakao 200g • Puszka karmelków maślanych 150g
• Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 sztuki

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 99 PLN netto

ZESTAW SANTA
_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Sezamki klasyczne 75g • Asortyment
czekoladowych belgijskich pralin 180g- • Sztabka złota
z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • Pierniki
Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie z nadzieniem
morelowym 145g
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 89 PLN netto

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 72 PLN netto

KUFEREK DREAM
_____

Butelka chilijskiego czerwonego wina
półwytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata
mieszana w sakiewce z kokardką 50g • Lindt
lindor Milk Bag 80g • Pralinki czekoladowe
z wiśnią w likierze 2 sztuki
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 92 PLN netto

UPOMINKI
DLA KAŻDEGO

KOSZYCZEK BURSZTYNOWY
_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g •
Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie
z nadzieniem morelowym 145g • Pralinki czekoladowe
Lindt 3 sztuki • Belgijskie czekoladki mleczne 70g
Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową. Wymiary
zestawu: 26,5x17x9/10,5cm.

Cena: 78 PLN netto

SKRZYNIA Z RENIFERAMI

ZESTAW TRUFLOWA WIŚNIA

Butelka włoskiego czerwonego wina półwytrawnego
0,75l • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej
Lindt 100g • Świąteczny piernik z nadrukiem na
masie cukrowej • Sezamkowe perełki w czekoladzie
mlecznej 37g • Bombonierka prezentowa z pralinkami
czekoladowymi 125g • Mini sezamki chrupiące w
czekoladzie 80g • Świąteczna herbata czarna 50g •
Włoskie pralinki Felleti 85g • Pralinki czekoladowe
z nadzieniem truflowym 2 sztuki

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Trufla wiśniowa 200g • Herbata czarna liściasta
Truskawki w śmietanie wzbogacona smakiem świeżo
zebranych, dojrzałych truskawek z bitą śmietaną 50g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 59,90 PLN netto

Całość w drewnianej otwartej skrzyni ze świątecznym
nadrukiem. Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 33,5x20x15/17cm.

Cena: 109 PLN netto

ZESTAW CAFFETERIA
_____

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Bombonierka prezentowa
z pralinkami czekoladowymi 125g • Kruche
ciasteczka z kawałkami czekolady mlecznej 180g •
Puszka świątecznej herbaty owocowej sypanej 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 77 PLN netto

KUFEREK MASTER
_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna
w sakiewce z kokardką 50g • Migdały w mlecznej
czekoladzie 100g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 63 PLN netto

SAKIEWKA Z PARASOLKĄ

KUFEREK CHOINKOWY

_____

_____

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze
2 sztuki • Czekoladowa parasolka

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Pralinki mix 200g • Puszka
świątecznej herbaty sypanej 50g

Całość w świątecznym filcowym opakowaniu ze
świątecznymi aplikacjami.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 47 PLN netto
Cena: 72 PLN netto

ZESTAW CICHA NOC
_____

Butelka włoskiego białego wina wytrawnego 750ml
• Czekolada do picia rozpuszczalna 25g • Pianki
Marshmallow 150g • Trufla kokosowa 200g • Puszka
herbaty czarnej Ceylon 50g • Pralinki czekoladowe
z nadzieniem orzechowym 3 sztuki
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 82 PLN netto

ZESTAW VELVET
_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Czekolada do picia w puszce 220g • Krówki
na prawdziwym maśle i śmietanie 200g • Pralinki
czekoladowe z orzechem laskowym 5 sztuk • Listki
waflowe z Serca Fabryki Kopernik 96g • Kawa ręcznie
palona Slow Roast 100% Arabica 100g Kongo • Migdały
oblane czekoladą deserową, mleczną i białą z dodatkiem
cynamonu 80g
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 94 PLN netto

KUFEREK FIGARO

ZESTAW CORDOBA

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Kolekcja belgijskich pralin
w eleganckim pudełku z kokardką125g •
Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i
kandyzowanych owoców 50g

Butelka włoskeigo czerwonego wina
półwytrawnego 0,75l • Sezamkowe perełki w
czekoladzie mlecznej 37g • Świąteczna herbata
owocowa w puszce 50g • Pralinki czekoladowe
z nadzieniem truflowym 3 sztuki • Tabliczka
wybornej czekolady mlecznej z dodatkiem
karmelu 100g • Bombonierka prezentowa
z pralinkami czekoladowymi 125g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary
zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 76 PLN netto

Cena: 83 PLN netto

ZESTAW SZKOCKI
_____

Butelka czerwonego półwytrawnego wina
chilijskiego 0,75l • Wafelki czekoladowe 130g •
Pralinki Michaśki leśne 200g • Sopelki choinkowe
3 sztuki • Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g •
Pralinki czekoladowe z orzechem laskowym
2 sztuki
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary
zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 66 PLN netto

ZESTAW MIX RED
_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Pralinki mix 200g • Sopelki
choinkowe 3 sztuki • Pralinki czekoladowe
z nadzieniem orzechowym 3 sztuki • Wafelki
czekoladowe 130g
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 65 PLN netto

KUFEREK SUPREME

ZESTAW PASTORAŁKA

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Świąteczny piernik
z nadrukiem na masie cukrowej • Chałwa
sezamowa z orzeszkami 50g • Pralinki Michaśki
leśne 200g • Puszka świątecznej herbaty sypanej
Leśna Spiżarnia 50g

Butelka włoskiego, czerwonego wina
półwytrawnego 0,75l • Tabliczka czekolady
Wedel z orzechami laskowymi 100g • Świąteczny
pierniczek w kształcie prezentu • Sople choinkowe
5 sztuk • Torcik Wedlowski

_____

_____

Całość w eleganckim ręcznie kaszerowanym
pudełku z wkładką i świąteczną dekoracją.
Pudełko przewiązane wstążką. Wymiary zestawu:
20x32x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 72 PLN netto

Cena: 75 PLN netto

ZESTAW GOLD LINDT

ZESTAW MILANO

_____

_____

Butelka włoskiego wina czerwonego wytrawnego
0,75l • Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie
z alkoholem 72g • Lindt lindor Milk Bag 80g •
Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 3 sztuki

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Kawa mielona Arabica 100g •
Pierniki Kopernik z Serca Fabryki nadziewane
w białej czekoladzie

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 74 PLN netto

Cena: 78 PLN netto

ZESTAW NAPOLI
_____

ZESTAW LOTUS

_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wybornej czekolady
mlecznej z dodatkiem karmelu 100g • Sztabka
złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g •
Czekoladowe pralinki Lindt 2 sztuki

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Pralinki czekoladowe z wiśnią
w likierze 2 sztuki • Świąteczna herbata mieszana
w sakiewce z kokardką 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 67 PLN netto

ZESTAW SAVA
_____

Butelka chilijskiego, czerwonego wina wytrawnego
750ml • czekoladowa parasolka • Czarna
ekskluzywna herbata liściasta Earl Grey Blue
Flower 50g • Owoce kandyzowane w czekoladzie
80g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 76 PLN netto

Cena: 59 PLN netto

ZESTAW WAWELSKI
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Konfitura z truskawki z prosecco 200g •
Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g
• Chałwa sezamowa z orzechami 50g • Boska
krówka na prawdziwym maśle i śmietanie 200g •
Czekoladka mleczna ze śliwkami, jabłkiem
i przyprawą piernikową 35g • Trufle kakowe w
kakaowej posypce z dodatkiem orzechów Mieszko
175g • Herbata zielona liściasta 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 118 PLN netto

ZESTAW SOLANO

ZESTAW RIESLING

_____

_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina półsłodkiego
0,75l • Trufla kokosowa 200g • Świąteczna herbata
czarna Earl Grey 50g • Puszka duńskich ciasteczek
z solonym karmelem 150g • Cukrowe laski 2 sztuki •
Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 sztuki
• Sopelki choinkowe 3 sztuki • Czekoladowy paluszek •
Czekoladowy baton mleczny bąbelkowy 32g

Butelka białego wina Riesling Vin De Cepage 0,7l •
Parasolki czekoladowe z białej czekolady 2 sztuki •
Migdały prażone w czekoladzie mlecznej i cukrze
pudrze 80g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z
wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 78 PLN netto

Cena: 76 PLN netto

ZESTAW MOLINOS
_____

SEZAMKOWY WOREK

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Pralinki mix 200g • Cukrowa
laska świąteczna • Pralinki czekoladowe z wiśnią
w likierze 6 sztuki • Świąteczna herbata owocowa
w sakiewce z kokardką 50g

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Całość w świątecznym worku z polaru z podstawką
usztywnioną filcem. Wymiary zestawu: ok: 40x13cm.

Cena: 59 PLN netto

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Sezamki mini w czekoladzie 80g

Cena: 49,90 PLN netto

KUFEREK ANDANTE

ZESTAW MOKKA

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Tabliczki czekoladowe
z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców
50g • Pralinki mix 200g

Butelka włoskiego, czerwonego wina
półwytrawnego 0,75l • Tabliczka czekolady
Wedel z orzechami laskowymi Luksusowa 100g •
Świąteczny pierniczek w kształcie prezentu • Sople
choinkowe 5 sztuk • Pralinki Likworki Gdańskie
180g

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 68 PLN netto

_____

Całość w eleganckim ręcznie kaszerowanym
pudełku z wkładką i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 72 PLN netto

ZESTAW ORZECHOWY
_____

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Świąteczna herbata sypana deserowa 50g •
Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej
z orzechami laskowymi 100g • Świąteczny
piernik z nadrukiem na masie cukrowej • Pralinki
Michaśki leśne 200g • Pralinki czekoladowe
z orzechem laskowym 2 sztuki
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary
zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 75 PLN netto

ZESTAW DIAMOND
_____

Butelka włoskiego musującego wina wytrawnego
0,75l - • Pyszna czarna herbata liściasta Truskawki
ze śmietaną 50g. Delicja wśród herbat • Tabliczka
wyśmienitej białej czekolady 100g • Pralinki
czekoladowe malinowe3 sztuki • Kuferek z
czekoladowymi pralinkami o smaku malinowym
40g • Trufle czekoladowe w kakaowej posypce
z nadzieniem 120g • Pralinki czekoladowe o smaku
szampana i koniaku 150g • Sopelki choinkowe
3 sztuki

W ŚWIECIE
KOBIET

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 129 PLN netto

MISA PIERWSZA GWIAZDKA
_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Sezamki klasyczne 75g •
Herbata czarna i zielona liściasta 50g • Świąteczny
piernik z nadrukiem na masie cukrowej • Trufle
czekoladowe w kakaowej posypce 175g • Pralinki
czekoladowe z nadzieniem 3 sztuki • Chlebek
marcepanowy 70g • Tabliczka pysznej czekolady
mlecznej z dodatkiem migdałów 100g
Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Wymiary zestawu:
38x16,5x14,5cm.

Cena: 99 PLN netto

ZESTAW BELGIJSKI

ZESTAW GLAMOUR

_____

_____

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Asortyment czekoladowych
belgijskich pralin 180g • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Czekoladowy dzwonek •
Lampion metalowy z pralinkami wiśniowymi 190g
• Świąteczna herbata sypana 50g

Butelka francuskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wybornej czekolady
z dodatkiem płatków srebra 100g • Kawa mielona
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona • Sopelki choinkowe
3 sztuki • Włoskie pralinki Felleti 85g • Pyszne
migdały w czekoladzie w tubie 180g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 119 PLN netto

KUFEREK TRUSKAWKOWY
LUX
_____

Butelka likieru Baileys o smaku kremu
truskawkowego 700ml • Herbata sypana
Truskawki w śmietanie w pudełku prezentowym
50g • Czekoladowe buteleczki napełnione
alkoholem i likierami 125g • Trufle kakaowe
w posypce 150g • Tabliczka wybornej czekolady
Lindt Creation z kawałkami owoców 150g • Puszka
karmelków owocowych 50g • Miękki nugat
z dodatkiem owoców 100g
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:
25x35x12cm.

Cena: 249 PLN netto

Cena: 138 PLN netto

ZESTAW LUX ROSE
_____

Butelka włoskiego Prosecco białe musujące 0,75l •
Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Angielska
herbatka Organic piramidka • Tabliczka wyśmienitej
białej czekolady 100g • Paluszek czekolady o smaku
tiramisu 38g • Pralinki czekoladowe 3 sztuki • Puszka
karmelków owocowych 200g • Trufle czekoladowe
w kakaowej posypce z nadzieniem 120g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 139 PLN netto

ZESTAW PROSECCO BRUT

ZESTAW MIKO

_____

_____

Butelka wina musującego Prosecco różowego Brut
750ml • Trufle kakaowe w posypce 150g • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Ciasteczka
owsiane z dodatkiem fig 175g

Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona
Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Całość w pudełku prezentowym z wypełnieniem.
Pudełko przewiązane wstążka. Wymiary zestawu:
25x25x15cm.

Cena: 69 PLN netto

Cena: 115 PLN netto

KUFEREK CREMA
KUFEREK BELMARE
_____

Butelka hiszpańskiego białego wina musującego
Cava 0,75l • Kolekcja belgijskich pralin
w eleganckim pudełku z kokardką125g • Sztabka
złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g •
Dzwonek czekoladowy 2 sztuki
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 99 PLN netto

_____

Likier Chopin karmelowy z solą morską 500ml
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Tabliczka wybornej czekolady Lindt Creation crème
brulee 150g • Draże czekoladowe oblane pysznym
lukrem 50g • Czekoladowe buteleczki napełnione
alkoholem i likierami 125g
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 186 PLN netto

ZESTAW TINTO

MISA SZAMPAŃSKA

_____

_____

Butelka wina musującego Prosecco białego
półwytrawnego 750ml • Sezamki mini klasyczne
75 g • Czekolada do picia w puszce 220g •
Kuferek pysznych czekoladek białych z dodatkiem
orzechów kruszonych 107g

Butelka wina musującego Prosecco białego,
wytrawnego 750ml • Sezamki klasyczne 75g •
Herbata czarna i zielona liściasta 50g • Świąteczny
piernik z nadrukiem na masie cukrowej • Trufla
wiśniowa 200g • Tabliczka pysznej czekolady
mlecznej z dodatkiem migdałów 100g • Chlebek
marcepanowy 70g • Pralinki czekoladowe
z nadzieniem 3 sztuki

Całość w pudełku prezentowym z wypełnieniem
Pudełko przewiązane wstążka.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem i
świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 38x16,5x14,5cm.

Cena: 79 PLN netto

Cena: 117 PLN netto

KUFEREK DELIKATNY
_____

Butelka białego wina musującego Semi Seco CAVA
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie
z alkoholem 72g • Sezamki klasyczne 75g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 96 PLN netto

KUFEREK CREMINO
_____

Butelka wina Epicuro Montepulciano d`Abruzzo
0,75L • Bombonierka prezentowa z pralinkami
czekoladowymi 125g • Kolekcja belgijskich pralin
w eleganckim pudełku z kokardką 125g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 95 PLN netto

ZESTAW VASPIATTTA
CREMA

ZESTAW PRADO MOLAR
_____

_____

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Pralinki czekoladowe o smaku
truflowym 2 sztuki • Tabliczka wybornej czekolady
mlecznej z dodatkiem karmelu 100g • Pralinki
Likwory Gdańskie 180g • Trufle czekoladowe
z szampanem w kakaowej posypce 175g

Butelka wina musującego Prosecco białego
półwytrawnego 750ml • Herbata czarna i zielona
liściasta 50g • Sezamki mini klasyczne 75 g •
Nugat z dodatkiem owoców 50g • Kawa mielona
Vespiata Crema 250g
Całość w pudełku prezentowym z wypełnieniem.
Pudełko przewiązane wstążka.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 89 PLN netto

KUFEREK MROŹNY
_____

Butelka białego wina musującego ICE Semi Seco
CAVA 0,75l • Kolekcja belgijskich pralin
w eleganckim pudełku z kokardką125g •
Marcepany dekorowane kawałkami orzechów
80g • Pralinki czekoladowe Lindt 2 sztuki
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 99 PLN netto

SKRZYNIA KANDYZOWANA
_____

Butelka czerwonego wina wytrawnego 0,75l •
Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g •
Sopelki choinkowe 3 sztuki • Herbata sypana
w świątecznym rożku foliowym 50g
Całość w eleganckim drewnianym pudełku
stylizowanym na styl retro.
Wymiary zestawu: 34x13x10cm.

Cena: 76 PLN netto
Cena: 97 PLN netto

ZESTAW VIOLET

KOSZYCZEK WEDEL
ŚWIĄTECZNY

_____

_____

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego
Negroamoro 0,75l • Tabliczka wybornej czekolady
ciemnej z dodatkiem migdałów w płatkach
i kawałkami borówki amerykańskiej marki Lindt
100g • Ciasteczka owsiane BIO z dodatkiem
fig 150g • Borówki w czekoladzie deserowej
80g • Wyborne figi z czekoladzie 47g • Puszka
świątecznej herbaty czarnej 50g

Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący niezwykłym
połączeniem wyjątkowych polskich smaków: aksamitnej
czekolady E. Wedel oraz szlachetnej polskiej wódki Chopin
500ml • Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym
Kopernik 47g • Trufle czekoladowe w posypce kakaowej 40g
• Ciasteczko zbożowe z daktylem 45g • Kawa mielona 100%
Arabica Kamerun 100g • Pralinki czekoladowe
o smaku orzechowym 2 sztuki • Tabliczka wyśmienitej czarnej
czekolady 100g • Wiśnia w czekoladzie deserowej 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 26,5x17x9/10,5cm.

Cena: 116 PLN netto

Cena: 138 PLN netto

KUFEREK BAILEYS
_____

Irlandzki likier Baileys na bazie śmietanki i whisky
z dodatkiem kakao i wanilii 500ml • Praliny
czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 sztuki
• Tabliczka wyśmienitej irlandzkiej czekolady
Baileys truflowej z solonym karmelem 90g • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Praliny
nugatowe mix 100g
Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną grafiką. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 158 PLN netto

ZESTAW GRUDNIOWY
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
• Tabliczka ekskluzywnej czekolady z dodatkiem
płatków złota 100g • Wyborne figi z czekoladzie
47g • Trufle czekoladowe w kakaowej posypce 47g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 134 PLN netto

KUFEREK MONACO

ZESTAW GOLD XMASS

Likier śmietankowo kawowy Sheridans 0,7l •
Miękki nugat z dodatkiem owoców 50g • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Wyborne figi
z czekoladzie 47g • Ekskluzywne czekoladki Lindt
2 sztuki

Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina
0,75l • Butelka włoskiego, białego wytrawnego
wina 0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona
• Ekskluzywne czekoladki Lindt 3 sztuki • Migdał
w białej czekoladzie z cynamonem 220g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej Wymiary: 25x25x15cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

_____

Cena: 169 PLN netto

ZESTAW FLOWERS
_____

Butelka hiszpańskiego białego wina 0,75l • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Puszka
karmelków owocowych 50g • Kuferek pralinek
w czekoladzie ze śliwką 134g • Żurawina
w czekoladzie 100g • Kuferek z czekoladowymi
pralinkami wiśnie w likierze 40g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 109 PLN netto

_____

Cena: 136 PLN netto

KUFEREK CHERRY
_____

Whisky Jack Daniels 0,5l • Tabliczka wybornej
czekolady Lindt Creation Cherry 150g • Draże
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g •
Ekskluzywne czekoladowe pralinki Lindt 3 sztuki •
Kawa mielona w sakiewce z kokardką 100g
Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną grafiką. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 149 PLN netto

W MĘSKIM
ŚWIECIE

ZESTAW GRANT’S WOOD
_____

Butelka 12-letniej whisky Grant’s Triple Wood
0,75l • Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady
z płatkami złota 100g • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Czekoladki ciemne z dodatkiem
kruszonych migdałów 150g • Wyborny krem
czekolady z dodatkiem orzechów marki Lind
w słoiku 200g • Pralinki czekoladowe Lindt 3
sztuki
Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym.
Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 217 PLN netto

KUFEREK TENNESSEE

ZESTAW ARONIOWY

Amerykańskie, żytnie whisky Jack Daniel’s
Tennessee Straight Rye, seria limitowana 0,7l
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Migdały prażone 100g • Kuferek z czekoladowymi
pralinkami o smaku orzechowym 40g • Czekolada
ciemna z jabłkiem i cynamonem 35g w pudełku ze
złotą rozetą

Wódka aroniowa Pan Tadeusz 0,5l (MOŻLIWOŚĆ
WYMIANY NA WÓDKĘ CZYSTĄ) • Ptasie mleczko
Wedel • Tabliczka czekolady Wedel z orzechami
laskowymi 100g • Żurawina w czekoladzie 80g
• Czekoladki z malinami w kuferku 107g • Kawa
mielona w sakiewce z kokardką Piernik
w czekoladzie 50g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną grafiką. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 99 PLN netto

Cena: 205 PLN netto

KUFEREK MARLEY LUX
_____

KUFER OLD
_____

Butelka whisky Grant’s ale cask finisz 700ml •
Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g •
Tabliczka wyśmienitej czekolady Lindt z dodatkiem
borówek 100g • Świąteczna herbata sypana Earl
Grey w sakiewce z kokardką 50g • Ekskluzywne
czekoladki Lind 2 sztuki

Butelka likieru na bazie whisky Jack Daniel’s Apple Tennessee 35% 0,7l.
Doskonałe połączenie kultowej, amerykańskiej whiskey Old No.7 oraz
orzeźwiającego, jabłkowego likieru, który produkuje się
z odmian słodkich owoców McIntosh, Red Delicious oraz Granny
Smith • Parasolki czekoladowe z białej czekolady 2 sztuki • Włoskie
pralinki Felleti 85g • Czekoladki z białej czekolady Simon Coll 25g
3 sztuki • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 5 sztuk • 21
czekoladek w pięknym pudełeczku wykonanych z wysokogatunkowej
belgijskiej czekolady. Czekoladki mają smak mleczny, deserowy oraz
białej • Asortyment czekoladowych pralina 150g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Całość w eleganckim okrągłym kufrze z wypełnieniem.
Każdy zestaw dodatkowo pakowany w pudełko jednostkowe.
Wymiary zestawu: 26x26x16cm.

Cena: 184 PLN netto

Cena: 219 PLN netto

ZESTAW NERO

ZESTAW BIESIADNY

Wódka kraftowa Wokulksi 500ml • Ciasteczko
piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g
• Śliwka kalifornijska 200g • Herbata deserowa
zielono – biała 50g • Paluszki czekoladowe
deserowe 75g • Trufle czekoladowe w kakaowej
posypce classic Mieszko 175g • Tabliczka wybornej,
ręcznie robionej czekolady mlecznej z maliną 105g

Wódka kraftowa Wokulski BIO z żyta
ekologicznego 500ml • Chałwa sezamowa
z orzeszkami 50g • Puszka karmelków owocowych
50g • Chrzan staropolski z czerwoną porzeczką
200g • Tabliczka wybornej czekolady ciemnej
ręcznie robionej z dodatkiem pistacji i migdałów
105g • Konfitura morelowe Amaretto 200g •
Migdał w białej czekoladzie Matcha 100g

_____

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej.

Cena: 136 PLN netto

Cena: 130 PLN netto

SKRZYNIA JANIKÓW
_____

Wódka śliwka z amaretto 500ml • Czekolada
łamana mleczna tropikalna 170g • Pierniki
Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie z
nadzieniem morelowym 145g • Powidła z
cynamonem i orzechami włoskimi 200g • Draże
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g •
Tabliczka wybornej ręcznie robionej czekolady
z dodatkiem pistacji i aronii 105g • Gwiazdki
lukrowane staropolskie 90g
Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 166 PLN netto

KUFEREK RUSTICO
_____

Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Paluszki
czekoladowe deserowe 75g • Tabliczka wybornej
czekolady Lindt Creation z ciemnym kakaowym
musem 70% 150g
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 163 PLN netto

KUFEREK MAGIC LUX

ZESTAW KRAFTOWY

Butelka whisky Tullamore DEW 0,7l. Klasyczna mieszana
irlandzka whiskey, znana ze swojego delikatnego
i łagodnego smaku. Korzenne, cytrynowe i słodowe nuty,
dopełnione aromatem węgla drzewnego • Pralinki
marcepanowe w mlecznej czekoladzie o smaku caffe
latte z orzechem 100g • Kawa mielona RL9 Robert
Lewandkowski
z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących z różnych
zakątków świata coffe crema 250g • Puszka karmelków
owocowych 150g • Wyborny krem czekolady z dodatkiem
orzechów marki Lind w słoiku 200g • Ciasteczka
czekoladowe z bakaliami 100g • Tabliczka wybornej
czekolady Lindt Creatiom z pistacją 150g

Wódka kraftowa Wokulski Bimber 500ml •
Pralinki Likwory o smaku wódki 180g • Chałwa
w czekoladzie 50g • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 87 PLN netto

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 265 PLN netto

ZESTAW WYTRAWNY
_____

ZESTAW Z KRÓWKĄ
_____

Butelka wódki kraftowej Wokulski pigwa z whisky
irlandzką 500ml • Herbata czarna liściasta Truskawki
w śmietanie wzbogacona smakiem świeżo zebranych,
dojrzałych truskawek z bitą śmietaną 50g • Krówka na
prawdziwym maśle i śmietanie 200g • Czekolada do
picia rozpuszczalna 2 x 25g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 79 PLN netto

Wódka kraftowa Wokulski BIO z żyta ekologicznego
500ml • Czekoladowe paluszki o smaku miętowym
75g • Konfitura morelowe Amaretto 200g • Kołacz
słowiański z orzechami laskowymi, włoskimi,
nerkowca, migdałami i pistacją 70g • Migdały w
czekoladzie deserowej, mlecznej i białej z dodatkiem
cynamonu 200g • Czekoladka ciemna z jabłkiem
i cynamonem w opakowaniu z rozetą 35g •
Świąteczna herbata zielono – biała sypana 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 142 PLN netto

ZESTAW ZŁOTY

KUFEREK EXCLUSIVE

Whisky Ballantines Finest 0,5l • Kawa Arabica
smakowa truflowa mielona 100g • Draże
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g •
Orzeszki w słodkim karmelu 70g • Pralinki
czekoladowe z nadzieniem rumowym 2 sztuki
• Paluszki czekoladowe deserowe 75g • Trufle
czekoladowe w kakaowej posypce

Whisky Jack Daniels 0,5l • Bombonierka
marcepanowa z kawałkami czarnej i białej
czekolady w gorzkiej czekoladzie 100g • Czekolada
marcepanowa black&white 110g • Chlebek
marcepanowy 125g • Paluszek marcepan-espresso
50g

_____

_____

Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną grafiką. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 138 PLN netto

Cena: 176 PLN netto

KUFEREK TRIPLE WOOD

ZESTAW BLACK

_____

_____

Szkocka whisky Grant’s Triple Wood Smokie 0,7l
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 sztuki • Tabliczka
ekskluzywnej czekolady z dodatkiem płatków złota
100g

Whisky Highlander 500ml • Sztabka złota z
wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • Chałwa
w czekoladzie 50g • Pierniki w czekoladzie
z nadzieniem morelowym 145g • Trufle
czekoladowe w kakowej posypce 150g •
Czekoladka ciemna z jabłkiem i cynamonem 35g •
Wiśnia w czekoladzie deserowej 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 149 PLN netto

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 104 PLN netto

KUFEREK MONTANA

KUFEREK WYBOROWY

Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l •
Tabliczka wybornej czekolady ciemnej ręcznie
robionej z dodatkiem pistacji i migdałów 105g •
Pralinki Likwory o smaku brandy 180g • Puszka
kawy mielonej Irish Crema 100g • Pralinki
czekoladowe o smaku rumowym 2 sztuki

Butelka wódki czystej Wyborowej 0,5l • Tabliczki
czekoladowe z dodatkiem orzechów
i kandyzowanych owoców 50g • Trufle czekoladowe
z szampanem w kakaowej posypce 175g • Migdały
prażone w czekoladzie mlecznej
z kakao 80g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej Wymiary: 25x25x15cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

_____

_____

Cena: 79 PLN netto

Cena: 190 PLN netto

ZESTAW Z PTASIM
MLECZKIEM

KUFEREK WOOD Z
RENIFEREM

Wódka kraftowa Wokulski Bimber 500ml •
Ptasie mleczko Wedel – • Tabliczka czekolady
Wedel z orzechami laskowymi 100g • Żurawina
w czekoladzie 80g • Czekoladki z malinami w
kuferku 107g - • Kawa mielona w sakiewce
z kokardką Piernik w czekoladzie 50g

Whisky Jack Daniels 0,5l • Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie z nadzieniem Kopernik
z Serca Fabryki 180g • Tabliczka wyśmienitej
czarnej czekolady 100g • Ekskluzywne czekoladki
Lindt 2 sztuki • Kawa mielona 100% Arabica
Kamerun 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej Wymiary: 25x25x15cm.

_____

Cena: 132 PLN netto

_____

Cena: 167 PLN netto

KUFEREK ORIGINAL
CHOPIN

KUFEREK KLASYCZNY
_____

_____

Stock 84 VSOP brandy leżakowana w dębowych beczkach
0,7l • Sezamki klasyczne 75g • Tabliczka wyśmienitej
czekolady gorzkiej z pomarańczą 100g • Puszka
karmelków maślanych 50g • Chałwa w czekoladzie 50g •
Herbatka angielska Organic piramidka 2 sztuki

Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący
niezwykłym połączeniem wyjątkowych polskich
smaków: aksamitnej czekolady E. Wedel oraz
szlachetnej polskiej wódki Chopin 500ml •
Wyborne figi z czekoladzie 47g • Kolekcja
belgijskich pralin w eleganckim pudełku z
kokardką125g • Ekskluzywne czekoladki Lindt 2
sztuki • Miękki nugat z orzechami i owocami 100g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 118 PLN netto

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 139 PLN netto

KUFEREK ROBUSTO
_____

KUFEREK LUX KLASYKA
_____

Whisky Ballantines Finest 0,5l • Sztabka złota
z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • Draże
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g •
Pralinki Likwory o smaku brandy 180g • Tabliczka
wyjątkowej gorzkiej czekolady z dodatkiem
pomarańczy 100g

Butelka whisky Tullamore DEW 0,7l. Klasyczna mieszana
irlandzka whisky, znana ze swojego delikatnego i łagodnego
smaku. Korzenne, cytrynowe i słodowe nuty, dopełnione
aromatem węgla drzewnego. • Czekolada ciemna z jabłkiem
i cynamonem 35g w pudełku ze złotą rozetą • Kawa mielona
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Tabliczka wyśmienitej ciemnej włoskiej
czekolady marki Feletti 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w eleganckim ręcznie kaszerowanym pudełku
z wkładką i świąteczną dekoracją. Pudełko przewiązane
wstążką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 108 PLN netto

Cena: 149 PLN netto

KUFEREK HARD LUX

KUFEREK BOURBON

Butelka oryginalnej whisky słodowej Glenfidish
12 Y 0,7l • Wyborny krem czekolady z dodatkiem
orzechów marki Lind w słoiku 200g • Kuferek
z czekoladowymi pralinkami orzechowymi 40g
• Praliny nugatowe mix 100g • Ekskluzywne
czekoladki Lind 2 sztuki • Kawa mielona 100%
Arabica Kamerun 100g

Bourbon Finish Ballantines 7Y • Kawa mielona
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g.
Kawa mocno palona • Draże czekoladowe oblane
pysznym lukrem 50g • Lindt lindor Milk Bag 80g •
Tabliczka wybornej czekolady Premier Cru 88 % kakao
100g

_____

_____

Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną grafiką.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 178 PLN netto

Cena: 298 PLN netto

KOSZYCZEK CHOPIN
KOKOSOWY
_____

Butelka likieru Chopin o smaku kokosowym 500ml •
Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Świąteczny piernik
z nadrukiem na masie cukrowej • Sopelki choinkowe
5 sztuk • Tabliczka wyśmienitej czekolady z dodatkiem
kokosa 100g • Pralinki czekoladowe o smaku truflowym
3 sztuki • Migdały prażone w czekoladzie mlecznej z
kakao 80g • Puszka świątecznej herbaty sypanej czarnej
50g
Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem. Zestaw
zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 29x20x12cm.

Cena: 144 PLN netto

ZESTAW FORESTER
_____

Bourbon Old Forester 0,7 • Puszka świątecznej
herbaty sypanej owocowej 50g • Sztabka
złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem
72g • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej
z dodatkiem karmelu 100g • Kuferek z
czekoladowymi pralinkami o smaku orzechowym
40g • Pralinki czekoladowe o smaku truflowym
2 sztuki • Kawa mielona 100% Arabica Gwatemala
100g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 178 PLN netto

KUFEREK EXTRA LUX

KUFEREK GRANT

Butelka Chivas Extra 13 RYE • Tabliczka doskonałej
ciemnej czekolady z płatkami złota i fiołka 100g •
Czekoladowe buteleczki napełnione alkoholemi
likierami 125g • Ekskluzywne czekoladki Lindt
2 sztuki • Listki waflowe z Serca Fabryki Kopernik
96g • Kuferek z czekoladowymi pralinkami
o smaku waniliowym 40g • Czekoladki Lindt lindor
Milk Bag 80g

Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Puszka
karmelków kawowych 150g • Daktyle suszone
w posypce piernikowej i kakao 200g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 138 PLN netto

Cena: 259 PLN netto

ZESTAW GENTLEMAN

KUFEREK CZEKOLADOWY

Whisky Gentleman Jack 0,7l • Sopelki choinkowe
w kolorze granatowym 3 sztuki • Bombonierka
wybornych marcepanów w czekoladzie mlecznej,
białej i deserowej z dodatkami 200g • Włoskie
pralinki czekoladowe Feletti 85g • Kawa mielona
RL9 z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących
z różnych zakątków świata coffe crema 250g

Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l •
2 szklanki do whisky • 6 pralinek ekskluzywnych
z nadzieniem czekoladowo orzechowym

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 223 PLN netto

_____

Całość w drewnianej lakierowanej skrzyni
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 162 PLN netto

KUFEREK ZŁOTA WIŚNIA

KUFEREK THOMSON

Whisky Highlander 500ml • Sztabka złota
z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g •
Pralinki Likwory o smaku whisky 180g

Butelka szkockiej whisky Nucky Thomson 0,7l •
Czekolada mleczna z malinami
i jagodami 35g w pudełku ze złotą rozetą • Tabliczka
wybornej czekolady Lindt z dodatkiem whisky 100g •
Lindt lindor Milk Bag 80g • Ciasteczka z dodatkiem
czekolady 125g • Paluszek marcepan-espresso 50g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 86 PLN netto

Cena: 210 PLN netto

KUFEREK LASKOWY
_____

12-letnia szkocka whisky single malt z regionu
Speyside Glenlivet 12Y 0,75l • Czekoladka ciemna
z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu z rozetą
35g • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym
3 sztuki • Asortyment czekoladowych belgijskich
pralin 180g • Orzechy laskowe pralinowe
z cynamonem 80g • Świąteczna aromatyzowana
herbata zielona Truskawki w Szampanie w
sakiewce z kokardką 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 209 PLN netto

KUFEREK BRULE
_____

Whisky Ballantines Finest 0,5l • Świąteczny
pierniczek z nadrukiem na masie cukrowej •
Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie
z alkoholem 72g • Tabliczka wybornej czekolady
Lindt Creation crème brule 150g • Świąteczna
herbata owocowa w sakiewce z kokardką 50g
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 99,90 PLN netto

KUFEREK GLENFIDISH 15Y
_____

Butelka 15-letniej whisky Glenfiddich 15 Our
Solera Fifteen 700ml • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Włoskie pralinki czekoladowe
Feletti 85g • Tabliczka wyśmienitej czekolady
Lindt z dodatkiem 100g • Świąteczna herbata
sypana Earl Grey w sakiewce z kokardką 50g •
Ekskluzywne czekoladki Lind 2 sztuki
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 345 PLN netto

KUFEREK LUX GAMA
_____

Butelka GLENGARRY HIGHLAND SINGLE MALT
700ml • Asortyment czekoladowych belgijskich
pralin 180g • Kawa mielona wykwintna mieszanka
ziaren gatunku Arabica 100g.
Kawa mocno palona • Draże czekoladowe
oblane pysznym lukrem 50g • Włoskie pralinki
czekoladowe Feletti 85g • Tabliczka wybornej
czekolady z dodatkiem płatków srebra 100g
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany w
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 180 PLN netto

PUDEŁECZKO
Z KOKARDKĄ
_____

Baton miodowy z dodatkiem ziaren i czekolady
80g • Czekolada rozpuszczalna do picia na
drewnianej łyżce • Chałwa w czekoladzie 50g
• Świąteczny piernik gwiazdka z nadrukiem na
masie cukrowej • Pralinki czekoladowe z wiśnią w
likierze 2 sztuki • Czekolada z liofilizowaną maliną i
żurawiną 80g
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z
wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

MAŁE
CO NIECO

Cena: 49,90 PLN netto

KOSZYCZEK MERRY CHRISTMAS
_____

Świąteczny pierniczek renifer z nadrukiem na masie cukrowej
• Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki • Tabliczka
wyśmienitej czekolady mlecznej z orzechami laskowymi 100g
• Świąteczna herbata mieszana w sakiewce z kokardką 50g
• Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g •
Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g
• Sezamki mini w czekoladzie 80g
Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem. Zestaw
zapakowany w folię celofanową. Wymiary zestawu:
22,5x13,5x11cm.

Cena: 59,90 PLN netto

KOSZYCZEK RUMOWY

PUDEŁECZKO GWIAZDKOWE

Sezamki klasyczne 75g • Herbata deserowa
zielono – biała 50g • Cukrowa laska • Pralinki
czekoladowe o smaku rumowym 2 sztuki • Chałwa
sezamowa o smaku waniliowym 50g • Tabliczka
wybornej czekolady mlecznej z dodatkiem
migdałów i miodu 100g

Tabliczka wybornej mlecznej czekolady 100g •
Świąteczna herbata mieszana sypana 50g • Draże
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Cukrowa
laska • Świąteczny pierniczek renifer z nadrukiem na
masie cukrowej

_____

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Całość w filcowym koszyczku świątecznym. Zestaw
zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 15,5x15x10cm.

Cena: 46 PLN netto

Cena: 45 PLN netto

MISA CHRISTMAS
_____

Pianki Marshmallow 150g • Piernik świąteczny
w kształcie choinki z nadrukiem na masie
cukrowej • Tabliczka wybornej ciemnej czekolady
gorzkiej 99% kakao 100g • Czekolada do picia
rozpuszczalna 25g • Pralinki czekoladowe o smaku
orzechowym 2 sztuki • Orzeszki ziemne smażone
solone z czekoladzie mlecznej 30g
Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 22,5x13,5x11cm.

Cena: 90 PLN netto

KUBEŁEK Z DZWONKIEM
_____

Dzwonek czekoladowy • Parasolka czekoladowa
• Świąteczny piernik gwiazdka z nadrukiem na
masie cukrowej • Pralinki czekoladowe o smaku
orzechowym 2 sztuki • Herbatka angielska
Organic piramidka 2 sztuki
Całość w metalowym kubełku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 12x12x10cm.

Cena: 39 PLN netto

PUDEŁECZKO NATURALNE

PUDEŁECZKO BLUE

Herbata czarna sypana 50g • Syrop żurawinowy
lub malinowy Polski Spichlerz 330ml • Ręcznie
wytwarzany baton miodowy 80g • Konfitura
truskawki z Prosecco 200g

Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g •
Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym
2 sztuki • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej
z dodatkiem karmelu 100g • Świąteczna herbata
czarna a sakiewce z kokardką 50g

_____

_____

Całość w pudełku z tektury falistej przewiązanym
naturalnym sznurkiem.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 59 PLN netto

Cena: 39 PLN netto

PUDEŁECZKO ŚWIĄTECZNE
_____

PUDEŁECZKO GREEN
_____

Sezamki mini w czekoladzie 80g • Świąteczna
aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g
• Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki •
Laska cukrowa 2 sztuki • Czekoladka ręcznie wyrabiana
z dodatkami owoców i przypraw • Piernik świąteczny
choinka z nadrukiem na masie cukrowej

Paluszki czekoladowe miętowe 107g • Miód
z dodatkiem mięty 220g • Drewniany czerpak
do miodu • Herbata zielona liściasta 50g •
Świąteczny piernik prezencik z nadrukiem na
masie cukrowej

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 39,90 PLN netto

Cena: 49,50 PLN netto

PUDEŁECZKO SEZAMOWE

PUDEŁECZKO PORZECZKOWE

_____

_____

Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym 2 sztuki
• Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g •
Konfitura z czarnej porzeczki 200g • Angielska herbatka
Organic

Mini sezamki chrupiące w czekoladzie 80g •
Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów
i kandyzowanych owoców 50g • Czekoladki Lindt
2 sztuki • Kuferek z czekoladowymi pralinkami
karmelowymi 40g • Baton sezamowy z miodem
i czekoladą 30g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 13x13x13cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 35 PLN netto

PUDEŁECZKO CZEKOLADOWE
_____

Tabliczka czekolady Wawel z nadzieniem truskawkowym 100g
• Dzwonek czekoladowy • Draże czekoladowe oblane pysznym
lukrem 50g • Świąteczny piernik bałwanek z nadrukiem na
masie cukrowej • Pyszna czarna herbata liściasta Truskawki ze
śmietaną 50g. Delicja wśród herbat • Parasolka czekoladowa
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:
15x15x15cm.

Cena: 47 PLN netto

Cena: 47 PLN netto

PUDEŁECZKO ZE
ŚNIEŻYNKĄ
_____

Sezamki mini w czekoladzie 80g • Świąteczna
herbata mieszana w sakiewce z kokardką 50g •
Świąteczny piernik bucik z nadrukiem na masie
cukrowej • Kuferek świąteczny z pralinkami
czekoladowymi z wiśnią w likierze 40g
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 38 PLN netto

PUDEŁECZKO
LAWENDOWE

KOSZYCZEK CZEKOLADOWY
_____

_____

Świąteczny piernik gwiazdka z nadrukiem na masie cukrowej
• Słoik pysznej konfitury z wiśni o obniżonej zawartości
cukru 280g • Chałwa w czekoladzie 50g • Cukrowa laska •
Czekolada do picia rozpuszczalna 25g • Sezamki klasyczne
75g • Puszka karmelków owocowych 50g

Tabliczka wybornej czekolady BIO z dodatkiem
truskawek i czarnej porzeczki 53g • Słoik miodu
lawendowego 40g • Drewniany czerpak do miodu
• Herbata czarna sypana 50g • Ciasteczka owsiane
z żurawiną Polski Spichlerz 175g

Całość w filcowym koszyczku świątecznym.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 15,5x15x10cm.

Całość w pudełku z tektury falistej przewiązanym
naturalnym sznurkiem.

Cena: 53 PLN netto

Cena: 49 PLN netto

KOSZYCZEK Z RENIFEREM
_____

Świąteczny pierniczek renifer z nadrukiem na masie
cukrowej • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze
2 sztuki • Parasolka czekoladowa • Tabliczka
wyśmienitej czekolady mlecznej z orzechami laskowymi
100g • Puszka karmelków owocowych 50g • Pralinki
czekoladowe z nadzieniem 120g • Świąteczna herbata
mieszana w sakiewce z kokardką 50g
Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 22,5x13,5x11cm.

Cena: 81 PLN netto

PUDEŁECZKO ROZMAITOŚCI
_____

Świąteczny pierniczek z nadrukiem na masie cukrowej
• Batonik czekoladowy mleczna czekolada 43g •
Świąteczna herbata owocowa w sakiewce z kokardką 50g
• Pralinki mix 200g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem
truflowym 3 sztuki
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 38 PLN netto

PUDEŁECZKO ZIMOWE

KOSZYCZEK STAR

_____

_____

Słoik musu malinowego 40g • Świąteczna
herbata zielono – biała sypana 50g • Parasolka
czekoladowa • Świąteczny piernik prezencik
z nadrukiem na masie cukrowej • Sezamki
klasyczne 75g • Puszka draży kawowych 50g

Butelka białego wina musującego • Świąteczny
pierniczek renifer z nadrukiem na masie cukrowej
• Pralinki czekoladowe z orzechami 2 sztuki •
Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej
z orzechami laskowymi 100g • Świąteczna herbata
mieszana w sakiewce z kokardką 50g • Sztabka
złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g •
Parasolka czekoladowa

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 22,5x13,5x11cm.

Cena: 43 PLN netto

Cena: 72 PLN netto

PUDEŁECZKO CHABROWE
_____

Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g
• Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g
• Trufla kokosowa 200g • Tabliczka wyśmienitej
czekolady mlecznej z migdałami 100g • Angielska
herbatka Organic piramidka 2 sztuki • Pralinki
czekoladowe z nadzieniem truflowym 2 sztuki
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 49,50 PLN netto

PUDEŁECZKO
PIERNIKOWE
_____

Butelka różowego wina musującego 200ml •
Świąteczny piernik dzwonek z nadrukiem na masie
cukrowej • Świąteczna herbata czarna a sakiewce
z kokardką 50g • Czekoladki Lindt 2 sztuki • Baton
sezamowy z miodem i czekoladą 30g • Orzechy
laskowe w białej czekoladzie 50g • Cukrowa laska
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 55 PLN netto

PUDEŁECZKO SASKIE

PUDEŁECZKO UNO

Butelka wódki Saskiej o smaku pigwy 200ml •
Baton miodowy z dodatkiem ziaren i czekolady
80g • Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g •
Angielska herbatka Organic piramidka • Orzechy
laskowe w czekoladzie mlecznej 70g • Pralinka
czekolada z nadzieniem orzechowym

Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g •
Kawa mielona smakowa Arabica wanilia w rumie
100g • Tabliczka ręcznie robionej czekolady
czarnej z owoców 53g • 2 słoiki mini konfiturek
40g: smaki do wyboru

_____

_____

Całość w pudełku eko z wypełnieniem i świąteczną
dekoracją. Wymiary zestawu: 23x18x10cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 65 PLN netto

Cena: 49 PLN netto

PUDEŁECZKO MROŹNE

MISA PRESECCO

Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem
50g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem
orzechów i kandyzowanych owoców 50g • Laska
cukrowa • Herbata angielska Organic piramidka
• Mini sezamki chrupiące w czekoladzie 80g
• Świąteczne ciasteczko zbożowe w kształcie
gwiazdki z nadrukiem na masie cukrowej

Butelka włoskiego białego wina musującego
półwytrawnego DOCProsecco 200ml • Wiśnia w
czekoladzie deserowej 100g • Pralinki czekoladowe
o smaku orzechowym 2 sztuki • Czekoladki
ciemne z dodatkiem kruszonych migdałów 150g •
Tabliczka wybornej ciemnej czekolady gorzkiej 99%
kakao 100g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 22,5x13,5x11cm.

_____

Cena: 47 PLN netto

_____

Cena: 90 PLN netto

PUDEŁECZKO CHAŁWOWE

PUDEŁECZKO BROWN

Tabliczka ręcznie wyrabianej czekolady białej bez
dodatku cukru z pistacją i aronią 53g • Herbata
deserowa zielono – biała 50g • Chałwa
w czekoladzie 50g • Parasolka czekoladowa
• Słoik pysznej konfitury z wiśni o obniżonej
zawartości cukru 280g

Herbata deserowa zielono – biała 50g • Słoik
pysznej konfitury z wiśni o obniżonej zawartości
cukru 280g • Tabliczka mleczna z orzechami
laskowymi 80g • Miodowe ciasteczko z dodatkiem
słonecznika 45g • Kruche ciasteczka o smaku
cappuccino 150g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Całość w pudełku eko z wypełnieniem i świąteczną
dekoracją. Wymiary zestawu: 23x18x10cm.

_____

_____

Cena: 58 PLN netto

Cena: 54 PLN netto

PALUCHY DO CHRUPANIA
PUDEŁECZKO OWOCOWE

_____

_____

Produkt: Paluchy z dodatkami. Do wyboru:
solone/z makiem/z cebulą/z sezamem/ z ziołami

Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g
• Słoik pysznej konfitury z wiśni o obniżonej
zawartości cukru 280g • Chałwa sezamowa
o smaku waniliowym 50g • Tabliczka mleczna
z truskawkami 80g

Waga: 100g
Opakowanie: pudełko kartonowe
Wymiary opakowania: 81 x 30 x 160 mm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Całość w pudełku eko z wypełnieniem i świąteczną
dekoracją. Wymiary zestawu: 23x18x10cm.

Cena: 49,50 PLN netto

Cena na telefon

JABŁKO SUSZONE Z
POLSKICH SADÓW 50G

PIANKI MANDARYNKI
_____

_____

Produkt: Pianki mandarynki Waga: 90g

Produkt: Jabłko suszone Waga: 50g

Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm.
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Opakowanie: torebka papierowa z okienkiem
Wymiary opakowania: ok. 160×265mm
Personalizacja: na etykiecie
Wymiary etykiety: 10cm.
Termin przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

Cena na telefon

CZEKOLADA DO PICIA

KARMELKI KAWOWE

Produkt: Czekolada pitna chocostick. Łyżeczka
zatopiona w czekoladzie do rozpuszczenia w kubku
z gorącym mlekiem

Produkt: Karmelki kawowe

_____

Waga: 60g
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 10,5x9,5x7,5cm.
Termin przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

_____

Waga: 180g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm.
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

PIANKI TRUSKAWKI

PIANKOWY MIX

Produkt: Pianki truskawki

Produkt: Piankowy mix

Waga: 120g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Waga: 130g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku an etykiecie
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

_____

_____

Cena na telefon

Cena na telefon

KWAŚNE ŻELKI W CUKRZE

KARMELKI MIĘTOWE

Produkt: Kwaśne żelki w cukrze

Produkt: Karmelki twarde miętowe

Waga: 160g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Waga: 180g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

_____

Cena na telefon

_____

Cena na telefon

MAŁY KUBEŁEK Z
CIASTECZKAMI KRUCHYMI

CIASTECZKA FRANCUSKIE
KUBEŁEK

Produkt: Ciasteczka kruche maślane

Produkt: Ciasteczka francuskie serduszka z cukrem

Waga: 75g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Ilość: 8 sztuk
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 9x9x7cm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności:
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

_____

_____

Cena na telefon

ZESTAW Z FILIŻANKĄ
_____

Produkt: Szklanka filizanka z podstawką, herbata
rozkwitająca w kulce, 2 czekoladki Lindt
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 1 rok
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

Cena na telefon

CIASTECZKA KAWOWO
WANILIOWE W KUFERKU
_____

Produkt: Kruche ciasteczka o smaku kakaowym
i waniliowym - szachownica
Waga: 150g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 9x9,5x10cm.
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

SZACHOWNICA W
PUDEŁKU

CIASTECZKA FRANCUSKIE
W PUDEŁKU

Produkt: Kruche ciasteczka o smaku kakaowym
i waniliowym - szachownica

Produkt: Ciasteczka francuskie z cukrem

_____

_____

Waga: 200g
Opakowanie: pojemnik kraftowy
Wymiary opakowania: średnica 18,5 x 7cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Waga: 330g
Opakowanie: pojemnik kraftowy
Wymiary opakowania: średnica 18,5 x 7cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

Cena na telefon

CIASTECZKA MAŚLANE 180G

SŁODKA TOREBKA

Produkt: Ciasteczka kruche maślane

Herbata zielono – biała deserowa 50g • Kawa
mielona smakowa Arabica 100g • Piernik
świąteczny

_____

Waga: 180 g
Opakowanie: pojemnik kraftowy
Wymiary opakowania: średnica 18,5 x 7cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

_____

Minimalne zamówienie: 100 sztuk
Całość w pudełku w uchwytem. Na pudełku
obwoluta Logo: znakowanie na obwolucie
Wymiary zestawu: 13,5x6x27cm.

Cena na telefon

PIERNIKOWE CHMURKI

ŚWIĄTECZNE KUBANKI

Produkt: Pierniki z nadzieniem jabłkowym, oblane
czekoladą

Produkt: Ciasteczka kruche kubanki

_____

_____

Waga: 120g
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Znakowanie: full kolor na obwolucie
Logo: na obwolucie Wymiary: 17x6x4,5cm.
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Waga: 140g
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Znakowanie: full kolor na obwolucie
Logo: na obwolucie
Wymiary: 17x6x4,5cm.
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

Cena na telefon

CIASTECZKOWA
SZACHOWNICA
_____

Produkt: Ciasteczka kruche o smaku kakaowym
i waniliowym
Waga: 120g
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Znakowanie: full kolor na obwolucie
Logo: na obwolucie
Wymiary: 17x6x4,5cm.
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena na telefon

CHOINKA Z PRALINKAMI
_____

Produkt: Czekoladki z orzechem laskowym zawinięte
w ozdobną, zieloną folię
Ilość: 4 sztuki
Opakowanie: pudełko w kształcie choinki wykonane
z papieru ozdobnego na górze przewiązane wstążeczkę
w dowolnym kolorze.
Znakowanie: full kolor na pudełku
Logo: na pudełku
Wymiary: 6cx6x14cm
Minimalne zamówienie: sztuk

Cena na telefon

KATARZYNKI ŚWIĄTECZNE

SASZETKA ORZECHOWA

Produkt: Kopernik - Toruńskie Pierniki Katarzynki
w czekoladzie 60 g

Produkt: Orzeszki ziemne prażone w karmelu

_____

_____

Waga: 70g
Wstążka: dowolny kolor
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Logo: na opakowaniu
Wymiary: 6x10x3cm
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Opakowanie: pudełko ozdobne ze śnieżynką na
górze wykonane z papieru ozdobnego przewiązane
wstążeczką w dowolnym kolorze.
Znakowanie: full kolor na pudełku Logo: na pudełku
Wymiary: 8x8x8cm
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Cena na telefon

Cena na telefon

SASZETKA CARMEN

SASZETKA KARMELOWA

Produkt: Mieszanka bakaliowa z żurawiną

Produkt: Słonecznik prażony w karmelu

Waga: 70g
Wstążka: dowolny kolor
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Logo: na opakowaniu Wymiary: 6x10x3cm
Minimalne zamówienie: 200sztuk

Waga: 70g
Wstążka: dowolny kolor
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Logo: na opakowaniu
Wymiary: 6x10x3cm
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

_____

Cena na telefon

_____

Cena na telefon

ZESTAW TALISKER LUX
_____

Szkocka Whisky Talisker Sky 0,7l • Kawa mielona
Classica Roma 250g • Kolekcja belgijskich pralin
w eleganckim pudełku z kokardką125g • Nugat
z dodatkiem owoców 50g • Tabliczka doskonałej
ciemnej czekolady z płatkami złota i dodatkiem
fiołka 100g • Ekskluzywne czekoladki Lindt
2 sztuki • Kuferek z czekoladowymi pralinkami
40g • Baton z czekolady mlecznej bąbelkowej 32g
Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 298 PLN netto

ZESTAWY
VIP
KUFEREK GLENFIDISH 15Y
_____

Butelka 15-letniej whisky Glenfiddich 15 Our Solera
Fifteen 700ml • Kawa mielona wykwintna mieszanka
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g • Tabliczka
wyśmienitej czekolady Lindt z dodatkiem 100g •
Świąteczna herbata sypana Earl Grey w sakiewce
z kokardką 50g • Ekskluzywne czekoladki Lind 2 sztuki
Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 345 PLN netto

KUFEREK HARDY LUX

KUFEREK NIKKA BARREL

BALLANTINE’S THE MILTONDUFF SINGLE MALT 15YO
0,7l 40% • Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady
z płatkami złota i róży 100g • Kawa mielona
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g.
Kawa mocno palona • Ekskluzywne czekoladki Lindt
2 sztuki • Daktyle suszone w kakao 200g • Czarna
liściasta herbata Darjeeling z pierwszego zbioru (First
Flush) jest jak szampan wśród herbat 60g

Whisky japońska Nikka From The Barrel 51,4%
500ml • Kawa mielona wykwintna mieszanka
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona
• Migdały prażone w czekoladzie ze srebrną
dekoracją 80g • Tabliczka wybornej czekolady
z dodatkiem płatków srebra 100g • Chlebek
marcepanowy podwójna czekolada 75g

_____

_____

Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku
z wypełnieniem i świąteczną grafiką.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 315 PLN netto

ZESTAW BLANC LUX
_____

BALLANTINE’S THE MILTONDUFF SINGLE MALT
15YO 0,7l 40% • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Kolekcja belgijskich pralin
w eleganckim pudełku z kokardką125g •
Czekoladowe buteleczki napełnione alkoholem
i likierami 125g • Tabliczka wybornej czekolady
Lindt Creation z karmelem 150g • Pralinki
czekoladowe Lindt 2 sztuki • Puszka karmelków
maślanych 150g • Chlebek marcepanowy 70g
Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym Wymiary zestawu: 49x49x9cm..

Cena: 322 PLN netto

Cena: 299 PLN netto

MISA BLACK EMPORIUM
_____

Butelka wyśmienitego włoskiego wina Primitivo
z regionu Puglia, wino czerwone wytrawne 0,75l •
Herbata czarna i zielona liściasta 50g • Czekoladki
ciemne z dodatkiem kruszonych migdałów 150g • Pianki
Marshmallow 150g • Świąteczny piernik z nadrukiem na
masie cukrowej • Pierniki Kopernik z Serca Fabryki
w czekoladzie z nadzieniem morelowym 145g • Wiśnia
w czekoladzie deserowej 100g
Całość w metalowej misie ze świątecznym napisem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i pudełko
indywidualne. Wymiary zestawu: 30x30x18cm.

Cena: 128 PLN netto

KUFEREK MACALLAN 12Y

ZESTAW BELVEDERE LUX

Whisky The Macallan 12Y 700ml • Tabliczka
doskonałej ciemnej czekolady z płatkami złota
i róży 100g • Kawa mielona wykwintna mieszanka
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona
• Daktyle suszone w kakao 200g • Czarna liściasta
herbata Darjeeling z pierwszego zbioru (First Flush)
jest jak szampan wśród herbat 60g

Butelka wódki czystej Belvedere Smogóry
i Bartężak 0,7l • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Tabliczka wybornej czekolady
z dodatkiem płatków srebra 100g • Włoskie
pralinki czekoladowe Feletti 85g • Nugat z
dodatkiem owoców 50g • Pralinki czekoladowe
o smaku truflowym 4 sztuki • Bombonierka
świąteczna Lindt Xmass Tree 125g

_____

_____

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 387 PLN netto

Cena: 288 PLN netto

KUFEREK RESERVE LUX

KUFEREK TULLAMORE

Szkocka Whisky Laphroaig Islay Single Malt 10Y
40% 0,7l • Pralinki marcepanowe w mlecznej
czekoladzie o smaku caffe latte z orzechem 100g
• Puszka karmelków owocowych 150g • Wyborny
krem czekolady z dodatkiem orzechów marki Lind
w słoiku 200g • Ciasteczka czekoladowe z bakaliami
100g • Tabliczka wybornej włoskiej czekolady Feletti
100g • Kawa mielona Brazil Santos 250g

Butelka whisky Tullamore Dew Special Reserve
12Y 700ml • Tabliczka wybornej ręcznie robionej
czekolady z dodatkiem pistacji i aronii 105g •
Ekskluzywne pralinki czekoladowe Lindt 4 sztuki
• Paluszek marcepan-espresso 50g • Kawa
mielona 100% Arabica Kolumbia 50g • Wyśmienita
czekolada rozpuszczalna Lindt do picia na gorąco
100g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

_____

Cena: 367 PLN netto

_____

Cena: 255 PLN netto

KUFEREK GLEN

KUFEREK SILVER NIKKA

Whisky GlengarryBlended 700ml • Trufle belgijksie
płatkowane z nadzieniem Remy Matin 125g • Lindt
czekoladowy paluszek 60g • Draże czekoladowe
oblane lukrem 50g • Puszka herbaty świątecznej
owocowej Świąteczny Grzaniec 50g • Czekoladka
Lindt ciemna 35g • Paluszki czekoladowe mleczne
75g • Czekoladowy torcik galicyjski w czekoladzie
deserowej 70g

Whisky japońska Nikka From The Barrel 51,4%
500ml • Chlebek marcepanowy podwójna
czekolada 75g • Sopelki choinkowe w kolorze
srebrnym 3 sztuki • Draże czekoladowe oblane
pysznym lukrem 50g • Wykwintny krem
czekoladowy Lindt 210g • Ciasteczka czekoladowe
z dodatkiem migdałów,
orzechów i owoców • Tabliczka wybornej
czekolady z dodatkiem płatków srebra 100g

_____

_____

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 165 PLN netto

KUFEREK BLACK WALKER

Cena: 320 PLN netto

_____

KUFEREK CASINO

Butelka szkockiej whisky Johnnie Walker Black
700ml • Trufle czekoladowe 150g • Kawa mielona
Davidoff 250g • Paluszek marcepan-espresso
50g • Kuferek pralinek czekoladowych o smaku
waniliowym 40g • Tabliczka wybornej czekolady
„zima” 100g (marcepan z cynamonem, migdałami i
miodem • Ekskluzywne pralinki czekoladowe Lindt
4 sztuki

Butelka wódki czystej Belvedere 0,75l • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Tabliczka
wybornej czekolady z dodatkiem płatków srebra
100g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 233 PLN netto

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 199 PLN netto

KUFEREK VERDE LUX

KUFEREK RICH

Butelka wybornego włoskiego wina czerwonego,
wytrawnego Primitivo IlBaca 0,75l • Kuferek
pralinek czekoladowych o smaku waniliowym 40g •
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
• Kawa mielona Davidoff 250g • Tabliczka wybornej
czekolady „zima” 100g (marcepan z cynamonem,
migdałami i miodem • Pralinki czekoladowe Lindt
5 sztuk • Miękki nugat z orzechami i owocami 100g

Wódka Żubrówka czarna 0,7l • Draże czekoladowe
oblane pysznym lukrem 50g • Kawa mielona
Davidoff Fine Aroma 250g • Pralinki Likwory
o smaku whisky 180g • Listki waflowe w deserowej
czekoladzie z Serca Fabryki 96g

_____

_____

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 165 PLN netto

Cena: 274 PLN netto

KUFEREK ABTEY
_____

Whisky The Macallan 12Y 700ml • Asortyment
czekoladek Abtey Royal des Lys z szampanem 100g •
Czekoladowe buteleczki napełnione alkoholem
i likierami 125g • Wykwintne figi w czekoladzie 47g •
Kawa mielona Kolumbia 50g • Paluszek truflowy
o szampana 50g • Włoskie pralinki czekoladowe
Feletti 85g
Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku. Pudełko przewiązane wstążką
w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 389 PLN netto

ZESTAW ARABICA
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Trufle czekoladowe 150g • Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie z nadzieniem Kopernik
z Serca Fabryki 180g • Migdały prażone
w czekoladzie ze srebrną dekoracją 80g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 129 PLN netto

ZESTAW MAGNUM

ZESTAW BORDO

Butelka włoskiego wina czerwonego wytrawnego
0,75l • Butelka białego wina czerwonego
wytrawnego 0,75l • Kawa mielona wykwintna
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa
mocno palona • Tabliczka wybornej czekolady
z dodatkiem płatków złota 100g • Trufle
czekoladowe 150g

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,75l • Bombonierka prezentowa
z pralinkami czekoladowymi 125g • Świąteczna
herbata owocowa w puszce 50g • Tabliczka
wybornej czekolady mlecznej Lindt 100g •
Puszka kawy mielonej Irish Whisky 100g • Draże
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g •
Puszka karmelków owocowych 50g

_____

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 118 PLN netto

KUFEREK BAROLO SILVER
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego
DOCG Barolo, Piemont 0,7l • Tabliczka wybornej
czekolady z dodatkiem płatków srebra 100g
• Migdały prażone w czekoladzie ze srebrną
dekoracją 80g
Całość w eleganckim ręcznie kaszerowanym
pudełku z wkładką i świąteczną dekoracją. Pudełko
przewiązane wstążką.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 179 PLN netto

Cena: 155 PLN netto

KUFEREK PRIMITIVO GOLD
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego
Primitivo Di Manduria 0,7l • Tabliczka wybornej
czekolady z dodatkiem złota i jaśminu 100g • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku
Arabica 100g. Kawa mocno palona
Całość w eleganckim ręcznie kaszerowanym
pudełku z wkładką i świąteczną dekoracją. Pudełko
przewiązane wstążką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 110 PLN netto

KUFER MILENIUM

KUFEREK BLACK AROMA

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Asortyment czekoladowych belgijskich pralin
180g • Czekoladki ciemne z dodatkiem kruszonych
migdałów 150g • Tabliczka wybornej ciemnej czekolady
gorzkiej 99% kakao 100g • Pianki Marshmallow 150g
• Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem
72g • Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym
Kopernik 47g • Czekoladowa parasolka • Pralinki
czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 sztuki
Całość w eleganckim okrągłym kufrze z wypełnieniem.
Każdy zestaw dodatkowo pakowany w pudełko
jednostkowe. Wymiary zestawu: 28x28x19cm.

Wódka Żubrówka czarna 0,7l • Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie z nadzieniem Kopernik
z Serca Fabryki 180g • Czekolada ciemna
z pomarańczą 35g w pudełku ze złotą rozetą • Kawa
mielona 100% Arabica Kamerun 100g • Migdały
prażone w czekoladzie ze srebrną dekoracją 80g

_____

_____

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym,
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 155 PLN netto

Cena: 143 PLN netto

ZESTAW BAWARKA
_____

Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina
0,75l • Listki waflowe z Serca Fabryki Kopernik 96g
• Asortyment czekoladowych belgijskich pralin
180g • Krem z pistacji z białą czekoladą • Tabliczka
wyśmienitej czekolady białej
z karmelizowana esencją czarnej herbaty –
bawarka 85g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem
orzechowym 2 sztuki
Całość w świątecznym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 37x20x10cm.

Cena: 148 PLN netto

KUFEREK KANDYZOWANY
_____

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego
0,75l • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów
i kandyzowanych owoców 50g • Pralinki czekoladowe
z wiśnią w likierze 2 sztuki • Kuferek 3 smaków: Skórka
pomarańczowa w czekoladzie deserowej Daktyle w
czekoladzie deserowej z pomarańczą i imbirem Migdały
w białej czekoladzie z kokosem po 50g • Krem z
orzechów brazylijskich z gorzką i mleczną Czekoladą
i cynamonem 180g • Bombonierka wybornych pralinek
orzechowych 112g
Całość w świątecznym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Wymiary zestawu: 37x20x10cm.

Cena: 136 PLN netto

KOSZYCZEK BLACK

KUFEREK DOLCE

_____

_____

Butelka francuskiego czerwonego wina
wytrawnego 0,7l • Listki waflowe z Serca Fabryki
Kopernik 96g • Migdały prażone w czekoladzie
ze srebrną dekoracją 80g • Krem z orzechów
brazylijskich 180g • dekoracja świąteczna
drewniana do wnętrz

Wódka Żubrówka czarna 0,7l • Ekskluzywne
czekoladki Lindt 2 sztuki • Kawa mielona 100%
Arabica Kamerun 100g • Ciasteczko piernikowe
z nadzieniem owocowym Kopernik 47g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w świątecznym filcowym koszyku.
Wymiary zestawu: 28x35x7cm.

Cena: 95 PLN netto

Cena: 120 PLN netto

ZESTAW CAPRI LUX
_____

Butelka włoskiego białego wina musującego
półwytrawnego DOCProsecco, 0,75l • Tabliczka
doskonałej ciemnej czekolady z płatkami złota
100g • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Czekoladki Lindt lindor Milk Bag 80g • Asortyment
czekoladek Abtey Royal des Lys z szampanem 100g
• Wiśnia w czekoladzie deserowej 100g
Całość w ekskluzywnym, ręcznie Wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 159 PLN netto

ZESTAW DOMOWY
ZIMOWY
_____

Wódka rzemieślnicza kraftowa Wokulski 0,5l
• Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona
• Czekolada łamana mleczna tropikalna
170g • Konfitura leśne z żubrówką 200g •
Tabliczka wybornej ręcznie robionej czekolady
z dodatkiem pistacji i aronii 105g • Podgrzybki
marynowane Premium 300g • Chałwa
sezamowa z orzeszkami 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany
w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 132 PLN netto

ZESTAW OBFITOŚCI
_____

ZESTAWY
PYSZNYCH
SŁODKOŚCI

Kawa ziarnista 100% Arabica Santos Brazil 250g • Kołacz
słowiański z orzechami laskowymi, włoskimi, nerkowca,
migdałami i pistacją 70g • Herbata liściasta owocowa
50g • Migdały oblane czekoladą deserową, mleczną
i białą z dodatkiem cynamonu 80g • Trufle czekoladowe
w kakaowej posypce o smaku orzechowym Mieszko 175g
• Wafelki czekoladowe o smaku orzechowym 130g •
Pralinki Leśne Michaśki 200g • Ciasteczka kruche
z dodatkiem ciemnej czekolady i orzechów 180g
• Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g • Paluszki
czekoladowe o smaku miętowym 100g • Pralinki
czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki • Tabliczka
wyśmienitej czekolady deserowej z rozmarynem 90g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 43x34x14cm.

Cena: 162 PLN netto

MISA BLACK
_____

Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym
Kopernik 47g • Tabliczka wyśmienitej czarnej
czekolady 100g • Torcik piernikowy w deserowej
czekoladzie z nadzieniem Kopernik z Serca Fabryki
180g • Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym
2 sztuki • Czekoladki z kawałkami migdałów 150g
• Kawa mielona naturalna Arabica 100g • Kulki
kukurydziane oblane czekoladą mleczną 50g
Całość w metalowej misie z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 26,5x17x9/10,5cm.

Cena: 90 PLN netto

SKRZYNIA SMAKOSZA

ZESTAW Z LAMPIONEM

_____

_____

Bombonierka prezentowa z pralinkami
czekoladowymi 125g • Włoska Kawa mielona
Roma Classica Arabica 250g • Mini sezamki
chrupiące w czekoladzie 80g • Świąteczny piernik
z nadrukiem na masie cukrowej • Sezamkowe
perełki w czekoladzie mlecznej 37g • Tabliczka
wybornej czekolady mlecznej Lindt 100g • Kuferek
z czekoladowymi pralinkami o smaku orzechowym
40g – • Świąteczna herbata czarna 50g • Włoskie
pralinki Felleti 85g

Lampion metalowy ze śliwką nałęczowską
190g • Babeczki wielosmakowe 200g • Mini
sezamki chrupiące w czekoladzie 80g • Trufle
czekoladowe w kakaowej posypce o smaku
szampana 175g • Kawa ziarnista 100% Arabica
225g • Czekoladowy paluszek • Pralinki Likwory
Gdańskie 180g • Świeca w kształcie gwiazdki •
Pralinki czekoladowe o smaku truflowym 5 sztuk •
Świąteczna herbata czarna a sakiewce
z kokardką 50g • Tabliczka wyśmienitej czekolady
ciemnej z migdałami 100g

Całość w drewnianej otwartej skrzyni
ze świątecznym nadrukiem. Zestaw zapakowany w
folię celofanową.
Wymiary zestawu: 33,5x20x15/17cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 43x34x14cm.

Cena: 115 PLN netto

Cena: 132 PLN netto

ZESTAW UROCZY
_____

Sezamki klasyczne 75g • Miód z cynamonem 220g
• Wafelki czekoladowe 130g • Daktyle suszone
w cynamonie 200g • Puszka kawy mielonej
pomarańczowej 100g • Herbata czarna liściasta 50g
• Tabliczka wyśmienitej czekolady deserowej z kawą
rozpuszczalną 90g • Paluszki czekoladowe z dodatkiem
solonego karmelu 100g • Orzeszki ziemne prażone
z papryką 100g • Czekolada rozpuszczalna do picia
w saszetce 2 x 25g • Kuferek pysznych czekoladek
białych z dodatkiem orzechów kruszonych 107g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 129 PLN netto

KUFEREK LUKROWY
_____

Pralinki czekoladowe z orzechem laskowym 10 sztuk
• Kawa ziarnista palona 100% Arabica, Brazylia Santos
225g • Puszka karmelków owocowych 50g • Krówka
na prawdziwym maśle i śmietanie 200g • Grissini
z dodatkiem oliwy 125g • Orzechy arachidowe w
czekoladzie 70g • Tabliczka wyśmienitej ciemnej
czekolady z dodatkiem solonego karmelu 100g •
Paluszki miętowe w czekoladzie 125g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 85 PLN netto

ZESTAW BOSCATO

PUDEŁECZKO WHITE

Migdały w białej czekoladzie 100g • Sezamki klasyczne
75g • Asortyment czekoladowych belgijskich pralin
180g • Kawa mielona 100% Arabica ręcznie palona 100g
• Puszka wyśmienitych duńskich ciasteczek o smaku
tiramisu 150g • Chałwa sezamowa o smaku waniliowym
50g • Wytrawne paluchy 100g • Cukrowa laska • Pralinki
czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki • Tabliczka
wyśmienitej czekolady z dodatkiem migdałów 100g •
Świąteczna herbata sypana mieszana 50g

Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem
72g • Sezamki klasyczne 75g • Puszka karmelków
maślanych 150g • Cukrowa laska • Tabliczka wyśmienitej
czekolady mlecznej z dodatkiem migdałów 100g • Kawa
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona • Herbata liściasta owocowa
50g • Migdały w białej czekoladzie 100g • Kuferek z
czekoladkami pralinkami waniliowymi 40g

_____

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 79 PLN netto

Cena: 93 PLN netto

ZESTAW TRIO

ZESTAW WIGILIJNY

Bombonierka Solidarność czekoladki z klasą
200g • Herbata liściasta owocowa 50g •
Tabliczka wybornej czekolady Lindt z dodatkiem
pomarańczy 100g • Pianki Marshmallow 150g •
Kawa mielona 100% Arabica Gwatemala 100g •
Chałwa sezamowa o smaku waniliowym 50g •
Trufle czekoladowe 150g • Czekoladki Lindt lindor
Milk Bag 80g • Migdały w białej czekoladzie 100g
• Chlebek marcepanowy 60g • Włoskie pralinki
czekoladowe Feletti 85g • Migdały pralinowe z
cynamonem 80g

Daktyle suszone w chilli 200g • Świąteczna herbata zielono
– biała sypana 50g • Kawa ziarnista 100% Arabica Colombia
250g • Czekolada łamana ręcznie robiona czarna z wiśnią
170g • Pierniki toruńskie Kopernik serca lukrowane 120g
• Babeczki wielosmakowe 200g • Pralinki czekoladowe
z wiśnią w likierze 4 sztuki • Sezamki klasyczne 75g •
Tabliczka wybornej ręcznie robionej czekolady z dodatkiem
owoców liofilizowanych 105g • Czekoladowy paluszek
• Migdały pralinowe z cynamonem 80g • Koperta
ciasteczkowa z jabłkiem 50g • Ciasteczko piernikowe
z nadzieniem owocowym Kopernik 47g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 43x34x14cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 43x34x14cm.

_____

Cena: 143 PLN netto

_____

Cena: 166 PLN netto

ZESTAW ZŁOTE
DEKORACJE

ZESTAW PREMIERE
_____

_____

Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona •
Herbata liściasta owocowa 50g • Daktyle suszone
w kakao 200g • Drewniany czerpak do miodu •
Miód z cynamonem 220g • Tabliczka wyśmienitej
czekolady deserowej z kawą rozpuszczalną 90g

Cukrowa laska świąteczna • Puszka świątecznej
herbaty sypanej czarnej 50g • Świąteczny pierniczek
• Chałwa w czekoladzie 50g • Czekoladki mleczne
o smaku karmelowym 120g • Tabliczka wyśmienitej
mlecznej czekolady z solonym karmelem 100g •
Trufle nadziewane w posypce kakaowej 175g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 89 PLN netto

Cena: 68 PLN netto

ZESTAW PREMIUM

ZESTAW PEŁEN SMAKOŁYKÓW

Sezamki klasyczne 75g • Pianki Marshmallow 150g •
Trufle czekoladowe 150g • Pralinki czekoladowe
z nadzieniem orzechowym 3 sztuki • Czekolada do picia
w puszce 220g • Asortyment czekoladowych belgijskich
pralin 180g • Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady
100g • Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie
z nadzieniem morelowym 145g • Puszka herbaty czarnej
Ceylon 50g

Ciasteczkowa koperta z jabłkiem 150g • Świeca świąteczna •
Chałwa sezamowa w czekoladzie 50g • Karmelki czekoladowo
kawowe Polski Spichlerz 50g • Pralinki czekoladowe mix
200g • Paluchy wytrawne 100g • Czekolada ręcznie robiona
czarna z dodatkiem truskawek liofilizowanych 105g • Pralinki
czekoladowe z wiśnią w likierze 10 sztuk • Kawa ziarnista Natural
Vespiatta Columbia 250g • Pierniki toruńskie Kopernik serca
lukrowane 120g • Wafle z nadzieniem czekoladowym 130g •
Herbata deserowa owocowa 50g • Czekolada łamana czarna
z wiśnią 170g

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 95 PLN netto

_____

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 43x34x14cm.

Cena: 143 PLN netto

ZESTAW SANTOS

ZESTAW SWEET

Pierniki toruńskie Kopernik lukrowane serca 125g • Trufla
wiśniowa 200g • Kawa mielona Kolumbia 50g • Puszka
duńskich ciasteczek kruchych pieczonych na maśle
z dodatkiem jabłka, imbiru 150g • Słoik pysznej konfitury
z wiśni o obniżonej zawartości cukru 280g • Puszka herbaty
czarnej Ceylon 50g • Trufle czekoladowe w kakaowej
posypce 175g • Paluszki czekoladowe dark 125g • Tabliczka
wyśmienitej czekolady Oscar LeGrand Chocco Collection 82g

Daktyle suszone w kakao 200g • Świąteczny
piernik z nadrukiem na masie cukrowej • Sezamki
klasyczne 75g • Pianki Marshmallow 150g •
Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie
z nadzieniem morelowym 145g • Parasolki
czekoladowe z białej czekolady 2 sztuki • Kawa
mielona Kolumbia 100g • Puszka karmelków
maślanych 150g • Czekolada do picia w puszce
220g

_____

_____

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z
wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary
zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 99 PLN netto

Cena: 93 PLN netto

ZESTAW FELETTI

ZESTAW MIESZKO

Grissini z dodatkiem oliwy 125g – 2,5 • Tabliczka
wybornej włoskiej czekolady Feletti 100g – 6,15
• Pesto z bazylią, sos do makaronu 90g – 7,50 •
Włoskie kruche ciasteczka 150g – 2,90 • Kawa
mielona włoska Vespiata Brazil Santos 250g 12 • Oliwki zielone w słoiku 290g – • Konfitura
cytrynowa z dodatkiem imbiru 360g – 8,40 •
Sopelki choinkowe 3 sztuki

Kołacz słowiański z owocami 70g • Kawa mielona
100% Arabica Gwatemala 100g • Herbata czarna
liściasta 50g • Marcepanowy chlebek 70g •
Wafelki czekoladowe 130g • Paluszki czekoladowe
mleczne 75g • Chałwa w czekoladzie 50g • Trufle
czekoladowe w kakaowej posypce Cognac Mieszko
175g • Owoce kandyzowane w czekoladzie 80g •
Kruche ciasteczka z dodatkiem imbiru 150g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

_____

Cena: 109 PLN netto

_____

Cena: 110 PLN netto

ZESTAW CZARNYCH
AROMATÓW

ZESTAW POLSKIE SPECJAŁY
_____

_____

Owoce kandyzowane w czekoladzie 80g • Tabliczka wybornej
czekolady ciemnej ręcznie robionej z dodatkiem pistacji i
migdałów 105g • Czekolada łamana ręcznie robiona czarna z
wiśnią 170g • Sezamki klasyczne 75g • Słoik pysznej konfitury
z wiśni o obniżonej zawartości cukru 280g • Pierniki toruńskie
Kopernik serca lukrowane 120g • Pralinki czekoladowe z wiśnią
w likierze 2 sztuki • Puszka duńskich ciasteczek kruchych
pieczonych na maśle z dodatkiem jabłka, imbiru 150g •
Czekolada do picia rozpuszczalna
w saszetce 25g • Kawa ręcznie palona Slow Roast 100% Arabica
100g Kongo • Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g

Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
• Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie
z nadzieniem Kopernik z Serca Fabryki 180g •
Pianki Marshmallow 150g • Herbata czarna
i zielona liściasta 50g • Kawa mielona 100%
Arabica Kamerun 100g • Czekolada do picia
rozpuszczalna 25g • Pralinki czekoladowe Lindt
2 sztuki
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 94 PLN netto
Cena: 106 PLN netto

ZESTAW PEŁEN SMAKÓW
_____

Czekolada do picia o smaku słonego karmelu w puszce
220g • Ciasteczka z dodatkiem czekolady 125g • Kawa
ziarnista 100% Arabica 250g • Paluszki czekoladowe
o smaku pomarańczowym 107g • Konfitura cytryny
z imbirem 200g • Trufle kakaowe z koniakiem 125g •
Tabliczka wybornej czekolady Bio ręcznie robionej białej
z dodatkiem liofilizowanych truskawek 53g • Herbata
sypana w świątecznym rożku foliowym 50g • Sezamki
klasyczne 75g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 153 PLN netto

ZESTAW SPECJAŁÓW
SŁODKICH
_____

Torcik Wedlowski ręcznie dekorowany 250g •
Trufla kokosowa 200g • Mini sezamki chrupiące w
czekoladzie 80g • Śliwki nałęczowskie w czekoladzie
4 sztuki • Tabliczka wybornej mlecznej czekolady 100g
• Piernik świąteczny z nadrukiem na masie cukrowej
• Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g •
Puszka świątecznej herbaty owocowej sypanej 50g
Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 89 PLN netto

ZESTAW RED

ZESTAW AROMATYCZNY

_____

_____

Herbata czarna liściasta Truskawki w śmietanie
wzbogacona smakiem świeżo zebranych,
dojrzałych truskawek z bitą śmietaną 50g •
Grissini z dodatkiem oliwy 125g • Ciasteczko
piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik
47g • Paluszek czekoladowy • Mini sezamki
chrupiące w czekoladzie 80g • Czekolada do picia
rozpuszczalna 25g • Ciasteczka kruche 180g

Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
• Kawa mielona 100% Arabica Gwatemala 100g •
Lindt lindor Milk Bag 80g • Paluszki czekoladowe
mleczne 75g • Czekoladowe parasolki 2 sztuki
• Herbata liściasta owocowa 50g • Piernik
świąteczny renifer z nadrukiem na masie cukrowej
• Orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej w tubie
180g • Czekoladowy paluszek

Całość w pudełku prezentowym.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 60 PLN netto

ZESTAW ROZMAITOŚCI
_____

Cena: 109 PLN netto

ZESTAW CZEKOLADOWY
_____

Herbata sypana z dodatkami 50g • Batony
marcepanowe z dodatkiem orzechów 80g • Kawa
ziarnista Natural Vespiatta Columbia 250 • Miękki
nugat z orzechami i owocami 100g • Herbata
deserowa kwiatowo – owocowa 50g • Tabliczka
pysznej czekolady mlecznej z karmelem i solą
morską 100g • Ręcznie robiony baton miodowy
80g • Ciasteczka jaglane z czekoladą 150g

Kawa ręcznie palona Kongo 100% Arabica 100g •
Czekolada łamana z orzechami laskowymi 170g •
Ciasteczka BIO owsiane z figami 150g • Tabliczka
wybornej czekolady mlecznej BIO z maliną
i porzeczką 53g • Orzeszki ziemne glazurowane
w karmelu 75g • Miody Kłos z jagodą i maliną 80g
• Czekoladka ciemna ze śliwką i kardamonem 35g
Polski Spichlerz

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji
zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 99 PLN netto

Cena: 89 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 7DZ
_____

Czekotubka Wedel 50g • Tabliczka czekolady klasycznej
mlecznej Wedel 90g • Oreo ciasteczka 44g • Lubisie
ciasteczka z nadzieniem mlecznym 30g
Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny z rączką.
Wymiary zestawu: 23x21x10cm.

Cena: 19 PLN netto

ZESTAWY
DLA DZIECI

ZESTAW SŁODYCZY NR 15DZ

_____

Ciasteczko Lubisie z musem truskawkowym 30g
• Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 25g • Mini burgery
ciasteczkowe przekładane czekoladą 40g • Czekolada
do picia classic o obniżonej zawartości tłuszczu 25g
• Lubisie ciasteczka z nadzieniem mlecznym 30g •
Prince Polo XXL Classic 50g
Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
sznurkiem. Wymiary zestawu: 25x25x10cm.

Cena: 18,90 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 1DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR 3DZ
_____

_____

Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel
90g • Czekotubka Wedel 50g • Ciasteczko Lubisie
z musem truskawkowym 30g • Ciasteczko Lubisie
Duo o smaku orzechów laskowych i czekolady 30g
• Śmiej Żelki Mlekoduszki owocowe z witaminami
90g

Czekolada z nadzieniem truskawkowym Wawel 100g
• Ciasteczko Lubisie z musem truskawkowym 30g •
Wafelek Prince Polo XXL mleczne50g • Czekolada do
picia o smaku pomarańczowym 2 x25g • Ciasteczko
Lubisie Duo o smaku orzechów laskowych i czekolady
30g • Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 2x25g – • Czekolada do picia
classic o obniżonej zawartości tłuszczu 2x25g

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
z rączką. Wymiary zestawu: 23 x 21x 10cm.

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
ściągany tasiemką. Wymiary zestawu: 23x33x10cm.

Cena: 23 PLN netto

Cena: 28 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 9DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR 12DZ

Śmiej Żelki Mlekoduszki 90g • Czekotubka Wedel 50g
• Mini burgery ciasteczkowe przekładane czekoladą
40g • Oreo ciasteczka 44g • Wafelek Prince Polo XXL
mleczne 50g

Ciasteczko Lubisie z musem truskawkowym 30g
• Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 25g • Czekolada
z nadzieniem truskawkowym Wawel 100g • Lubisie
ciasteczka z nadzieniem mlecznym 30g • Ciasteczko
owsiane żurawinowo czekoladowe 40g

_____

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
z rączką. Wymiary zestawu: 22x32cm.

Cena: 23 PLN netto

_____

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
z rączką. Wymiary zestawu: 22x30cm.

Cena: 24 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR
4DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR 8DZ

_____

_____

Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g •
Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 25g • Oreo
ciasteczka 44g • Żelki jak Smok z sokami
Wawel 100g • Czekolada do picia o smaku
pomarańczowym 25g • Czekolada do picia
classic o obniżonej zawartości tłuszczu 25g

Nimm2 boomki rozpuszczalne kulki strzelające sokiem
wzbogaconym witaminami 90g • Ciasteczko Lubisie
z musem truskawkowym 30g • Tabliczka czekolady
klasycznej mlecznej Wedel 90g • Oreo ciasteczka 44g
• Prince Polo XXL Classic 50g
Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
z rączką. Wymiary zestawu: 23x21x10cm.

Słodycze spakowane w ozdobny worek
z tkaniny z rączką.
Wymiary zestawu: 23 x 21x 10cm.

Cena: 24 PLN netto

Cena: 24 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 2DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR 10DZ

_____

_____

Prince Polo XXL Classic 50g • Tabliczka czekolady
klasycznej mlecznej Wedel 90g • Żelki jak Smok
z sokami Wawel 100g • Mini burgery ciasteczkowe
przekładane czekoladą 40g • Czekotubka Wedel
50g • Chałwa sezamowa o smaku waniliowym 50g
• Oreo ciasteczka 44g • Ciasteczko Lubisie
z musem truskawkowym 30g

Haribo tropikalne 100g • Mamba gumy rozpuszczalne
106g • Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 2x25g • Tabliczka czekolady
klasycznej mlecznej Wedel 90g • Lubisie ciasteczka
z nadzieniem mlecznym 30g

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
ściągany tasiemką. Wymiary zestawu: 23x33x10cm.

Cena: 29 PLN netto

Słodycze spakowane w ozdobny worek
z tkaniny z rączką. Wymiary zestawu: 22x32cm.

Cena: 27 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR
5DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR 11DZ
_____

_____

Ciasteczko Lubisie z musem truskawkowym 30g
• Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 25g • Czekotubka Wedel
50g • Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel
90g • Oreo ciasteczka 2x 44g • Wafelek Prince Polo
XXL mleczne 50g • Tabliczka czekolady Milka Oreo
100g • Czekolada z nadzieniem truskawkowym Wawel
100g

Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej
Wedel 90g • Mini bugery ciasteczkowe
przekładane czekoladą 40g • Oreo ciasteczka
44g • Wafelek Prince Polo XXL mleczne - 50g
• Ciasteczko Lubisie z musem truskawkowym
30g • Haribo żelki tropikalne 100g
Słodycze spakowane w ozdobny worek
z tkaniny z rączką. Wymiary zestawu:
23x21x10cm.

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
z rączką. Wymiary zestawu: 22x30cm.

Cena: 35 PLN netto

Cena: 25 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 21DZ
_____

Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g • Prince Polo
XXL Classic 50g • Oreo ciasteczka 110g • Ciasteczko
Lubisie z musem truskawkowym 30g • Rożki
czekoladowe w wafelku z kolorowymi chrupiącymi
ciasteczkami 25g • Czekotubka Wedel 50g •
Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel 90g •
Śmiej żelki owocowe 100g
Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
tasiemką. Wymiary zestawu: 24x36cm.

Cena: 34 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR
6DZ
_____

Nimm2 nadziewane cukierki
pomarańczowe i cytrynowe 90g •
Czekotubka Wedel 50g • Lubisie
ciasteczka z nadzieniem mlecznym 2x30g
• Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g
Słodycze spakowane w ozdobny worek
z tkaniny z rączką. Wymiary zestawu:
23x21x10cm.

Cena: 20 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 16DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR
13DZ

_____

_____

Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel 90g
• Żelki jak Smok kwaśne Wawel 100g • Ciasteczko
Lubisie z musem truskawkowym 30g • Czekotubka
Wedel 50g

Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 25g • Czekotubka
Wedel 50g • Tabliczka czekolady klasycznej
mlecznej Wedel 90g • Oreo ciasteczka 44g •
Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g • Nimm2
nadziewane cukierki pomarańczowe i cytrynowe
wzbogacone witaminami 90g

Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
sznurkiem. Wymiary zestawu: 25x25x10cm.

Cena: 22 PLN netto

Słodycze spakowane w ozdobny worek z tkaniny
z rączką. Wymiary zestawu: 22x30cm.

Cena: 30 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 14DZ
_____

Ciasteczko owsiane żurawinowo czekoladowe 40g
• Czekotubka Wedel 50g • Oreo ciasteczka 44g •
Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g • Petitki ciastka
z mleczną czekoladą 111g
Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
sznurkiem. Wymiary zestawu: 25x25x10cm.

Cena: 32 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 17DZ
_____

Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g • Czekotubka
Wedel 50g • Mini burgery ciasteczkowe przekładane
czekoladą 40g • Oreo ciasteczka 44g
Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
sznurkiem. Wymiary zestawu: 25x25x10cm.

Cena: 23 PLN netto

ZESTAW SŁODYCZY NR 18DZ

ZESTAW SŁODYCZY NR 19DZ

Ciasteczka Milka Pieguski 135g • Ciasteczko Lubisie
z musem truskawkowym 30g • Rożki czekoladowe w
wafelku z kolorowymi chrupiącymi ciasteczkami 2x25g
• Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel 90g
• Mini burgery ciasteczkowe przekładane czekoladą
40g • Wafelek Prince Polo XXL mleczne50g • Lubisie
ciasteczka z nadzieniem mlecznym 30g • Prince
Polo XXL Classic 50g • Chałwa sezamowa o smaku
waniliowym 50g • Ciasteczka Milka Pieguski 135g

Tabliczka czekolady Milka Oreo 100g • Ciasteczko
Lubisie z musem truskawkowym 30g • Rożki
czekoladowe w wafelku z kolorowymi chrupiącymi
ciasteczkami 2x25g • Tabliczka czekolady klasycznej
mlecznej Wedel 90g • Mini burgery ciasteczkowe
przekładane czekoladą 40g • Czekolada do picia
classic o obniżonej zawartości tłuszczu 25g • Wafelek
Prince Polo XXL mleczne50g • Lubisie ciasteczka
z nadzieniem mlecznym 30g • Mamba gumy
rozpuszczalne 106g • Żelki jak Smok kwaśne Wawel
100g • Petitki ciastka z mleczną czekoladą 111g •
Chałwa sezamowa o smaku waniliowym 50g • Prince
Polo XXL Classic 50g • Czekolada do picia o smaku
pomarańczowym 25g • Oreo ciasteczka 44g •
Nimm2 boomki rozpuszczalne kulki strzelające sokiem
wzbogaconym witaminami 90g

_____

Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
tasiemką. Wymiary zestawu: 30x45cm.

Cena: 35 PLN netto

_____

Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
tasiemką. Wymiary zestawu: 30x45cm.

ZESTAW SŁODYCZY NR 20DZ
_____

Rożki czekoladowe w wafelku z kolorowymi
chrupiącymi ciasteczkami 25g • Czekotubka Wedel
50g • Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel
90g • Wafelek Prince Polo XXL mleczne50g • Tabliczka
czekolady Milka Oreo 100g • Lubisie ciasteczka z
nadzieniem mlecznym 30g • Prince Polo XXL Classic
50g • Mini burgery ciasteczkowe przekładane
czekoladą 40g • Ciasteczka Milka Pieguski 135g • Śmiej
żelki owocowe 100g • Oreo ciasteczka 110g
Słodycze spakowane w ozdobny worek ściągany
tasiemką. Wymiary zestawu: 30x45cm.

Cena: 38,50 PLN netto

Cena: 49,50 PLN netto

PERSONALIZACJA:
Proponujemy następujące techniki znakowania i personalizacji zestawów prezentowych i słodyczy reklamowych:

Nadruk
Na każdym pudełku możemy nanieść logo, życzenia lub banderolę z Państwa logo.
Pudełko reklamowe
Każde pudełko możemy spersonalizować indywidualnie według Państwa projektu dobierając niepowtarzalną grafikę i umieszczając Państwa logo.
Grawer
Na skrzyniach i pudełkach drewnianych nanosimy grawer laserem.
Bilecik z logo i życzeniami
Jeżeli chcecie Państwo personalizowane życzenia i swoje logo polecamy bilecik, który będzie pięknym
dopełnieniem całego prezentu.
Wstążka z nadrukiem
Proponujemy wstążki z pięknej satyny, na której nadruk nanoszony jest metodą sublimacyjną.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
SALON EKSPOZYCYJNY

WWW

ADRES

E-MAIL

ul. Kołacińska 35, Warszawa
Dojazd od ul. Szałwiowej 47
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON

+48 22 811 57 02

www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl

swieta@topmarketing.com.pl
biuro@topmarkeing.com.pl
kontakt@topslodycze.pl

