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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 naszej stronie www.swietaswieta.com.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

Nasi menagerowie służą fachową poradą!



Szykowna elegancja



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: 126 PLN netto

Cena: 128 PLN netto

KOSZYCZEK BLACK
_____
 
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

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

KUFEREK ETIUDA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Kawa świąteczna w sakiewce 
z kokardką 100g • Świąteczna herbata sypana w 
puszce 50g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem 
orzechowym 2 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 76 PLN netto

KUFEREK KLASYKA
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Piernik świąteczny renifer 
z nadrukiem na masie cukrowej • Pralinki 
czekoladowe 2 sztuki • Puszka świątecznej herbaty 
sypanej 50g • Kawa mielona w puszce 100g • Baton 
z czekolady mlecznej z nadzieniem o smaku 
wiśniowego brownie 50g

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

Cena: 110 PLN netto



KUFEREK SZKOCKI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata liściasta w 
sakiewce z kokardką 50g • Mini miodek miętowa 
róża 45g • Drewniany czerpak do miodu • Świeca 
w kolorze czerwonym • Czekoladka Polish Falvors 
15g • Dekorowany wafelek nadziewany kremem 
orzechowym w czekoladzie mlecznej 24g

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym pudełku 
ozdobnym. Wymiary zestawu: 31,5x31,5x10cm.

Cena: 99 PLN netto

ZESTAW PALAZZO
_____
 
Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina 
0,75l • Listki waflowe z Serca Fabryki Kopernik 
96g • Krem czekoladowy z dodatkiem orzechów 
laskowych w słoiku 200g • Palone ziarna kawy 
zanurzone w czekoladzie deserowej 100g • 
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 
180g • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren 
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 149 PLN netto

ZESTAW LUX RESERVE
_____
 
Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim 
pudełku z kokardką125g • Kawa mielona Arabica 
w puszce 100g • Tabliczka doskonałej ciemnej 
czekolady z płatkami złota 100g • Migdały prażone w 
czekoladzie mlecznej z kakao 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 138 PLN netto

ZESTAW KONESERA
_____
 
Butelka chilijskiego białego wina wytrawnego 0,75l 
• Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 
72g • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z 
kokardką 50g • Dekorowany wafelek nadziewany 
kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 24g 
• Daktyle suszone w chili 200g • Puszka świątecznej 
kawy 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 113 PLN netto



KUFEREK VEZUVIO
_____
 
Butelka hiszpańskiego białego wina wytrawnego 
0,75l • Naturalna pasta miazga z migdałów w słoiku 
200g • Orzechy włoskie nieprażone 100g • Piernik 
świąteczny prezent z nadrukiem na masie cukrowej 
• Czekoladki z nadzieniem kakaowym crispy i 
wafelkiem 3 sztuki • Kruche ciasteczka imbirowe z 
dodatkiem cytryny 150g

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

Cena: 134 PLN netto

ZESTAW ORZECHOWO 
HERBACIANY
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Butelka chilijskiego białego wina wytrawnego 
0,75l • Orzechy brazylijskie nieprażone 100g • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady rzemieślniczej gorzkiej z 
dodatkiem herbaty Earl Grey 60g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 115 PLN netto

MISA WINTER
_____
 
Butelka włoskiego, białego, półwytrawnego wina musującego 
Presecco 0,75l • Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g 
• Kuferek z czekoladowymi pralinkami z nadzieniem orzechowym 
40g • Orzechy laskowe prażone w czekoladzie mlecznej i deserowej 
80g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 3 sztuki • 
Chrupkie grissini z olejem słonecznikowym 125g • Puszka czekolady 
deserowej do picia 200g • Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g • 
Puszka świątecznej herbaty sypanej 50g • Dekorowany wafelek 
nadziewany kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 24g • 
Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g 

Całość w metalowej misie ze świątecznym napisem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i pudełko indywidualne. 
Wymiary zestawu: 30x30x18cm.

Cena: 145 PLN netto

ZESTAW FELETTI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Piernik świąteczny choinka z 
nadrukiem na masie cukrowej • Orzechy laskowe 
prażone w czekoladzie mlecznej i deserowej 
80g • Puszka czekolady deserowej do picia 200g 
• Florentynka w białej czekoladzie z dodatkiem 
chrupkich migdałów 40g • Tabliczka wybornej 
włoskiej czekolady Feletti 100g • Pyszny krem 
orzechowo kawowy w słoiku 150g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 128 PLN netto



ZESTAW ARONIOWY 
GRZANIEC
_____
 
Grzaniec aroniowy 1 litr • Szklany kubek do grzańca 
• Świąteczna świeca zapachowa w szkle • Herbata 
liściasta na bazie suszu Grzaniec 50g • Praliny z 
suszonych owoców i orzechów w miksie smaków 
100g • Zdrowy baton miodowy z białą czekoladą 80g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 131 PLN netto

ZESTAW KRAKOWSKI
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z 
kokardką 50g • Żurawina w czekoladzie białej, mlecznej 
i deserowej 80g • Czekoladowy wianek krakowski z 
dodatkiem chabru, bławatka, nagietka i róży 50g • 
Kawa świąteczna Arabica w puszce o smaku wanilii 
100g • Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 
72g • Czekolada do picia rozpuszczalna o smaku 
wiśni 2 torebki 25g • Dekorowane wafelki nadziewane 
kremem orzechowym w czekoladzie mlecznej 2x24g

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

Cena: 126 PLN netto

KUFEREK MULTI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wybornej czekolady 
mlecznej Lindt 100g • Świąteczna herbata sypana 
w sakiewce z kokardką 50g • Piernik świąteczny 
prezent z nadrukiem na masie cukrowej • 
Kruche ciastka z nadzieniem kremowym o 
smaku mlecznym 180g • Pralinki czekoladowe z 
nadzieniem truflowym 2 sztuki

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

SKRZYNIA Z RENIFERAMI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Włoskie pralinki czekoladowe 
Feletti 85g • Chrupkie grissini z rozmarynem 125g 
• Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym 2 
sztuki • Wafelki z nadzieniem o smaku mlecznym 
72g • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej Lindt 
100g • Herbatka Assam w kartoniku

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

Cena: 114 PLN netto Cena: 110 PLN netto



KUFEREK KANDYZOWANY
_____
 
Butelka francuskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Puszka karmelków owocowych 
wiśniowych 50g • Piernik świąteczny renifer z 
nadrukiem na masie cukrowej • Świąteczna 
herbata sypana w sakiewce z kokardką 50g • 
Pralinki czekoladowe z mlecznym nadzieniem 2 
sztuki

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym.  
Wymiary zestawu: 31,5x31,5x10cm.

Cena: 119 PLN netto

Cena: 119 PLN netto

ZESTAW PIWNY
_____
 
Piwo wawelskie Pils • Piwo wawelskie ciemne • 
Orzechy laskowe prażone 100g • Baton zdrowy 
miodowy z białą czekoladą 80g • Owoce 
liofilizowane w czekoladzie • Herbata Earl Grey z 
różą i bławatkiem 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW Z LAMPIONEM
_____
 
Lampion metalowy ze śliwką nałęczowską 
190g • Babeczki wielosmakowe 200g • Wafelki z 
nadzieniem o smaku czekoladowym 72g • 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 ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 43x34x14cm.

Cena: 142 PLN netto

KUFEREK MONTANA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Kawa mielona w puszce 100g • Świąteczna 
herbata sypana w sakiewce z kokardką 50g • Pralinki 
czekoladowe o smaku truflowym 2 sztuki • Kuferek z 
czekoladowymi pralinkami 40g

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym pudełku 
ozdobnym. Wymiary zestawu: 31,5x31,5x10cm.

Cena: 119 PLN netto



ZESTAW BISCOTTI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 0,75l 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej z 
kawałkami karmelu 100g • Świąteczna herbata 
czarna w sakiewce z kokardką 50g • Puszka kawy 
mielonej 100g • Trufle z migdałami w czekoladzie 
mlecznej 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 102 PLN netto

KUFEREK TRULI
_____
 
Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Pralinki Likwory o smaku whisky 180g • Kawa mielona 
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. 
Kawa mocno palona • Czekoladowe pralinki Lindt 3 
sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 112 PLN netto

Cena: 95 PLN netto

ZESTAW RED LINDT
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Puszka świątecznej herbaty 
sypanej 50g • Lindt lindor Milk Bag 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 111 PLN netto

ZESTAW TORINO
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Wiśnia w czekoladzie deserowej 
100g • Puszka kawy mielonej 100g • Migdały 
prażone w czekoladzie ze srebrną dekoracją. 80g • 
Pralinki Likwory o smaku whisky 180g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.



ZESTAW Z KOKARDĄ WOOD
_____
 
Butelka czerwonego półwytrawnego wina chilijskiego 
0,75l • Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g 
• Kawa mielona smakowa Arabica wanilia w rumie 
100g • Beziki z maliną naturalną w pudełku 20g • 
Świąteczny piernik prezencik z nadrukiem na masie 
cukrowej • Tabliczka ręcznie robionej czekolady czarnej 
BIO z dodatkiem malin liofilizowanych 53g • Pralinki 
czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki

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

Cena: 114 PLN netto

MISA BAKALIOWA
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Bombonierka świąteczna z bakaliami w 
czekoladzie: migdały, żurawina kandyzowana i rodzynki 
150g • Herbata świąteczna magia 50g w pudełku • 
Świeca w kolorze czerwonym • Czekolada rozpuszczalna 
do picia o smaku wiśniowym 25g • Pralinki czekoladowe 
3 sztuki

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

Cena: 95 PLN netto

ZESTAW GRUDNIOWY
_____
 
Butelka francuskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Chrupkie grissini z olejem słonecznikowym 125g 
• Puszka świątecznej herbaty sypanej 50g • Kuferek z 
czekoladowymi pralinkami o smaku orzechowym 40g 
• Wafelki z nadzieniem czekoladowym 130g • Chałwa 
sezamowa z orzeszkami 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 98 PLN netto

KUFEREK LAZUROWY
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
półwytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata sypana 
w sakiewce z kokardką 50g • Migdały w białej 
czekoladzie z kokosem 80 • Pralinki czekoladowe o 
smaku orzechowym 2 sztuki

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym 
pudełku ozdobnym Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

Cena: 89 PLN netto



Cena: 79 PLN netto

ZESTAW UNO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Tradycyjny Torcik Wedlowski 250g 
• Batonik czekoladowy mleczna czekolada 43g • 
Tabliczka czekolady Wedel 100g • Czekolada do 
picia rozpuszczalna, mleczna 25g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

MISA SŁODKA MELODIA
_____
 
Butelka czerwonego półwytrawnego wina chilijskiego 
0,75l • Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie 
z nadzieniem morelowym 145g • Kawa mielona w 
sakiewce z kokardką 100g • Migdały w czekoladzie 
mlecznej z nutą piernika 80g • Pralinki czekoladowe z 
wiśnią w likierze 2 sztuki

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

Cena: 89 PLN netto

Cena: 73 PLN netto

ZESTAW PASTORAŁKA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna 
w sakiewce z kokardką 50g • Migdały w białej 
czekoladzie z kokosem 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 79 PLN netto

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: 20x38x10cm.



KUFEREK TORNADO
_____
 
Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina 
0,75l • Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z 
Serca Fabryki 180g • Puszka kawy mielonej 100g • 
Czekoladowe pralinki Lindt 2 sztuki • Herbata w złotej 
sakiewce Owocowe Tornado 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 98 PLN netto

ZESTAW WOOD 
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Wafelki z nadzieniem o smaku 
orzechowym 72g • Daktyle suszone w kakao 200g • 
Pralinki czekoladowe z nadzieniem 2 sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 75 PLN netto

ZESTAW BIELONY
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Migdały prażone w czekoladzie 
mlecznej i cukrze pudrze 80g • Baton z marcepanem 
w czekoladzie 50g • Puszka świątecznej herbaty 
sypanej 50g • Batonik czekoladowy z orzechami 38g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 94 PLN netto

Cena: 76 PLN netto

ZESTAW BROWNIE
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Wafelki z nadzieniem o smaku 
orzechowym 72g • Baton z czekolady mlecznej z 
nadzieniem o smaku wiśniowego brownie 50g • 
Puszka świątecznej sypanej herbaty 50g • Paluszek 
czekoladowy

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.



KUFEREK GAMMA
_____
 
Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Tabliczka pysznej czekolady mlecznej z 
migdałami i miodem 100g • Świąteczna herbata 
czarna w sakiewce z kokardką 50g • Florentynka w 
białej czekoladzie z dodatkiem chrupkich migdałów 
40g • Świeca w kolorze białym

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 99 PLN netto

ZESTAW RED XMASS
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Puszka kawy mielonej 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 77 PLN netto

ZESTAW MARCEPANOWY
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Migdały prażone w kakao 80g • 
Marcepany dekorowane kawałkami orzechów 80g 
• Baton z marcepanem w czekoladzie 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 96 PLN netto

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: 79 PLN netto



ZESTAW ANTICO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Tabliczka wyśmienitej czekolady 
mlecznej z kawałkami karmelu 100g • Świąteczna 
herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 82 PLN netto

SKRZYNKA TRUFLOWA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Migdały w mlecznej czekoladzie 
100g • Czekoladowy baton mleczny bąbelkowy 32g 
• Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym 2 
sztuki • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej Lindt 
100g

Całość w drewnianej, naturalnej skrzyni z 
wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm

Cena: 88 PLN netto

ZESTAW MIGDAŁOWY
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wyśmienitej 
czekolady mlecznej z kawałkami karmelu 100g • 
Trufle z migdałami w czekoladzie mlecznej 100g • 
Herbatka Assam w kartoniku

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 74 PLN netto
Cena: 85 PLN netto

ZESTAW PREMIO
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Czekoladka ciemna z jabłkiem 
i cynamonem w opakowaniu z rozetą 35g • Kawa 
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Nugat z 
dodatkiem owoców 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.



ZESTAW PERFECT
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna w 
sakiewce z kokardką 50g • Wafelki z nadzieniem o 
smaku mlecznym 72g • Piernik świąteczny prezent z 
nadrukiem na masie cukrowej

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 77 PLN netto

ZESTAW GRAND
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Puszka duńskich ciasteczek z jabłkiem i imbirem 
pieczonych z masłem 150g • Świąteczna herbata 
czarna w sakiewce z kokardką 50g • Włoskie pralinki 
czekoladowe Feletti 85g • Ciasteczka waflowe o smaku 
czekoladowym 4 sztuki • Świeca w kolorze białym • 
Żurawina suszona w 3 rodzajach czekolad 190g • Kuferek 
świąteczny z pralinkami czekoladowymi z wiśnią w 
likierze 40g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 
sztuki

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

Cena: 99,90 PLN netto

Cena: 74 PLN netto

ZESTAW ETIUDA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Tabliczka wyśmienitej czekolady 
mlecznej z kawałkami karmelu 100g • Świąteczna 
herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g • 
Wafelki z nadzieniem o smaku mlecznym 72g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm

Cena: 75 PLN netto

ZESTAW PIANO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Migdały prażone w 
czekoladzie mlecznej i cukrze pudrze 80g • Baton 
z marcepanem w czekoladzie 50g • Tabliczka 
czekolady Wedel z orzechami laskowymi 100g • 
Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 
sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.



Cena: 85 PLN netto

ZESTAW FOLK
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wybornej czekolady 
mlecznej z płatkami chabra i skrzypem polnym 
85g • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z 
kokardką 50g • Świeca w kolorze białym

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

ZESTAW ANDANTE
_____
 
Butelka hiszpańskiego białego wina wytrawnego. GP 
PugliaFiano, Sauvignon Blanc, Malvasia Bianca 0,75l • 
Batonik czekoladowy z orzechami 38g • Kawa mielona 
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. 
Kawa mocno palona • Wafelki kakaowe przekładane 
mlecznym nadzieniem 72g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 99 PLN netto

Cena: 84 PLN netto

ZESTAW SŁODKI KARMEL
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wybornej ręcznie 
robionej czekolady mlecznej bez dodatku cukru 
z malina i mandarynką 53g • Orzeszki w słodkim 
karmelu • Herbata sypana deserowa owocowo-
kwiatowa 50g • Słoik pysznej skórki pomarańczowej 
w syropie 200g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

MISA MAGNAT
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
półwytrawnego 0,75l • Bombonierka z czekoladowymi 
pralinkami 185g • Świąteczna herbata czarna w sakiewce 
z kokardką 50g • Wafelki z nadzieniem o smaku 
mlecznym 72g • Kuferek z czekoladowymi pralinkami 
40g • Pralinki czekoladowe o smaku truflowym 2 sztuki

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

Cena: 83 PLN netto



Cena: 158 PLN netto

ZESTAW VELVET
_____
 
Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego 
wina 0,75l • Kawa mielona Arabica w puszce 100g • 
Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim 
pudełku z kokardką 125g • Migdał w białej 
czekoladzie z cynamonem 220g • Mieszanka 
wykwintnej czarnej herbaty liściastej z dodatkami 
w puszce 50g • Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 
sztuki • Czekolada ciemna z pomarańczą 35g w 
pudełku ze złotą rozetą

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW CHOCCO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Tabliczka wyśmienitej czekolady 
mlecznej z kawałkami karmelu 100g • Świąteczna 
herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g • 
Czekoladowy baton mleczny bąbelkowy 32g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 74 PLN netto

ZESTAW PEŁEN 
RARYTASÓW
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka ręcznie robionej 
czekolady mlecznej z truskawką 53g • Świąteczna 
herbata owocowa w sakiewce z kokardką 50g • 
Cytrynki w wanilią 245ml 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 87 PLN netto

ZESTAW GRZANY 
JABŁECZNIK
_____
 
Grzaniec jabłecznikowy słowiański 1l • Puszka 
świątecznej herbaty 50g • Chałwa sezamowa z 
orzeszkami 50g • Kompot wigilijny susz, mix owoców: 
jabłko, gruszka, malina owoc, róża skórka i płatki, aronia 
50g • Czekoladka Polish Flavors szarlotka 15g • Wafelki 
z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g • Orzechy 
laskowe w czekoladzie mlecznej, deserowej i białej z 
kawą 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 94 PLN netto



Cena: 72 PLN netto

ZESTAW PREMIO
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina 
półwytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna 
w sakiewce z kokardką 50g • Pralinki czekoladowe 
z nadzieniem orzechowym 2 sztuki • Tabliczka 
czekolady mlecznej bąbelkowej 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 98 PLN netto

ZESTAW NAPOLI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna 
w sakiewce z kokardką 50g • Migdały prażone w 
czekoladzie mlecznej i cukrze pudrze 80g • Puszka 
kawy mielonej 100g • Piernik świąteczny prezent 
z nadrukiem na masie cukrowej • Tabliczka białej 
czekolady bąbelkowej 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW PRIMO
_____
 
Butelka chilijskiego białego wina wytrawnego 0,75l 
• Wyjątkowa zielona herbata jaśminowa w kubełku 
kraftowym 40g • Florentynki w białej czekoladzie z 
orzechami, pistacjami 120g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 98 PLN netto

ZESTAW CREATION
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Beziki kawowe 15g • Herbata Earl 
Grey z różą i bławatkiem 50g • Owoce liofilizowane 
mandarynka i malina 15g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 97 PLN netto



ZESTAW BORDO
_____
 
Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Tabliczka wybornej czekolady z dodatkiem 
płatków srebra 100g • Migdały prażone w czekoladzie ze 
srebrną dekoracją. 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

ZESTAW MIÓD MALINA
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Butelka piwa wawelskiego 
miód z maliną • Żurawina w czekoladzie białej, 
mlecznej i deserowej 80g • Kawa mielona w 
puszce 100g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem 
orzechów i kandyzowanych owoców 30g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW ALIANCA
_____
 
Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l
Butelka białego portugalskiego wina 0,7l • Kawa 
mielona w sakiewce z kokardką 100g • Tabliczka 
wybornej czarnej czekolady 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 98 PLN netto

Cena: 97 PLN netto

Cena: 99 PLN netto

SKRZYNKA KRESMAN
_____
 
Butelka francuskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Daktyle suszone w chilli 200g 
• Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki • 
Tabliczka wybornej czarnej czekolady 100g

Całość w drewnianej, naturalnej skrzyni z 
wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 113 PLN netto



ZESTAW LINDT XMASS
_____
 
Butelka wina czerwonego wytrawnego 0,75l • Kawa 
mielona w saszetce z kokardką 100g • Lindt lindor 
Milk Bag 100g • Czekolada pitna w groszkach 150g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 96 PLN netto

ZESTAW FIGARO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Puszka czekolady deserowej do picia 
200g • Kawa mielona Arabica w puszce 100g • Słoik 
pysznego kremu orzechowo – kawowego 150g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 114 PLN netto

Cena: 129,90 PLN netto

ZESTAW MASTER
_____
 
Butelka wyśmienitego włoskiego wina Primitivo 
z regionu Puglia, wino czerwone wytrawne 0,75l • 
Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim 
pudełku z kokardką 125g • Puszka świątecznej 
kawy mielonej 100g • Puszka herbaty sypanej 
świątecznej 50g • Florentynki w białej czekoladzie z 
orzechami, migdałami i solonym karmelem 120g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

SKRZYNIA PIERWSZA 
GWIAZKDA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 
• Bombonierka z bakaliami w czekoladzie: migdały, 
wiśnie kandyzowane i orzechy laskowe 150g • Trufle z 
migdałami w czekoladzie mlecznej 100g • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady mlecznej z kawałkami karmelu 
100g • Świąteczna herbata czarna w sakiewce 
z kokardką 50g • Piernik świąteczny choinka z 
nadrukiem na masie cukrowej • Pralinki czekoladowe z 
nadzieniem truflowym 2 sztuki • Wafelki z nadzieniem 
o smaku mlecznym 72g

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

Cena: 129 PLN netto



ZESTAW SANTA
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Wiśnia w czekoladzie deserowej 100g • Trufle 
czekoladowe 150g • Baton miodowy naturalny z białą 
czekoladą 80g • Tabliczka wybornej ciemnej czekolady z 
prażonymi ziarnami kakaowca i wiśniami 85g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 102 PLN netto

Cena: 98 PLN netto

ZESTAW GOLD DUO
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Butelka hiszpańskiego, białego 
wina wytrawnego 0,75l • Wiśnia w czekoladzie 
deserowej 100g • Baton miodowy naturalny z 
białą czekoladą 80g • Tabliczka wybornej ciemnej 
czekolady z prażonymi ziarnami kakaowca i 
wiśniami 85g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW GRENO
_____
 
Butelka francuskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Bombonierka wiśnie kandyzowane w czekoladzie 
białej i deserowej 130g • Piernik świąteczny choinka z 
nadrukiem na masie cukrowej • Baton z marcepanem 
w czekoladzie 50g • Puszka świątecznej herbaty sypanej 
50g • Paluszki czekoladowe 75g • Pralinki czekoladowe z 
nadzieniem orzechowym 2 sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 105 PLN netto

MISA NERO 
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Świeca w kolorze czerwonym • Tabliczka pysznej 
czekolady mlecznej bąbelkowej 80g • Pierniki toruńskie 
z nadzieniem marcepanowym 150g • Asortyment 
czekoladowych belgijskich pralin 180g • Puszka mielonej 
kawy 100g • Pralinki czekoladowe 2 sztuki • Migdały w 
czekoladzie mlecznej z nutą piernika 80g

Całość w metalowej misie ze świątecznym napisem. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową i pudełko 
indywidualne. Wymiary zestawu: 30x30x18cm.

Cena: 137 PLN netto



ZESTAW CLASSIC
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna a 
sakiewce z kokardką 50g • Pralinki czekoladowe o 
smaku truflowym 2 sztuki

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 58 PLN netto

ZESTAW ELEGANCJA
_____
 
Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego 
wina 0,75l • Kawa mielona Arabica w puszce 100g 
• Mieszanka wykwintnej czarnej herbaty liściastej 
z dodatkami w puszce 50g • Pralinki czekoladowe 
Lindt 2 sztuki • Krem czekoladowy w słoiku

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 118 PLN netto

SKRZYNKA CZEKOLADOWA
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 
• Czekoladowy baton mleczny bąbelkowy 32g • Pralinki 
czekoladowe z nadzieniem truflowym 3 sztuki • Migdały 
w mlecznej czekoladzie 100g • Tradycyjny Torcik 
Wedlowski 250g

Całość w drewnianej, naturalnej skrzyni 
z wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 98 PLN netto

Cena: 109 PLN netto

ZESTAW SNOW
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Kawa mielona wykwintna 
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa 
mocno palona • Listki waflowe z Serca Fabryki 
Kopernik 96g • Sopelki choinkowe 3 sztuki • 
Czekolada ciemna z jabłkiem i cynamonem 35g 
w pudełku ze złotą rozetą • Trufle czekoladowe w 
kakaowej posypce classic Mieszko 175g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.



Zestawy
prezentowe

do 60 PLN



ZESTAW SASKI
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Świąteczna herbata czarna w 
sakiewce z kokardką 50g • Wafelki z nadzieniem o 
smaku czekoladowym 72g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i 
przewiązany wstążką. Wymiary zestawu: 
34x17x9cm.

ZESTAW BURGUND
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
półwytrawnego 0,75l • Herbatka Assam w 
kartoniku • Kuferek z czekoladowymi pralinkami 
40g • Czekoladki o smaku orzechowym 2 sztuki

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i 
przewiązany wstążką. Wymiary zestawu: 
34x17x9cm.

Cena: 53 PLN netto

Cena: 59 PLN netto

PODAREK Z KLASYCZNY
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l

Wino w świątecznej torbie z filcu z wycinanką.

Cena: 45 PLN netto

SAKIEWKA CHILIJSKA
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l

Całość w świątecznym filcowym opakowaniu ze 
świątecznymi aplikacjami.

Cena: 48 PLN netto



ZESTAW Z PRALINAMI
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina 
półwytrawnego 0,75l • Kuferek z pralinkami 
czekoladowymi 40g • Tabliczka pysznej czekolady 
mlecznej bąbelkowej 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 69 PLN netto

ZESTAW Z BOMBKAMI
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego • Tabliczka wyśmienitej czekolady 
mlecznej z kawałkami karmelu 100g • Świąteczna 
herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 69 PLN netto

SAKIEWKA ZIMOWA
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l

Całość w świątecznym filcowym opakowaniu ze 
świątecznymi aplikacjami.

Cena: 40 PLN netto

ZESTAW LOTUS
_____
 
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 pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 49 PLN netto



ZESTAW MONTEFRIO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Świąteczny piernik gwiazdka z nadrukiem na 
masie cukrowej

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

ZESTAW SMAKÓW
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Czekoladka ręcznie wyrabiana
z dodatkami owoców i przypraw

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 42 PLN netto

Cena: 45 PLN netto

ZESTAW MILO
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Herbatka Assam w kartoniku • 
Listki waflowe z Serca Fabryki Kopernik 96g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i 
przewiązany wstążką. 
Wymiary zestawu: 34x17x9cm.

Cena: 60 PLN netto

PUDEŁKO PREMIO
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina 
półwytrawnego 0,75l • Pralinki czekoladowe z wiśnią 
w likierze 2 sztuki

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 48 PLN netto



PUDEŁKO MILENIUM
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego Rioja 0,75l • Czekoladowy baton 
mleczny bąbelkowy 32g • Czekoladki Lindt 3 sztuki

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

ZESTAW WINO Z 
PIERNICZKIEM
_____
 
Butelka hiszpańskiego, białego wina 
półwytrawnego 0,75l • Świąteczny pierniczek

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 53 PLN netto Cena: 54 PLN netto



W Świecie Kobiet



Cena: 99 PLN netto

ZESTAW TRUSKAWKOWY 
PYŁEK
_____
 
Butelka włoskiego różowego musującego wina 
wytrawnego Prosecco 0,75l • Herbatka Assam w 
kartoniku 2 sztuki • Bombonierka truskawki w 
czekoladzie białej i deserowej w truskawkowym 
pyłku 130g • Żurawina w czekoladzie deserowej 80g 
• Sopelki choinkowe 3 sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW SPA DO MASAŻU
_____
 
Butelka czerwonego hiszpańskiego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka wyśmienitej ciemnej 
czekolady z dodatkiem mięty 100g • Peeling do 
ciała z woskiem i kolagenem, Słodki Afrodyzjak, 
wanilia 200g • Świąteczna świeca • Balsam do 
ciała z miodem i mleczkiem pszczelim w butelce z 
pompką 300ml • Rękawica do masażu

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 169 PLN netto

KUFEREK MONACO
_____
 
Likier śmietankowo kawowy Sheridans 0,5l • Miękki 
nugat z dodatkiem orzechów 100g • Świąteczna 
świeca zapachowa w szkle • Herbata Assam w 
pudełku • Puszka kawy mielonej 100g

Całość w eleganckim, ozdobnym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną grafiką. Zestawy 
sprzedawany w wersji zamkniętejWymiary: 
25x25x15cm.

Cena: 179 PLN netto

KUFEREK SZYKOWNY
_____
 
Butelka likieru Chopin o smaku kokosowym 500ml 
• Herbatka Assam w kartoniku • Świąteczna świeca 
zapachowa w szkle • Baton z marcepanem w 
czekoladzie 50g • Wafelki kakaowe przekładane 
mlecznym nadzieniem 72g • Florentynki w białej 
czekoladzie z orzechami, migdałami i solonym 
karmelem 120g • Czekoladki z nadzieniem kakaowym 
crispy i wafelkiem 3 sztuki • Kruche ciasteczka z 
nadzieniem kakaowym 180g • Tabliczka pysznej 
mlecznej czekolady z solonym karmelem 100g

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

Cena: 137 PLN netto



ZESTAW VIOLET
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren 
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona • Borówka 
w czekoladzie deserowej 80g • Wyborna konfitura z 
czarnej porzeczki 200g • Kuferek z czekoladowymi 
karmelowymi pralinkami 40g • Wafelki kruche w 
czekoladzie 2 sztuki • Tabliczka pysznej czekolady 
mlecznej z borówkami 100g • Wyśmienita konfitura 
truskawkowy rabarbar 120g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 149 PLN netto

ZESTAW KAWOWO 
MIGDAŁOWY
_____
 
Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Puszka kawy mielonej 100g • Świąteczna herbata 
sypana w puszce 50g • Piernik świąteczny prezent z 
nadrukiem na masie cukrowej • Baton z marcepanem w 
czekoladzie 50g • Tabliczka pysznej czekolady mlecznej 
z dodatkiem migdałów 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 99,90 PLN netto

ZESTAW SPA SUPREME
_____
 
Owoce liofilizowane w czekoladzie 70g • Żel pod 
prysznic z miodem i kolagenem, propolisem w 
butelce z pompką 300ml • Sól kąpielowa z pyłkiem 
pszczelim Esencja Orientu, herbata 750g • Kozie 
mleko z pyłkiem pszczelim do kąpieli 250g • Baton z 
marcepanem w czekoladzie 50g • Świeca świąteczna 
zapachowa piernikowa w szkle • Czekoladowy 
wianek krakowski z dodatkiem chabru, bławatka, 
nagietka i róży 50g • Herbatka Assam w kartoniku

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 189 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: 148 PLN netto



ZESTAW CORDOBA
_____
 
Butelka włoskiego białego wina musującego 
Prosecco Brut 0,75l • Herbatka Assam w kartoniku 2 
sztuki • Tabliczka wybornej czekolady z dodatkiem 
płatków srebra 100g • Ekskluzywne czekoladki 
Lindt 2 sztuki • Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 
85g • Krem czekoladowy z dodatkiem orzecha 
laskowego słoiku 200g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 139 PLN netto

ZESTAW AMORO
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Trufle czekoladowe w kakaowej posypce z 
nadzieniem 120g • Tabliczka wykwintnej czekolady 
gorzkiej z płatkami róży i jadalnego złota 100g • 
Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Florentynka w 
białej czekoladzie z dodatkiem chrupkich migdałów 
40g • Mus korzenny na bazie jabłek i piernika w 
słoiku 120g • Kuferek z pralinkami wiśniowymi 40g • 
Paluszek czekoladowy 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 145 PLN netto

ZESTAW SPA AROMA
_____
 
Beziki z maliną 15g • Herbata z mandarynką i 
pigwowcem 50g • Tabliczka ręcznie robionej czekolady 
BIO białej z liofilizowaną truskawką 50g • Chocostick 
czekolada biała z wiśnią • Świąteczna świeca zapachowa 
cynamonowa w szkle • Naturalne masło do ciała z 
miodem i woskiem pszczelim w słoiku, Czekolada 140g 
• Sól do kąpieli z pyłkiem pszczelim i cynamonem w 
słoiku 350g • Naturalny odżywczy krem do rąk z miodem 
i propolisem 50ml

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 158 PLN netto

ZESTAW GROUND
_____
 
Butelka argentyńskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Herbatka Assam w kartoniku • 
Kawa mielona truflowa w sakiewce z kokardką 100g 
• Chocostick czekolada ciemna z truskawką 45g • 
Tabliczka wyśmienitej czekolady rzemieślnicznej 
gorzkiej 70% kakao 60g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 132 PLN netto



ZESTAW ROMA
_____
 
Butelka hiszpańskiego białego wina wytrawnego. GP 
Puglia Fiano, Sauvignon Blanc, Malvasia Bianca 0,75l • 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g • 
Owoce liofilizowane w czekoladzie 70g • Kawa ziarnista 
100% Arabica 250g • Czekolada biała do picia 150g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW ROSE
_____
 
Butelka wina musującego Prosecco różowego Brut 
750ml • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren 
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona • Herbatka 
Assam w kartoniku • Truskawki w czekoladzie białej 
i deserowej w truskawkowym pyłku 160g • Tabliczka 
wybornej czekolady gorzkiej 70% z płatkami róży 
i jadalnego złota 100g • Kuferek z czekoladowymi 
pralinkami wiśniowymi 40g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW VALENZIA
_____
 
Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Tabliczka wyśmienitej czekolady 
rzemieślniczej gorzkiej z dodatkiem herbaty Earl 
Grey 60g • Pistacje prażone solone 100g • Herbata z 
mandarynką i pigwowcem 40g • Porzeczki w białej 
czekoladzie 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 142 PLN netto

Cena: 139 PLN netto
Cena: 128 PLN netto

SKRZYNKA KARMELOWA
_____
 
Likier Chopin karmelowy z solą morską 500ml 
• Krakersy z kremem słony karmel i czekoladą 
mleczną 123g • Puszka czekolady do picia z 
dodatkiem kakao 300g • Tabliczka pysznej 
czekolady Wedel z orzechami 100g • Pralinki 
czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 sztuki

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni 
z wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 143 PLN netto



ZESTAW CORTEZ
_____
 
Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren 
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona • 
Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z płatkami 
złota 100g • Lindt lindor Milk Bag 100g • Czekolada 
deserowa do picia w puszce 200g • Słoik wybornego 
kremu orzech laskowy i kakao crunchy 220g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 163 PLN netto

KUFEREK ORGANIC
_____
 
Butelka czerwonego wina Organic 0,75l • Florentynki 
w białej czekoladzie z pistacjami 120g • Miękki nugat 
z dodatkiem orzeszków ziemnych i czekolady 50g • 
Czekoladowa parasolka • Ekskluzywna herbata owocowa 
Świąteczny Czas 50g • Drewniany czerpak • Praliny z 
suszonych owoców z dodatkiem jabłka 100g 

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 31,5x31,5x10cm.

Cena: 142 PLN netto

SKRZYNKA BROWN
_____
 
Butelka włoskiego białego, półwytrawnego wina 
musującego 750ml • Czekoladka ciemna z jabłkiem 
i cynamonem w opakowaniu z rozetą 35g • Kawa 
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Chlebek 
marcepanowy 70g

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni 
z wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 108 PLN netto

KUFEREK CREMA
_____
 
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. Zestawy sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 166 PLN netto



SKRZYNKA GREEN
_____
 
Butelka włoskiego białego półwytrawnego wina 
musującego Prosecco Organic 0,375l • Miodowa 
Mięta – miód z syropem ziołowym 200g • Pralinki 
czekoladowe z nadzieniem z orzecha laskowego 10 
sztuk

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

SKRZYNKA RED
_____
 
Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki 
• Lindt lindor Milk Bag 100g • Czekoladka ręcznie 
wyrabiana z dodatkami owoców i przypraw

Całość w drewnianej, naturalnej skrzyni 
z wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

ZESTAW MIĘTOWY
_____
 
Butelka włoskiego białego półwytrawnego wina 
musującego Prosecco Organic 0,75l • Tabliczka 
wyśmienitej ciemnej czekolady z dodatkiem mięty 
100g • Migdały w czekoladzie w kolorowej posypce 
50g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 98 PLN netto
Cena: 89 PLN netto

Cena: 93 PLN netto

ZESTAW GRAND 
_____
 
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: 28,5x36x10cm.

Cena: 110 PLN netto



SKRZYNKA CHOPIN
_____
 
Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący 
niezwykłym połączeniem wyjątkowych polskich 
smaków: aksamitnej czekolady E. Wedel oraz 
szlachetnej polskiej wódki Chopin 500ml • Krakersy 
z kremem słony karmel i czekoladą mleczną 123g • 
Puszka czekolady do picia z dodatkiem kakao 300g • 
Tabliczka pysznej czekolady Wedel z orzechami 100g 
• Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 
sztuki

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z 
wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 143 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.
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 149 PLN netto



W Męskim Świecie



ZESTAW WAWELSKI
_____
 
Butelka chilijskiego białego wina wytrawnego 0,75l 
• Butelka piwa wawelskiego Pils • Czekoladowy 
wianek krakowski z dodatkiem chabru, bławatka, 
nagietka i róży 50g • Orzechy laskowe w 
czekoladzie 70g • Pralinki czekoladowe wiśnie w 
likierze 2 sztuki • Świąteczna świeca zapachowa w 
szkle • Puszka świątecznej herbaty

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 115 PLN netto

KUFEREK EXTRA LUX
_____
 
Szkocka whisky Founder’s Reserve Glenlivet 
0,75l • Kuferek z czekoladowymi pralinkami 40g • 
Świąteczna świeca zapachowa w szkle • Orzechy 
arachidowe prażone 100g • Czekoladowa parasolka 
• Wyborna biała herbata liściasta w kraftowym 
kubełku 30g • Kruche ciasteczka imbirowe z 
dodatkiem wanilii 150g • Czekoladki z nadzieniem 
kakaowym crispy i wafelkiem 3 sztuki

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

Cena: 214 PLN netto

ZESTAW ŚWIĄTECZNY 
ZAPRZĘG
_____
 
Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren 
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona • 
Nugat z dodatkiem owoców 50g • Czekoladka 
ciemna z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu z 
rozetą 35g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 92 PLN netto

KUFEREK MAGIC LUX
_____
 
Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • Kuferek z 
czekoladowymi pralinkami 40g • Tabliczka wybornej 
włoskiej czekolady extra dark 100g • Migdały z 
cynamonem w białej czekoladzie 100g

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

Cena: 166 PLN netto



ZESTAW CHARLES
_____
 
Butelka whisky Charley’s 500ml • Orzechy laskowe 
prażone w czekoladzie mlecznej i deserowej 80g • 
Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Czekolada 
ciemna z jabłkiem i cynamonem 35g w pudełku 
ze złotą rozetą • Trufle czekoladowe w kakaowej 
posypce o smaku orzechowym Mieszko 175g • 
Herbatka Assam w kartoniku 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

KUFEREK CATANIA
_____
 
Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • Kawa 
mielona 100% Arabica Kolumbia 50g • Sztabka 
złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • 
Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 
2 sztuki • Tabliczka wybornej czekolady Lindt 
Creation Cherry 150g

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

Cena: 174 PLN netto

Cena: 169 PLN netto

ZESTAW CUPIDO
_____
 
Butelka hiszpańskiego białego wina wytrawnego. 
GP Puglia Fiano, Sauvignon Blanc, Malvasia Bianca 
0,75l • Puszka czarnej herbaty sypanej liściastej 50g 
• Agrest w czekoladzie deserowej 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 115 PLN netto

KUFER GENTELMAN
_____
 
Whisky Jack Daniels 0,5l • Puszka czekolady do picia z 
dodatkiem kakao 300g • Asortyment czekoladowych 
belgijskich pralin 180g • Tabliczka pysznej ciemnej 
czekolady z dodatkiem pomarańczy 100g • Herbata 
czarna i zielona liściasta 50g • Lindt lindor Milk Bag 100g 
• Czekoladki z nadzieniem orzechowym 5 sztuk

Całość w pięknej drewnianej skrzyni brązowej, 
przewiązanej wstążką w dowolnym kolorze. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 36x26x13,5cm.

Cena: 189 PLN netto



ZESTAW GOLD XMASS
_____
 
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 ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 139 PLN netto

KUFEREK RETRO
_____
 
Whisky Ballantines Finest 0,5l • Kawa świąteczna 
w sakiewce z kokardką 100g • Tabliczka wybornej 
czekolady gorzkiej z karmelizowaną esencją 
herbaty kwiatowej z płatkami chabra i nagietka 
85g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem 
orzechowym 2 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 99,80 PLN netto

KUFEREK ICE SCOTCH
_____
 
Whisky Jack Daniels 0,5l • 2 szklanki do whisky • 6 
pralinek ekskluzywnych z nadzieniem czekoladowo 
orzechowym

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

Cena: 164 PLN netto

KUFEREK ASSAM
_____
 
Butelka whisky Old Barrey 0,7l • Migdały w białej 
czekoladzie z kokosem 80 • Herbatka Assam w 
kartoniku • Pralinki czekoladowe z nadzieniem 
orzechowym 2 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 110 PLN netto



KUFEREK ORIGINAL
_____
 
Whisky Jack Daniels 0,5l • Świąteczna herbata 
czarna w sakiewce z kokardką 50g • Pralinki Likwory 
o smaku whisky 180g • Tabliczka ciemnej czekolady 
100g • Migdały prażone w czekoladzie ze srebrną 
dekoracją 80g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

ZESTAW BELMARE
_____
 
Butelka whisky Caisteal Chamuis 0,75l • Tabliczka 
ekskluzywnej czekolady marcepanowej z rumem, 
orzechami 110g • Chlebek marcepanowy w mlecznej 
czekoladzie 125g • Świąteczna herbata czarna w 
sakiewce z kokardką 50g • Praliny czekoladowe Lindt 
2 sztuki • Bombonierka marcepanowa w mlecznej 
czekoladzie 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW SZKOCKI
_____
 
Butelka szkockiej whisky Cutty Sark Blended 0,7l • 
Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim
pudełku z kokardką 125g • Puszka świątecznej 
kawy mielonej 100g • Puszka herbaty sypanej 
świątecznej 50g • Florentynki w białej czekoladzie z 
orzechami, migdałami i solonym karmelem 120g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

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. Zestawy 
sprzedawany w wersji zamkniętej Wymiary: 
25x25x15cm.

Cena: 174 PLN netto

Cena: 292 PLN netto

Cena: 217 PLN netto
Cena: 165 PLN netto



KUFEREK TENNESSEE
_____
 
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

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

Cena: 199 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. Zestawy sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

KUFEREK ROBUSTO
_____
 
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 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 215 PLN netto

Cena: 118 PLN netto

ZESTAW ZIMOWY
_____
 
Stock 84 VSOP brandy leżakowana w dębowych 
beczkach 0,7l • Puszka karmelków kawowych 
50g • Herbatka Assam w kartoniku • Kuferek z 
czekoladowymi pralinkami 40g • Daktyle suszone 
w kakao 200g • Tabliczka wyśmienitej czekolady 
deserowej z imbirem 90g

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

Cena: 133 PLN netto



KUFEREK BRYLANT
_____
 
Whisky Highlander 500ml • Kolekcja belgijskich 
pralin w eleganckim pudełku z kokardką 125g • 
Puszka herbaty czarnej earl grey 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 99,90 PLN netto

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

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

Cena: 159 PLN netto

KUFEREK BRULE
_____
 
Whisky Ballantines Finest 0,5l • Świąteczny 
pierniczek choinka 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: 116 PLN netto

ZESTAW GENTLEMAN
_____
 
Whisky Gentleman Jack 0,7l • Włoskie pralinki 
czekoladowe Feletti 85g • Herbatka Assam w kartoniku 
2 sztuki • Tabliczka wybornej czekolady z dodatkiem 
płatków srebra 100g • Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 
sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 198 PLN netto



SKRZYNKA Z ROZETĄ
_____
 
Whisky Highlander 500ml • Pralinki czekoladowe 
z nadzieniem orzechowym 3 sztuki • Czekoladka 
ciemna z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu z 
rozetą 35g

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z 
wypełnieniem.

ZESTAW BANISTER
_____
 
Butelka whisky Hankey Banister Heritage 0,7l • Kawa 
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 
100g. Kawa mocno palona • Tabliczka doskonałej 
ciemnej czekolady z płatkami złota 100g • Lindt lindor 
Milk Bag 100g • Czekolada deserowa do picia w puszce 
200g • Słoik wybornego kremu orzech laskowy i kakao 
crunchy 220g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

SKRZYNKA KOLUMBIA
_____
 
Whisky Jack Daniels 0,5l • Tabliczka pysznej 
ciemnej czekolady z dodatkiem pomarańczy 100g 
• Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie 
z nadzieniem morelowym 145g • Pralinki 
czekoladowe z nadzieniem orzechowym 2 sztuki • 
Kawa mielona 100% Arabica Kamerun 100g

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z 
wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

Cena: 93 PLN netto

Cena: 215 PLN netto

Cena: 190 PLN netto

Cena: 134 PLN netto

SKRZYNKA GRANT
_____
 
Butelka whisky Grant’s ale Cask Finish 700ml 
• Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z 
płatkami złota i fiołka 100g • Pralinki czekoladowe z 
nadzieniem truflowym 2 sztuki

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z 
wypełnieniem.



ZESTAW CZEKOLADOWY
_____
 
Stock 84 VSOP brandy leżakowana w dębowych 
beczkach 0,7l • Bombonierka z wyśmienitymi 
czekoladkami wypełnionymi whisky 150g • Trufle 
czekoladowe w kakaowej posypce classic Mieszko 
175g • Tabliczka pysznej włoskiej czekolady 100g 
• Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym 2 
sztuki • Puszka wyśmienitej kawy 100g • Kuferek 
czekoladowych pralinek 40g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

KUFEREK AROMATIC
_____
 
Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • 
Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na masie 
cukrowej • Kawa mielona wykwintna mieszanka 
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona • 
Pralinki Likwory o smaku brandy 180g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 155 PLN nettoCena: 178 PLN netto



Zestawy z wódką



ZESTAW MOKKA
_____
 
Butelka kraftowej wódki czystej Wokulski 500ml 
• Herbatka Assam w kartoniku • Migdały w białej 
czekoladzie z kokosem 80 • Tabliczka wybornej 
czekolady mlecznej Lindt 100g • Likworki kawowe w 
mlecznej czekoladzie 180g • Puszka kawy mielonej 
100g • Pyszna konfitura Szumi Las – bajeczne 
połączenie leśnych smaków jako pyszny dodatek do 
herbat, deserów i croissantów 120g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

SKRZYNKA WOKULSKI
_____
 
Wódka kraftowa Wokulski 500ml • Puszka karmelków 
maślanych lub owocowych 150g • Migdały prażone w 
czekoladzie mlecznej z kakao 80g • Pralinki czekoladowe 
z nadzieniem orzechowym 2 sztuki • Migdały w białej 
czekoladzie 100g

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z 
wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

SKRZYNKA PIERNIKOWA
_____
 
Wódka Żubrówka czarna 0,7l • Chlebek 
marcepanowy 70g • Torcik piernikowy w deserowej 
czekoladzie z nadzieniem Kopernik z Serca Fabryki 
180g • Czekoladka ciemna z jabłkiem i cynamonem 
w opakowaniu z rozetą 35g • Kawa mielona 100% 
Arabica Kamerun 100g

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z 
wypełnieniem. Wymiary zestawu: 20x36x10cm.

ZESTAW CYNAMONOWY
_____
 
Wódka kraftowa Wokulski Bimber 500ml • 
Czekoladowe pralinki 3 sztuki • Puszka świątecznej 
herbaty 50g • Jabłko kandyzowane w czekoladzie 
z cynamonem 150g • Puszka duńskich ciasteczek 
z jabłkiem i imbirem pieczonych z masłem 150g • 
Świąteczna świeca zapachowa jabłko i cynamon w 
słoiku • Cukrowa laska 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 129 PLN netto

Cena: 119 PLN netto

Cena: 143 PLN netto
Cena: 154 PLN netto



ZESTAW TORNADO
_____
 
Butelka wódki kraftowej Wokulski pigwa z whisky 
irlandzką 500ml • Świąteczna herbata czarna w 
sakiewce z kokardką 50g • Daktyle suszone w 
posypce piernikowej i kakao 200g • Bombonierka z 
wyśmienitymi czekoladkami wypełnionymi whisky 
150g • Lindt lindor Milk Bag 100g • Puszka karmelków 
kawowych 50g • Florentynka w białej czekoladzie z 
dodatkiem chrupkich migdałów 40g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

KUFEREK RICH
_____
 
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.

KUFEREK BLACK AROMA
_____
 
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.

PUDEŁECZKO VITORINO
_____
 
Butelka wódki Saskiej czystej 500ml • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady mlecznej 100g • Borówki w 
czekoladzie deserowej 80g • Sopelki choinkowe w 
kolorze srebrnym 3 sztuki • Czekoladowe pralinki 
wypełnione alkoholem 2 sztuki • Świąteczna 
herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g

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

Cena: 143 PLN netto

Cena: 177 PLN netto

Cena: 166 PLN netto Cena: 89 PLN netto



ZESTAW Z KRÓWKĄ
_____
 
Butelka wódki kraftowej Wokulski pigwa z whiskey 
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: 20x38x10cm.

KOSZYK ŚWIĄTECZNY
_____
 
Wódka aroniowa Pan Tadeusz 0,5l • Pralinki 
czekoladowe wiśnie w likierze 2 sztuki • Ciasteczka 
kruche maślane 100g • Świąteczna herbata owocowa w 
sakiewce z kokardką 50g • Daktyle suszone w chilli 200g

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

ZESTAW KRAFTOWY
_____
 
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: 20x38x10cm.

KUFEREK CASINO
_____
 
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 ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 93 PLN netto
Cena: 99 PLN netto

Cena: 99 PLN netto
Cena: 199 PLN netto



ZESTAW SEMPRE
_____
 
Wódka Żubrówka czarna 0,7l • Tabliczka doskonałej 
ciemnej czekolady z płatkami złota 100g • 
Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 sztuki • Herbata w 
złotej sakiewce owocowe tornado 50g

Całość w świątecznym pudełku z wypełnieniem. 
Pudełko przewiązane wstążką w dowolnym kolorze. 
Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

ZESTAW Z KOŁACZEM
_____
 
Butelka wódki czystej Saskiej 0,5l • Tabliczka wyśmienitej 
czekolady mlecznej z orzechami laskowymi 100g • 
Kołacz słowiański z orzechami laskowymi, włoskimi, 
nerkowca, migdałami i pistacją 70g • Czekoladki z 
nadzieniem orzechowym 120g • Chałwa sezamowa z 
orzeszkami 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

ZESTAW BIESIADNY
_____
 
Wódka kraftowa Wokulski BIO z żyta 
ekologicznego 500ml • Chałwa sezamowa z 
orzeszkami 50g • Puszka karmelków owocowych 
50g • Smalec ze śliwką 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 ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

KUFEREK SOLER
_____
 
Butelka wódki czystej Pan Tadeusz 0,5l • Tabliczka 
wybornej czekolady mlecznej z dodatkiem 
karmelu 100g • Świąteczna herbata czarna a 
sakiewce z kokardką 50g • Draże czekoladowe 
zatopione w lukrze 50g • Cukrowe laski 2 sztuki • 
Pralinki czekoladowe o smaku truflowym 2 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 125 PLN netto Cena: 98 PLN netto

Cena: 124 PLN netto

Cena: 88 PLN netto



KUFEREK MALAGA
_____
 
Wódka Żubrówka czarna 0,7l • Asortyment 
czekoladowych belgijskich pralin 180g • Miękki 
nugat z orzechami i owocami 100g • Kawa 
świąteczna w sakiewce z kokardką 100g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

ZESTAW MIODOWY
_____
 
Wódka rzemieślnicza kraftowa Wokulski 0,5l 
• Herbata Earl Grey z różą i bławatkiem 50g • 
Pierniczki korzenne 50g • Drewniany czerpak do 
miodu • Miód z cynamonem 220g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 119 PLN netto

Cena: 129 PLN netto

KUFEREK OSTOYA 
PREMIUM
_____
 
Wódka polska Ostoya czarna z kategorii Top 
Premium 40% 700ml • Kawa smakowa mielona 
truflowa 100g • Czekolada ciemna z pomarańczą 35g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 128 PLN netto



Zestawy upominkowe Premium - VIP



ZESTAW GRZANIEC WAWELSKI
_____
 
Grzaniec Wawelski klasyczny wino grzane 1l • Kawa 
mielona Arabica w puszce 100g • Kolekcja belgijskich pralin 
w eleganckim
pudełku z kokardką125g • Tabliczka wybornej czekolady 
białej połączonej z aromatycznymi herbatami z całego 
świata 85g • Mieszanka wykwintnej czarnej herbaty 
liściastej z dodatkami w puszce 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 129 PLN netto

KUFEREK TALISKER
_____
 
Szkocka Whisky Talisker Sky 0,7l • Kawa mielona 
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 
100g. Kawa mocno palona • Czekoladowe pralinki 
Lindt 2 sztuki • Kolekcja belgijskich pralin w 
eleganckim pudełku z kokardką 125g • Czekoladki 
Lindt 2 sztuki

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym. Wymiary zestawu: 
31,5x31,5x10cm.

Cena: 158 PLN netto

ZESTAW BLACK GRANT
_____
 
Butelka 12-letniej whisky Grant’s Triple Wood 0,75l 
• Kawa mielona Arabica w puszce 100g • Kolekcja 
belgijskich pralin w eleganckim 
pudełku z kokardką 125g • Migdał w białej 
czekoladzie z cynamonem 220g • Mieszanka 
wykwintnej czarnej herbaty liściastej z dodatkami w 
puszce 50g • Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 sztuki • 
Czekolada ciemna z pomarańczą 35g w pudełku ze 
złotą rozetą

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 243 PLN netto

ZESTAW ORIGINAL
_____
 
Butelka oryginalnej whisky słodowej Glenfidish 
12 Y 0,7l • Kawa mielona Arabica w puszce 100g • 
Mieszanka wykwintnej czarnej herbaty liściastej 
z dodatkami w puszce 50g • Wyborny, naturalny 
krem miazga z fistaszków 200g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 274 PLN netto



KUFEREK THOMSON
_____
 
Butelka szkockiej whisky Nucky Thomson 0,7l 
• Migdały w białej czekoladzie z kokosem 80g • 
Pralinki Likwory o smaku brandy 180g • Dekorowany 
wafelek nadziewany kremem orzechowym w 
czekoladzie mlecznej 24g • Chlebek marcepanowy z 
jabłkiem i kruszonką w mlecznej czekoladzie 125g

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

ZESTAW SOLANO
_____
 
Butelka whisky Caisteal Chamuis 0,75l • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady mlecznej z kawałkami karmelu 
100g • Piernik świąteczny choinka z nadrukiem na masie 
cukrowej • Pralinki czekoladowe Lindt 2 sztuki • Kawa 
mielona Groud Arabica w puszce 100g • Puszka czarnej 
herbaty sypanej liściastej 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

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: 239 PLN netto
Cena: 278 PLN netto

Cena: 286 PLN netto

KUFEREK VERDE LUX
_____
 
Butelka Dimple Golden Selection • Migdały 
w czekoladzie mlecznej z nutą piernika 80g • 
Czekolada ciemna z pomarańczą 35g w pudełku 
ze złotą rozetą • Czekoladowe pralinki o smaku 
orzechowym 2 sztuki • Trufle czekoladowe w 
kakaowej posypce 150g

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

Cena: 265 PLN netto



ZESTAW SINGLE MALT
_____
 
BALLANTINE’S THE GLENBURGIE SINGLE MALT 15YO 
0,7l 40% • Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z 
płatkami złota 100g • Nugat z dodatkiem owoców 50g 
• Kawa mielona Arabica w puszce 100g • Mieszanka 
wykwintnej czarnej herbaty liściastej z dodatkami w 
puszce 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

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 kokardką 125g • 
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: 320 PLN netto

Cena: 376 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: 220 PLN netto

ZESTAW IMPERIAL LUX
_____
 
Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina 
0,75l • Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim 
pudełku z kokardką 125g • Puszka świątecznej 
herbaty sypanej 50g • Czekoladowe buteleczki 
napełnione alkoholem i likierami 125g • Kawa 
mielona w puszce 100g

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

Cena: 199 PLN netto



Cena: 154 PLN netto

ZESTAW Z PŁYTĄ
_____
 
Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Płyta ze świątecznymi utworami w klimacie 
jazzowym w wykonaniu Kabaretu OTTO • Kawa 
mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Listki waflowe 
z Serca Fabryki Kopernik 96g • Sopelki choinkowe 3 
sztuki • Czekolada ciemna z jabłkiem i cynamonem 
35g w pudełku ze złotą rozetą • Trufle czekoladowe w 
kakaowej posypce classic Mieszko 175g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

KUFER ALISTO
_____
 
Butelka czerwonego, półwytrawnego wina 
włoskiego w pięknej butelce 0,75l • Puszka czekolady 
do picia z dodatkiem kakao 300g • Asortyment 
czekoladowych belgijskich pralin 180g • Tabliczka 
pysznej ciemnej czekolady z dodatkiem
 pomarańczy 100g • Herbata czarna i zielona liściasta 
50g • Lindt lindor Milk Bag 100g • Czekoladki z 
nadzieniem orzechowym 5 sztuk

Całość w pięknej drewnianej skrzyni brązowej, 
przewiązanej wstążką w dowolnym kolorze. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 36x26x13,5cm.

Cena: 158 PLN netto

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: 28,5x36x10cm.

Cena: 129 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 sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 125 PLN netto



KUFEREK IMPERIAL LUX
_____
 
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  

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

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: 28,5x36x10cm.

Cena: 186 PLN netto

Cena: 115 PLN netto

ZESTAW MAGNUM
_____
 
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

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

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: 
20x38x10cm.

Cena: 125 PLN netto

Cena: 189 PLN netto



ZESTAW DOUBLE WINE
_____
 
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

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 129 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 100g • Asortyment czekoladowych 
gruszek z szampanem 100g • Wiśnia w czekoladzie 
deserowej 100g

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

Cena: 189 PLN netto

Cena: 397 PLN netto

KUFEREK MACALLAN 12Y
_____
 
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

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

Cena: 198 PLN netto

KUFEREK TRIPLE WOOD
_____
 
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

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.



KUFEREK HARDY LUX
_____
 
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

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

Cena: 355 PLN netto

KUFEREK NIKKA BARREL
_____
 
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. 
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 335 PLN netto



Zestawy pysznych
słodkości



ZESTAW WEDEL 
CZEKOLADOWY
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g • Trufle 
z migdałami w czekoladzie mlecznej 100g • Piernik 
świąteczny choinka z nadrukiem na masie cukrowej 
• Wedlowskie kakao ciemne z Ghany 80g • Wedel 
czekolada gorzka klasyczna 100g • Torcik wedlowski 
ręcznie dekorowany 250g • Kawa mielona w puszce 100g • 
Czekoladowe pralinki z nadzieniem orzechowym 3 sztuki

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

ZESTAW ZE ŚWIECĄ
_____
 
Żurawina w czekoladzie białej, mlecznej i deserowej 80g 
• Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g • 
Kuferek świąteczny z pralinkami czekoladowymi z wiśnią w 
likierze 40g • Pyszny i kuszący sos Piekło w gębie na bazie 
brzoskwini i papryki do różnych dań 120g • Czekolada do 
picia rozpuszczalna o smaku wiśni 25g • Świeca w kolorze 
czerwonym • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z 
kokardką 50g • Czekoladowy wianek krakowski z dodatkiem 
chabru, bławatka, nagietka i róży 50g • Chrupkie grissini z 
pomidorem i bazylią 125g • Wafelki z nadzieniem o smaku 
orzechowym 72g

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

ZESTAW MERRY CHRISTMAS
_____
 
Migdały prażone w czekoladzie mlecznej i cukrze pudrze 
80g • Baton z marcepanem w czekoladzie 50g • Puszka 
świątecznej herbaty 50g • Sztabka złota z wiśniami w 
czekoladzie z alkoholem 72g • Owocowo wytrawny sos 
do dań mięsnych Niebo w Gębie 120g • Biała, wyborna 
czekolada do picia w puszce 300g • Tabliczki czekoladowe 
z dodatkiem kandyzowanych owoców 30g • Świeca 
świąteczna zapachowa piernikowa w szkle • Batony 
marcepanowe z dodatkiem orzechów 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary 
zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW SZKOCKI
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g 
• Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g • 
Chrupkie grissini z pomidorem i bazylią 125g • Tabliczka 
pysznej czekolady mlecznej bąbelkowej 80g • Świąteczna 
świeca zapachowa w szkle • Kuferek z czekoladowymi 
pralinkami o smaku orzechowym 40g • Lampion metalowy 
z pralinkami wiśniowymi 190g • Pralinki czekoladowe z 
wiśnią w likierze 2 sztuki • Czekolada rozpuszczalna do picia 
o smaku wiśniowym 2x25g • Batonik czekoladowy ciemna 
czekolada 43g

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

Cena: 120 PLN netto

Cena: 99 PLN netto

Cena: 129 PLN netto
Cena: 96 PLN netto



ZESTAW IMBIROWY
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g 
• Pierniczki korzenne 50g • Syrop z czarnej porzeczki 
z imbirem i limonką 40ml • Owoce liofilizowane w 
czekoladzie 70g • Marcepan z czekoladzie deserowej 
100g • Toruńskie pierniczki lukrowane serca 120g • Syrop 
szarlotka z cynamonem 40ml • Baton zdrowy miody w 
białą czekoladą 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW CLASSIC
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g 
• Wafelki z nadzieniem o smaku mlecznym 72g • Piernik 
świąteczny renifer z nadrukiem na masie cukrowej • 
Konfitura z czarnej porzeczki 200g • Chrupiące grissini z 
rozmarynem 125g • Cukrowa laska • Sopelki choinkowe 
3 sztuki • Parliny zdrowe z suszonych owoców o smaku 
kokosa 100g • Praliny czekoladowe o smaku truflowym 2 
sztuki • Trufle szampańskie w kakaowej posypce 175g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW KORZENNY
_____
 
Precelki w czekoladzie 70g • Pyszny krem o smaku 
słony karmel crunchy w słoiku 220g • Pierniczki 
korzenne 50g • Świąteczna herbata owocowa 
50g • Pierniki toruńskie glazurowane serca 
120g • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej 
z orzechami laskowymi 45g • Czekoladki z 
nadzieniem kakaowym crispy i wafelkiem 3 sztuki • 
Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW ZŁOCONY
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g • 
Bombonierka z czekoladkami z nadzieniem whisky 150g 
• Tabliczka pysznej czekolady mlecznej bąbelkowej 80g • 
Migdały w czekoladzie mlecznej z nutą piernika 80g • Pierniki 
toruńskie z nadzieniem marcepanowym 150g • Sztabka 
złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • Czekolada 
rozpuszczalna do picia ciemna 2x25g • Puszka karmelków 
maślanych 150g • Baton z marcepanem migdałowo-
czekoladowy 35g • Pralinki czekoladowe 2 sztuki

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

Cena: 150 PLN netto
Cena: 118 PLN netto

Cena: 118 PLN netto
Cena: 89 PLN netto



ZESTAW MROŹNY
_____
 
Baton z marcepanem w czekoladzie 50g • Kawa mielona 
wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa 
mocno palona • Herbatka Assam w kartoniku • Kuferek 
z pralinkami czekoladowymi o smaku waniliowym 40g • 
Baton marcepan w czekoladzie 50g • Migdały prażone w 
czekoladzie i kakao 80g • Kruche ciasteczka z nadzieniem 
kakaowym 180g • Tabliczka czekolady białej bąbelkowej z 
karmelem 80g • Świąteczna świeca zapachowa w szkle Luxe

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

ZESTAW Z CHOINKĄ
_____
 
Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej z 
kawałkami karmelu 100g • Wafelki z nadzieniem o 
smaku mlecznym 72g • Piernik świąteczny choinka z 
nadrukiem na masie cukrowej • Orzeszki arachidowe 
solone w czekoladzie mlecznej 80g • Herbatka Assam 
w kartoniku • Świąteczna świeca • Baton czekoladowy • 
Migdały prażone w czekoladzie mlecznej z kakao 80g • 
Czekolada rozpuszczalna do picia mleczna 25g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW MILANO
_____
 
Piernik świąteczny renifer z nadrukiem na masie 
cukrowej • Naturalna miazga fistaszkowa o smaku 
pierniczkowym w słoiku 200g • Orzechy laskowe prażone 
w czekoladzie mlecznej i deserowej 80g • Kawa mielona 
Ground Arabica w puszce 100g • Puszka czarnej herbaty 
sypanej liściastej 50g • Kuferek czekoladowych pralinek 
40g • Słoik pysznego kremu orzechowo – kawowego 150g 
• Czekoladka z kawałkami orzechów35g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW AROMATYCZNY
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g • 
Sezamowa chałwa z pistacjami 350g • Tabliczka pysznej 
czekolady mlecznej bąbelkowej 80g • Piernik świąteczny 
prezent z nadrukiem na masie cukrowej • Świeca w kolorze 
czerwonym • Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 
72g • Trufle kakaowe w kakaowej posypce z dodatkiem 
orzechów Mieszko 175g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w 
likierze 2 sztuki • Cukrowe laski 2 sztuki

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

Cena: 89 PLN netto Cena: 75 PLN netto

Cena: 129 PLN netto Cena: 95 PLN netto



ZESTAW WESOŁYCH ŚWIĄT
_____
 
Kawa mielona o smaku migdałów 220g • Słoik 
naturalnej, pysznej pasty migdałowej 200g • Orzech 
włoski nieprażony 100g • Ekskluzywna czarna 
herbata liściasta Malinowe Love 50g • Praliny zdrowe 
z suszonych owoców i orzechów o smaku daktyla 
100g • Kruche ciasteczka imbirowe 150g • Świąteczna 
świeca zapachowa w szkle

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW FIGARO
_____
 
Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 
72g • Bombonierka z wyśmienitymi czekoladkami 
wypełnionymi whisky 150g • Daktyle suszone w posypce 
piernikowej i kakao 200g • Kawa mielona wykwintna 
mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno 
palona • Migdały w czekoladzie mlecznej z nutą piernika 
80g • Herbata czarna i zielona liściasta Owocowe 
Tornado 50g • Tabliczka pysznej czekolady deserowej z 
truskawkami 45g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW BIANKO
_____
 
Herbata z mandarynką i pigwowcem 40g • Imbir 
kandyzowany 100g • Syrop korzenny do herbaty 
lub grzańca 40g • Pierniczki korzenne 50g • 
Kawa mielona o smaku świątecznego pierniczka 
200g • Pyszna ręcznie robiona naturalna miazga 
fistaszkowa o smaku piernikowym, hand made 
200g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

MISA WHITE
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Tabliczka pysznej mlecznej czekolady z solonym 
karmelem 100g • Piernik świąteczny choinka z 
nadrukiem na masie cukrowej • Krakersy ze słonym 
karmelem, z orzeszkami arachidowymi i mleczną 
czekoladą 123g • Świąteczna świeca zapachowa w 
szkle • Precelki w czekoladzie 70g • Migdały prażone 
w czekoladzie mlecznej i cukrze pudrze 80g • Batony 
marcepanowe z dodatkiem orzechów 80g

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

Cena: 144 PLN netto

Cena: 109 PLN netto

Cena: 142 PLN netto Cena: 109 PLN netto



ZESTAW CICHA NOC
_____
 
Orzechy brazylijskie nieprażone 100g • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady mlecznej z truskawką 60g • Olej 
porowy naturalny idealny do mięs, warzyw, ryb i sałatek 
200ml • Herbata Earl Grey z różą i bławatkiem 50g • Kawa 
mielona o smaku świątecznego piernika 200g • Pyszny 
naturalny krem miazga orzechowa o smaku makowca 
200g • Czekolada do picia mleczna 150g

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

ZESTAW CREMA
_____
 
Pierniczki korzenne 50g • Beziki z maliną 15g • Orzechy 
laskowe prażone 100g • Świąteczna świeca zapachowa 
ciasteczka piernikowe w szkle • Mydło różane z 
miodem i olejkiem migdałowym w lnianym woreczku 
• Świąteczna herbata sypana 50g • Baton zdrowy 
miodowy z białą czekoladą 80g • Świece z wosku 
pszczelego w pudełku 4 sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW MAGNUM
_____
 
Świece z wosku pszczelego w pudełku 4 sztuki 
• Syrop szarlotka z cynamonem 40ml • Imbir 
kandyzowany 100g • Orzechy arachidowe prażone 
100g • Wyśmienita mleczna czekolada z dodatkiem 
malin 60g • Herbata Earl Grey z różą i bławatkiem 
50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

ZESTAW FIOCCO
_____
 
Imbir kandyzowany w pudełku 100g • Owoce 
liofilizowane w pudełku mandarynka i malina • 
Kawa mielona o smaku orzechów laskowych 200g 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady deserowej z 
migdałami 110g • Pistacje w białej czekoladzie z 
mango i curry 100g • Wyjątkowa zielona herbata 
jaśminowa w kubełku kraftowym 40g • Piernik 
świąteczny choinka z nadrukiem na masie cukrowej

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 178 PLN netto
Cena: 119 PLN netto

Cena: 108 PLN netto
Cena: 148 PLN netto



ZESTAW RUSTICO
_____
 
Herbata czarna assam z puszce 50g • Kawa mielona 
o smaku szarlotki z wanilią 100% Arabica 200g • 
Świąteczna świeca zapachowa jabłko i cynamon w szkle • 
Chocostick czekolada mleczna z piankami marshmallow 
• Czekoladowa bombka mleczna w ukrytymi w środku 
malinami do przygotowaniu w kubku kraft 45g • Słoik 
pysznej, naturalnej ręcznie robionej miazgi orzechowej o 
smaku makowca 200g • Tabliczka wyjątkowej czekolady 
mlecznej z mixem orzechów 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW LEŚNY
_____
 
Czekolada biała do picia 150g • Pyszna konfitura z 
czarnej porzeczki 200g • Jabłka w cynamonie 100g 
• Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Świece z wosku pszczelego w pudełku 4 sztuki 
• Wyborna konfitura leśne z żubrówką 200g • Beziki 
kawowe 15g • Kawa mielona w saszetce z kokardką 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW PREMIUM
_____
 
Czekolada do picia w puszce 220g • Wafelki kakaowe 
przekładane mlecznym nadzieniem 72g • Pianki 
Marshmallow 150g • Trufle czekoladowe 150g • Pralinki 
czekoladowe z nadzieniem orzechowym 3 sztuki • 
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g • 
Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g • Pierniki 
Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie z nadzieniem 
morelowym 145g • Puszka herbaty czarnej sypanej 50g

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

ZESTAW BROWN
_____
 
Bombonierka świąteczna z pralinkami 
czekoladowymi 105g • Czekolada jabłkowa pyszny 
dodatek do deserów, naleśników i croissantów w 
słoiku 200g • Daktyle suszone w kakao 200g • Olej 
lubczykowy (olej rzepakowy z lubczykiem) 250ml z 
polskiej manufatkruy. Idealnie komponuje się jako 
dodatek do mięs, ryb, warzyw i sałatek • Wyborna 
czekolada mleczna z orzechami laskowymi 45g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 158 PLN netto

Cena: 134 PLN netto

Cena: 110 PLN netto
Cena: 130 PLN netto



ZESTAW OBFITY
_____
 
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g • Herbata 
czarna sypana w sakiewce z kokardką 50g • Draże czekoladowe 
oblane pysznym lukrem 50g • Paluszki czekoladowe mleczne 
75g • Puszka karmelków owocowych 50g • Trufle czekoladowe 
w kakaowej posypce 150g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w 
likierze 3 sztuki • Żurawina w czekoladzie 80g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. 
Pudełko przewiązane wstążką w dowolnym kolorze. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

ZESTAW PLATINUM
_____
 
Świąteczna herbata mieszana w sakiewce z kokardką 
50g • Czekoladki mleczne z dodatkiem kruszonych 
migdałów 150g • Wafelki z nadzieniem o smaku 
orzechowym 72g • Drewniany czerpak do miodu • 
Migdały w czekoladzie deserowej, mlecznej i białej z 
dodatkiem cynamonu 200g • Pierniki Kopernik z Serca 
Fabryki w czekoladzie z nadzieniem morelowym 145g 
• Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym 
Kopernik 47g • Orzeszki w słodkim karmelu 70g • Miód 
wielokwiatowy w słoiku 200g • Pralinki czekoladowe z 
wiśnią w likierze 3 sztuki • Tabliczka gorzkiej czekolady 
100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW WIŚNIOWY
_____
 
Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona • Wiśnie w czekoladzie 
deserowej 100g • Dekorowany wafelek nadziewany kremem 
kawowym i karmelowym w czekoladzie mlecznej 24g • 
Puszka owocowych karmelków 100g • Trufle czekoladowe 
w kakaowej posypce z koniakiem 175g • Puszka czekolady 
rozpuszczalnej do picia 220g • Tabliczka wybornej czekolady 
deserowej bez cukru z truskawką 45g • Pyszny krem 
wiśniowy w słoiku 150g • Praliny z suszonych owoców o 
smaku żurawiny 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

ZESTAW OBFITOŚCI
_____
 
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 • Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 
72g • Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g • Paluszki 
czekoladowe o smaku miętowym 100g • Pralinki 
czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki • 
Tabliczka wyśmienitej czekolady deserowej 100g

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

Cena: 102 PLN netto

Cena: 132 PLN netto

Cena: 159 PLN netto
Cena: 138 PLN netto



ZESTAW WIGILIJNY
_____
 
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 • 
Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g 
• Tabliczka wybornej ręcznie robionej czekolady z 
dodatkiem owoców liofilizowanych 105g • Czekoladowy 
paluszek • Migdały pralinowe z cynamonem 80g • 
Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym 
Kopernik 47g

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

ZESTAW TRIO
_____
 
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 100g • Migdały w 
białej czekoladzie 100g • Chlebek marcepanowy 60g 
• Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g • Migdały 
pralinowe z cynamonem 80g 

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

PUDEŁECZKO WHITE
_____
 
Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g 
• Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g • 
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.

Cena: 178 PLN netto

Cena: 169 PLN netto Cena: 99 PLN netto

KUFEREK CHOCCOLOVE
_____
 
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g 
• Herbatka Assam w kartoniku • Kawa świąteczna 
w sakiewce z kokardką 100g • Pianki Marshmallow 
150g • Pyszny mus czekoladowy z dodatkiem 
gruszki Czekolove gruszkowe słoik 120g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 42x18x10cm.

Cena: 83 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.

ZESTAW ZŁOTE DEKORACJE
_____
 
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 ozdobnym zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

ZESTAW PEŁEN SMAKOŁYKÓW
_____
 
Ciasteczkowa koperta z jabłkiem 150g • Świeca świąteczna 
• Chałwa sezamowa w czekoladzie 50g • Karmelki 
czekoladowo kawowe Polski Spichlerz 50g • Pralinki 
czekoladowe mix 200g • Paluchy wytrawne z ziołami 
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 • Wafelki z nadzieniem o smaku 
czekoladowym 72g • Herbata deserowa owocowa 50g • 
Czekolada łamana czarna z wiśnią 170g

ZESTAW AROMATYCZNY
_____
 
Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g 
• Kawa mielona 100% Arabica Gwatemala 100g • 
Lindt lindor Milk Bag 100g • 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 ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 83 PLN netto

Cena: 83 PLN netto

Cena: 159 PLN netto
Cena: 118 PLN netto



ZESTAW ZIMOWYCH 
SŁODKOŚCI
_____
 
Piernik świąteczny renifer z nadrukiem na masie 
cukrowej • Kawa mielona wykwintna mieszanka 
ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona 
• Florentynka w białej czekoladzie z dodatkiem 
chrupkich migdałów 40g • Migdały prażone 
w czekoladzie mlecznej i cukrze pudrze 80g • 
Praliny zdrowe z suszonych owoców i orzechów 
100g • Bombonierka z pralinami czekoladowymi z 
nadzieniem wiśniowym i orzechowym 105g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 28,5x36x10cm.

Cena: 118 PLN netto



Zestawy EKO



PUDEŁECZKO DESEROWE
_____
 
Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g • Kawa 
mielona smakowa Arabica wanilia w rumie 100g 
• Tabliczka ręcznie robionej czekolady czarnej z 
dodatkiem śliwki i maliny 105g • Słoik pysznej konfitury z 
czarnej porzeczki 100g

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

Cena: 59 PLN netto

PUDEŁECZKO CHAŁWOWE
_____
 
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 

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

PUDEŁECZKO KAWOWE
_____
 
Kawa mielona Arabica smakowa Irish Whisky 100g 
• Herbata czarna deserowa 50g • Świąteczny piernik

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

Cena: 57 PLN netto

Cena: 44 PLN netto

PUDEŁECZKO ZIMOWE
_____
 
Beziki z maliną naturalną w pudełku 20g • 
Pierniczki korzenne 50g • Świece z wosku 
pszczelego w pudełku 4 sztuki • Herbata Earl Grey 
z różą i bławatkiem 50g 

Całość w stylistycznym eco pudełku. 
Możliwość naniesienia logotypu.

Cena: 63 PLN netto



PUDEŁECZKO UNO
_____
 
Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g • Kawa 
mielona smakowa Arabica wanilia w rumie 100g 
• Tabliczka ręcznie robionej czekolady czarnej z 
owoców 53g • Słoik mini konfitury z pomarańczy 40g 
• Słoik mini konfitury z czarnej porzeczki 40g

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

Cena: 59,90 PLN netto

ZESTAW MAESTRO
_____
 
Butelka hiszpańskiego białego wina wytrawnego. 
GP Puglia Fiano, Sauvignon Blanc, Malvasia Bianca 
0,75l • Florentynki w białej czekoladzie z orzechami, 
pistacjami 120g • Świąteczna herbata sypana w 
puszce 50g • Czekolada mleczna ze śliwkami, 
jabłkiem i przyprawą piernikową 35g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x38x10cm.

Cena: 109 PLN netto

PUDEŁECZKO 
CHOINKOWE
_____
 
Syrop szarlotka z cynamonem 50ml • Susz 
owocowy 40g • Piernik świąteczny choinka z 
nadrukiem na masie cukrowej

Całość w pudełku ozdobnym z rączką. Na pudełku 
obwoluta według indywidualnego projektu + logo.

Cena: 43 PLN netto

PUDEŁECZKO SŁODKOŚCI
_____
 
Herbata z mandarynką i pigwowcem 40g • Beziki 
kawowe 15g • Precelki w czekoladzie 70g • Czekolada 
biała do picia 150g 

Całość w stylistycznym eco pudełku. 
Możliwość naniesienia logotypu.

Cena: 65 PLN netto



ZESTAW BEZOWY
_____
 
Beziki kawowe 15g • Zdrowy baton miodowy z białą 
czekoladą 80g • Słoik pysznego miodu z dodatkiem 
imbiru 200g • Drewniany czerpak do miodu • 
Świąteczna herbata owocowa 50g

Całość w pudełku z tektury falistej z okienkiem, 
wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Wymiary 
zestawu: 25x25x10cm.

Cena: 79 PLN netto

ZESTAW SPA CZEKOLADOWY
_____
 
Sól do kąpieli z pyłkiem pszczelim i kakao w słoiku 350g 
• Świeca zapachowa w szkle z drewnianym knotem 190g 
• Peeling do ciała z miodem pszczelim, Zakazany Owoc, 
jabłko 200g • Zdrowy baton miodowy z białą czekoladą 
80g

Całość w pudełku eco z wypełnieniem. Wymiary 
zestawu: 25x25x10cm.

Cena: 138 PLN netto

PUDEŁECZKO SŁODKIE
_____
 
Świąteczna herbata owocowa 50g • Słoik mini 
miodku z dodatkiem lawendy 40g • Słoik mini 
miodku z dodatkiem mięty 40g • Drewniany czerpak 
do miodu

Całość w pudełku ozdobnym z rączką. Na pudełku 
obwoluta według indywidualnego 
projektu + logo.

Cena: 38 PLN netto

PUDEŁECZKO 
SMAKOŁYKÓW
_____
 
Beziki z maliną naturalną w pudełku 20g • 
Pierniczki korzenne 50g • Syrop szarlotka z 
cynamonem 40ml • Imbir kandyzowany 100g • 
Syrop • Czekolada mleczna do picia 150g • 
Herbata Earl Grey z różą i bławatkiem 50g 

Całość w stylistycznym eco pudełku. 
Możliwość naniesienia logotypu.

Cena: 86 PLN netto



PUDEŁECZKO MIODOWE 
TRIO
_____
 
Miodowy Rubin – miód z liofilizowanymi owocami 220g 
• Miodowy Bursztyn – miód z liofilizowanymi owocami 
220g • Miodowa Mięta – miód z syropem ziołowym 220g 
• Drewniany czerpak do miodu • Dekoracje z suszonego 
jabłka i lasek cynamonu

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 23x18x10cm.

Cena: 69 PLN netto

PUDEŁECZKO NATURALNE
_____
 
Herbata z mandarynką i pigwowcem 40g • Owoce 
liofilizowane mandarynka i malina 15g • Miód 
lawendowy 100g • Drewniany czerpak do miodu

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, 
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej.

Cena: 65 PLN netto

Cena: 55 PLN netto

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

Całość w pudełku z tektury falistej 
przewiązanym naturalnym sznurkiem.



Małe co nieco



PUDEŁECZKO 
ROZMAITOŚCI
_____
 
Herbatka Assam w kartoniku • Wafelki z 
nadzieniem o smaku orzechowym 72g • Żurawina 
w czekoladzie białej, mlecznej i deserowej 80g 
• Pralinki czekoladowe z nadzieniem 2 sztuki • 
Tabliczka pysznej czekolady mlecznej 100g 

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

Cena: 46 PLN netto

MISA MERRY CHRISTMAS
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Wafelki z nadzieniem o smaku orzechowym 72g 
• Czekoladowe pralinki z nadzieniem orzechowym 
2 sztuki • Tabliczka pysznej czekolady mlecznej 
bąbelkowej 80g • Baton z marcepanem migdałowo-
czekoladowy 35g • Czekolada rozpuszczalna do picia o 
smaku wiśniowym 25g • Pralinki czekoladowe 2 sztuki

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

Cena: 49,80 PLN netto

PUDEŁECZKO Z 
RENIFERAMI
_____
 
Orzeszki arachidowe solone w czekoladzie 
mlecznej 80g • Herbatka Assam w kartoniku • 
Piernik świąteczny choinka z nadrukiem na masie 
cukrowej • Cukrowa laska

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

Cena: 29,90 PLN netto

PUDEŁECZKO HERBACIANE
_____
 
Czekolada rozpuszczalna do picia o smaku 
wiśniowym 25g • Batonik czekoladowy ciemna 
czekolada 43g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem 2 
sztuki • Herbata czarna 100g 

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

Cena: 29,90 PLN netto



KOSZYCZEK 
CZEKOLADOWY
_____
 
Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na 
masie cukrowej • Herbatka Assam w kartoniku 
• Czekolada rozpuszczalna do picia 25g • Słoik 
pysznej konfitury z wiśni 280g • Orzeszki ziemne 
prażone z papryką 100g 

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

Cena: 42 PLN netto

KOSZYCZEK GREEN
_____
 
Butelka hiszpańskiego białego wina wytrawnego 187ml 
• Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g • 
Herbatka Assam w kartoniku • Pralinki czekoladowe 2 
sztuki

Całość w metalowym kubełku z wypełnieniem. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową. 
Wymiary zestawu: 12x12x10cm.

Cena: 34 PLN netto

PUDEŁECZKO BLUE
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g 
• Piernik świąteczny choinka z nadrukiem na masie 
cukrowej • Czekolada rozpuszczalna do picia mleczna 
25g • Orzeszki arachidowe solone w czekoladzie 
mlecznej 80g

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

Cena: 39 PLN netto

PUDEŁECZKO 
TRUSKAWKOWE
_____
 
Świąteczny piernik prezencik z nadrukiem na masie 
cukrowej • Tabliczka ręcznie wyrabianej czekolady 
białej BIO bez dodatku cukru z truskawką 53g • Herbata 
deserowa zielono – biała 50g • Pralinki czekoladowe 
o smaku rumowym 2 sztuki • Konfitura wiśnie z 
kardamonem 200g

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

Cena: 49,90 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: 83 PLN netto

PUDEŁECZKO BEZIKOWE
_____
 
Herbatka Assam w kartoniku • Kuferek z 
czekoladowymi pralinkami 40g • Beziki kawowe 
15g • Kruche ciasteczka korzenne 150g • Drewniana 
zawieszka na choinkę

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

Cena: 54 PLN netto

PUDEŁECZKO STAR
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g 
• Wafelki z nadzieniem o smaku mlecznym 72g • Piernik 
świąteczny renifer z nadrukiem na masie cukrowej • 
Orzeszki arachidowe solone w czekoladzie mlecznej 
80g • Kuferek z czekoladowymi pralinkami 40g • Pralinki 
czekoladowe o smaku truflowym 2 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 49,80 PLN netto

MISA ORZECHOWA
_____
 
Wafelki z nadzieniem o smaku orzechowym 72g • 
Czekolada rozpuszczalna do picia o smaku wiśniowym 
25g • Dekorowany wafelek nadziewany kremem 
orzechowym w czekoladzie mlecznej 24g • Baton z 
marcepanem migdałowo-czekoladowy 35g • Tabliczka 
wybornej czarnej czekolady 100g • Kawa świąteczna 
mielona w sakiewce z kokardką 100g • Pralinki 
czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki

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

Cena: 64 PLN netto



KOSZYCZEK RUMOWY
_____
 
Czekolada rozpuszczalna do picia 25g • Wafelki 
kakaowe przekładane mlecznym nadzieniem 
72g • Czekoladki z nadzieniem kakaowym crispy i 
wafelkiem 3 sztuki • Świąteczna herbata owocowa 
liściasta 50g • Świąteczna świeca zapachowa jabłko i 
cynamon w słoiku 

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

Cena: 46 PLN netto

ZESTAW ŻURAWINOWY
_____
 
Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na masie 
cukrowej • Zdrowy baton miodowy z białą czekoladą 80g 
• Żurawina w czekoladzie białej, mlecznej i deserowej 
80g • Świąteczna świeca zapachowa w szkle

Całość w pudełku z tektury falistej z okienkiem, 
wypełnieniem i świąteczną dekoracją.

MISA Z CHOINKĄ
_____
 
Piernik świąteczny choinka z nadrukiem na masie 
cukrowej • Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z 
alkoholem 72g • Czekolada rozpuszczalna do picia 
o smaku wiśniowym 25g • Żurawina w czekoladzie 
białej, mlecznej i deserowej 80g • Batonik 
czekoladowy ciemna czekolada 43g • Wafelki 
czekoladowe 2 sztuki

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

PUDEŁECZKO 
PORZECZKOWE
_____
 
Wafelki z nadzieniem o smaku mlecznym 72g 
• Kuferek z czekoladowymi pralinkami 40g • 
Konfitura z czarnej porzeczki 200g

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

Cena: 69 PLN netto

Cena: 55 PLN netto

Cena: 34 PLN netto



PUDEŁECZKO ŚWIĄTECZNE
_____
 
Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g • Świeca 
świąteczna zapachowa • Świąteczna herbata czarna 
w sakiewce z kokardką 50g • Tabliczka pysznej 
czekolady mlecznej bąbelkowej 80g • Czekoladowe 
pralinki z nadzieniem czekoladowym 3 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

KOSZYCZEK RED
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 50g 
• Baton z czekolady mlecznej z nadzieniem o smaku 
wiśniowego brownie 50g • Cukrowa laska • Tabliczki 
czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 
owoców 50g • Pralinka czekoladowa

Całość w metalowym kubełku z wypełnieniem. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową. 
Wymiary zestawu: 12x12x10cm.

MISA MIGDAŁOWA
_____
 
Migdały w czekoladzie mlecznej z nutą piernika 
80g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem 
orzechowym 2 sztuki • Pianki Marshmallow 
150g • Herbatka Assam w kartoniku • Baton z 
marcepanem migdałowo-czekoladowy 35g • 
Tabliczka wybornej czarnej czekolady 100g

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

MISA PRESECCO
_____
 
Butelka włoskiego białego wina musującego 
półwytrawnego DOCProsecco 200ml • Pralinki 
czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki • 
Czekoladki ciemne z dodatkiem kruszonych 
migdałów 150g • Świąteczna kawa mielona 100g 
w saszetce z kokardką

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

Cena: 47 PLN netto
Cena: 42 PLN netto

Cena: 63 PLN netto Cena: 75 PLN netto



KOSZYCZEK MIODOWY
_____
 
Kuferek z czekoladowymi pralinkami 40g • 
Drewniany czerpak do miodu • Słoik mini miodku 
45g • Herbata Earl Grey z różą i bławatkiem 50g • 
Baton z marcepanem w czekoladzie 50g 

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

MISA 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.

PUDEŁECZKO CHABROWE
_____
 
Trufle z migdałami w czekoladzie mlecznej 100g • 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Piernik świąteczny choinka z nadrukiem na 
masie cukrowej • Pralinki czekoladowe z 2 sztuki 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej z 
kawałkami karmelu 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 47 PLN netto

Cena: 69 PLN netto

Cena: 50 PLN netto

PUDEŁECZKO MIĘTOWE
_____
 
Orzechy laskowe w czekoladzie białej i mlecznej z 
dodatkiem kawy 80g • Chałwa orzechowa 50g • Słoik 
miodku z dodatkiem mięty 100g • Wyśmienita herbata 
liściasta truskawki ze śmietaną 50g • Dekoracje z 
suszonego jabłka i lasek cynamonu

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 23x18x10cm.

Cena: 54 PLN netto



PUDEŁECZKO Z KOKARDĄ
_____
 
Butelka wódki Saskiej o smaku pigwy200ml • 
Wafelki z nadzieniem o smaku czekoladowym 72g • 
Herbatka Assam w kartoniku • Chałwa sezamowa z 
orzeszkami 50g • Precelki w czekoladzie 70g
 
Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

PUDEŁECZKO RUDOLF
_____
 
Butelka białego, hiszpańskiego wina wytrawnego 
187ml • Piernik świąteczny choinka z nadrukiem na 
masie cukrowej • Wafelki z nadzieniem o smaku 
czekoladowym 72g • Herbatka Assam w kartoniku • 
Orzeszki arachidowe w czekoladzie deserowej 70g 
• Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 3 
sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.Cena: 59,80 PLN netto

Cena: 51 PLN netto

MISA ZŁOTA SZTABKA
_____
 
Butelka wódki Saskiej o smaku czystej 200ml • 
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

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

PUDEŁECZKO ASSAM
_____
 
Wafelki z nadzieniem o smaku orzechowym 
72g • Herbatka Assam w kartoniku • Kuferek 
z czekoladowymi pralinkami 40g • Batonik 
czekoladowy z orzechami 38g

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

Cena: 74 PLN netto
Cena: 35 PLN netto



PUDEŁECZKO PIERNIKOWE
_____
 
Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na masie 
cukrowej • Tabliczka pysznej czekolady białej 
bąbelkowej 80g • Herbatka Assam w kartoniku • 
Orzeszki arachidowe solone w czekoladzie mlecznej 
80g • Batonik czekoladowy mleczna czekolada 43g • 
Cukrowa laska

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

PUDEŁECZKO ŚNIEŻNE
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Piernik świąteczny renifer z nadrukiem na masie 
cukrowej • Tabliczka pysznej czekolady białej bąbelkowej 
80g • Orzeszki arachidowe solone w czekoladzie 
mlecznej 80g • Pralinki czekoladowe o smaku truflowym 
2 sztuki • Sopelki choinkowe 3 sztuki 

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

PUDEŁECZKO WIGILIJNE
_____
 
Czekolada do picia rozpuszczalna o smaku wiśni 
25g • Świąteczny piernik prezencik z nadrukiem na 
masie cukrowej • Świeca w kolorze czerwonym • 
Czekoladowe pralinki z nadzieniem czekoladowym 
2 sztuki • Baton z czekolady mlecznej z nadzieniem 
o smaku wiśniowego brownie 50g • Mix owoców 
kompot wigilijny 50g

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

PUDEŁECZKO GREEN
_____
 
Wafelki z nadzieniem o smaku orzechowym 72g • 
Herbatka Assam w kartoniku • Chałwa sezamowa z 
orzeszkami 50g • Dekorowany wafelek nadziewany 
kremem orzechowym 
w czekoladzie mlecznej 24g • Rodzynki w 
czekoladzie 80g • Świąteczna świeca zapachowa w 
szkle

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

Cena: 37 PLN netto
Cena: 42 PLN netto

Cena: 43 PLN netto Cena: 43 PLN netto



PUDEŁECZKO 
GWIAZDKOWE
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Wafelki z nadzieniem o smaku orzechowym 
72g • Migdały prażone w czekoladzie mlecznej i 
cukrze pudrze 80g • Cukrowa laska • Czekoladowe 
pralinki 2 sztuki • Florentynka w białej czekoladzie z 
dodatkiem chrupkich migdałów 40g 

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

PUDEŁECZKO SASKIE 
_____
 
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 • Drewniana zawieszka na choinkę

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

PUDEŁECZKO Z CHOINKĄ
_____
 
Świąteczna herbata czarna w sakiewce z kokardką 
50g • Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na 
masie cukrowej • Batonik czekoladowy ciemna 
czekolada 43g • Kuferek z czekoladowymi 
pralinkami 40g • Orzechy laskowe w białej 
czekoladzie 50g 

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

PUDEŁECZKO NORDYCKIE
_____
 
Butelka białego, hiszpańskiego wina wytrawnego 
187ml • Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 
85g • Świąteczna herbata czarna w sakiewce z 
kokardką 50g • Kawa mielona w puszce Świąteczna 
Wanilia 100g • Kuferek świąteczny z pralinkami 
czekoladowymi z dodatkiem orzechów 40g • 
Pralinka czekoladowa z wiśnią w likierze

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 47 PLN netto
Cena: 58 PLN netto

Cena: 43 PLN netto Cena: 58 PLN netto



PUDEŁECZKO BELGIJSKIE
_____
 
Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na masie 
cukrowej • Czekolada rozpuszczalna do picia 
mleczna 25g • Pyszna konfitura z czarnej porzeczki 
200g • Herbatka Assam w kartoniku • Orzeszki 
arachidowe solone w czekoladzie mlecznej 80g

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

Cena: 39,80 PLN netto

PUDEŁECZKO PACHNĄCE
_____
 
Herbatka Assam w kartoniku • Syrop z czarnej 
porzeczki z imbirem i limonką 40ml • Dekorowany 
wafelek nadziewany kremem orzechowym w 
czekoladzie mlecznej 24g • Świąteczna świeca 
zapachowa w szkle • Precelki w czekoladzie 
70g • Wafelki kakaowe przekładane mlecznym 
nadzieniem 72g 

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

Cena: 66 PLN netto

Cena: 45 PLN netto

PUDEŁECZKO SILVER
_____
 
Wafelki z nadzieniem o smaku mlecznym 72g • 
Piernik świąteczny prezent z nadrukiem na masie 
cukrowej • Cukrowa laska • Migdały prażone w 
czekoladzie mlecznej z kakao 80g • Świąteczna 
herbata w puszce 50g

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

PUDEŁECZKO 
PODARUNKOWE
_____
 
Wyśmienita herbata liściasta truskawki ze śmietaną 
50g • Orzechy laskowe w czekoladzie białej i 
mlecznej z dodatkiem kawy 80g • Konfitura z gruszki 
i limonki z białym pieprzem 200g • Dekoracje z 
suszonego jabłka i lasek cynamonu

Całość w białym pudełku z tektury falistej 
z wypełnieniem. Możliwość przewiązania wstążką 
w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu: 
33x27,5x9cm.

Cena: 59 PLN netto



PUDEŁECZKO TIVOLI
_____
 
Puszka duńskich ciasteczek z solonym karmelem 
150g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem 
truflowym • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej 
z migdałami 100g • Herbatka angielska Organic 
piramidka 2 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 17x17x17cm.

Cena: 45 PLN netto

PUDEŁECZKO FOLKOWE
_____
 
Cukrowa laska świąteczna • Batonik czekoladowy 
mleczna czekolada 43g • Świąteczna herbata 
czarna 50g • Słoik pysznej konfitury z czarnej 
porzeczki z Warszawskiej Spiżarni Pani Ani 200g • 
Pralinka czekoladowa z nadzieniem truflowym

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

Cena: 34 PLN netto

SAKIEWKA GREEN
_____
 
Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i 
kandyzowanych owoców 50g • Słoik mini miodu z 
dodatkiem mięty 40g • Ogrzewacz do rąk • Angielska 
herbatka Organic

Całość spakowana w świąteczny woreczek ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu około: 18x23cm.

SAKIEWKA RED
_____
 
Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów 
i kandyzowanych owoców 50g • Świąteczna 
aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 
50g • Słoik mini miodu z dodatkiem płatków róży 
40g • Piernik świąteczny w kształcie gwiazdki 
oblany lukrem

Całość spakowana w świąteczny woreczek ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu około: 
18x23cm.

Cena: 28 PLN netto

Cena: 26 PLN netto



Słodycze reklamowe



NAJLEPSZE KRUCHE 
CIASTECZKA ZAMKNIĘTE 
W SŁOIKU
_____
 
Wszystko czego potrzebujesz, aby w 15 minut 
zachwycić niespodziewanych gości domowymi 
ciasteczkami bez sztucznych dodatków to: piekarnik 
nagrzany do 180 st. Celsjusza,pół kostki miękkiego 
masła i jajko.Tyle wystarczy, aby w twoim domu 
pachniało belgijską czekoladą, suszoną żurawiną 
czy orzechami. Wierzymy, że tak jak my doceniasz 
naturalne składniki najwyższej jakości
Z 1 słoika wychodzi około 12-14 ciasteczek.

Znakowanie: na etykiecie przedniej + na wieku
Rodzaje ciasteczek: żurawinowe, czekoladowe, 
orzechowe, drażetkowe, owsiane, vege, piernikowe
Wymiary słoika:  14,5x8cm
Waga: 400-430g

CZEKOLADKI W WALIZCE
_____
 
Zawartość: Czekoladki z nadzieniem truflowym
Dostępne inne smaki: orzech laskowy, wanilia, 
wiśnia w likierze, 
Ilość: 8 sztuk
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: 8,5cx8,5x16cm
Minimalne zamówienie:  200sztuk

CZEKOLADKI
_____
 
Zawartość: Czekoladki z orzechem laskowym zawinięte 
w ozdobną, zieloną folię
Dostępne inne smaki: orzech laskowy, wanilia, wiśnia w 
likierze, 
Ilość: 12 sztuk
Opakowanie: pudełko tekturowe 
Znakowanie: full kolor na obwolucie
Wymiar opakowania: 180x50x90mm 
Minimalne zamówienie:  200sztuk

MIÓD Z CZERPAKIEM
_____
 
Wszystkie nasze miody zawierają pałeczki 
(nabieraki), co dodaje im unikatowego wyglądu
Pojemność: 250g
Miód: wielokwiatowy, akacjowy, lipowy
Waga: 250ml
Znakowanie: na etykiecie przedniej 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk



HERBATA 4 SMAKI
_____
 
Zestaw 4 smaków herbat angielskich w saszetkach. 
Smaki: owocowa, czarna, zielona, Earl Grey
Ilość: 40 saszetek (po 10 sztuk ze smaku)
Znakowanie: na obwolucie według indywidualnego 
projektu
Wymiary pudełka: 12,5 x 12,5 x 7cm

PIERNIKI TORUŃSKIE W 
WALIZCE
_____
 
Pierniki toruńskie lukrowane z nadzieniem o smaku 
śliwkowym

Waga: 280g
Wymiary opakowania: 20x11,5x11,5cm
Znakowanie: full color na obwolucie

MAŁA SŁODYCZ
_____
 
Pierniczki korzenne 50g, Herbata Earl Grey 
z różą i bławatkiem 50g

Całość w pudełku ozdobnym z 
indywidulaną etykietą na wieku. W środku 
w pudełku możliwość wklejenia etykiety z 
życzeniami i logo. 
Wymiary opakowania: 11,5x11,5x11,5cm

PUDEŁECZKO 
ŚWIĄTECZNE Z SYROPEM
_____
 
Syrop szarlotka z cynamonem 40g, Woreczki 
lniane do zaparzania herbaty, Herbata liściasta 

Całość w pudełku ozdobnym z indywidulaną 
etykietą na wieku. W środku w pudełku 
możliwość wklejenia etykiety z życzeniami i logo.
Wymiary opakowania: 11,5x11,5x11,5cm



PIERNIKI TORUŃSKIE W 
MAŁEJ WALIZCE
_____
 
Pierniki toruńskie lukrowane z nadzieniem o smaku 
śliwkowym

Waga: 120g (10 sztuk) 
Wymiary opakowania: 15x8,5x8,5cm
Znakowanie: full color na obwolucie

MAŁY KUBEŁEK 
Z CIASTECZKAMI 
KRUCHYMI
_____
 
Ciasteczka kruche maślane

Waga: 75g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9 cm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

CZEKOLADA PITNA 
SMAKOWA W GROSZAKCH
_____
 
Pyszna belgijska czekolada do picia w kraftowym 
kubełku z etykietą według indywidualnego projektu.
Smaki do wyboru: deseowa, gorzka, biała, deserowa 
z liofilizowaną wiśnią, deserowa z cynamonem, 
deserowa z miętą, deserowa z liofilizowaną maliną, 
deserowa z liofilizowaną pomarańczą, deserowa z 
liofilizowaną truskawką, deserowa z imbirem
Waga: 150g

PUDEŁECZKO KAWOWO 
CZEKOLADOWE
_____
 
Beziki kawowe 15g, Czekolada mleczna do picia 
150g 

Całość w pudełku ozdobnym z indywidulaną 
etykietą na wieku. W środku w pudełku 
możliwość wklejenia etykiety z życzeniami i 
logo. Wymiary opakowania: 11,5x11,5x11,5cm.



ZESTAW DO WYPIEKANIA 
ŚWIĄTECZNYCH 
PIERNIKOWYCH 
CIASTECZEK
_____
 
Wszystko czego potrzebujesz, aby w 15 minut 
zachwycić niespodziewanych gości domowymi 
ciasteczkami bez sztucznych dodatków to:piekarnik 
nagrzany do 180 st. Celsjusza,pół kostki miękkiego 
masła i jajko.Z 1 słoika wychodzi około 12-14 
ciasteczek.Znakowanie: na etykiecie przedniej 
+ na wieku. Rodzaje ciasteczek: żurawinowe, 
czekoladowe, orzechowe, drażetkowe, owsiane, 
vege, piernikowe. Wymiary słoika:  14,5x8cm. Waga: 
400-430g. 6 foremek do wykrawania ciasteczek
Całość w pudełku tekturowym z wypełnieniem 
wełną drzewną i świąteczną drewnianą dekoracją.

PALUCHY DO CHRUPANIA
_____
 
Produkt: Paluchy z dodatkami.

Do wyboru: solone/z makiem/z cebulą/z sezamem/
z ziołami. 
Waga: 100g
Opakowanie: pudełko kartonowe
Wymiary opakowania: 81 x 30 x 160 mm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

PIANKI MANDARYNKI
_____
 
Produkt: Pianki mandarynki

Waga: 90g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

CZEKOLADOWA BOMBKA 
Z DODATKAMI
_____
 
Czekoladowa bomba w kształcie kuli z mlecznej 
rzemieślniczej czekolady z ukrytymi w środku 
różnymi dodatkami.

Do wyboru: mleczna z piankami marshmallow, 
biała z piankami marshmallow, ciemna z malinami 
i chili, mleczna z malinami.



JABŁKO SUSZONE Z 
POLSKICH SADÓW
_____
 
Produkt: jabłko suszone

Waga: 50g
Opakowanie: torebka papierowa z okienkiem
Wymiary opakowania: ok. 160×265 mm
Personalizacja: na etykiecie
Wymiary etykiety: 10 cm
Termin przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

CIASTECZKA FRANCUSKIE 
KUBEŁEK
_____
 
Produkt: Ciasteczka francuskie serduszka z cukrem

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

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

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

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



HERBATA W KUBEŁKU
_____
 
Produkt: Herbata sypana z dodatkami.

Smaki: czarna, zielona, biała
Waga: 50g
Opakowanie: kubek kraftowy
Wymiary opakowania: 6x9cm
Personalizacja: na pudełku
Termin przydatności: 12 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

SZACHOWNICA W 
PUDEŁKU
_____
 
Produkt: Kruche ciasteczka o smaku kakaowym 
i waniliowym - szachownica

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

KARMELKI KAWOWE
_____
 
Produkt: Karmelki kawowe

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

SASZETKA KARMELOWA
_____
 
Zawartość: Słonecznik prażony w karmelu

Waga: 70g
Wstążka: dowolny kolor
Opakowanie drukowane full color z papieru 
ozdobnego
Logo: na opakowaniu
Wymiary: 6x10x3cm
Minimalne zamówienie: 500  sztuk



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
Termin przydatności: 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

CIASTECZKA MAŚLANE  
180G
_____
 
Produkt: Ciasteczka kruche maślane

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

CHOINKA Z PRALINKAMI
_____
 
Zawartość: 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:  500sztuk

SŁODKA TOREBKA
_____
 
Herbata zielono – biała deserowa 50g , Kawa 
mielona smakowa Arabica  100g, Piernik 
świąteczny

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



CIASTECZKA FRANCUSKIE 
W PUDEŁKU
_____
 

Produkt: Ciasteczka francuskie z cukrem
Waga: 200g
Wymiary opakowania: średnica 18,5 x 7cm
Personalizacja: na pudełku na etykiecie
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

SASZETKA CARMEN
_____
 
Zawartość: Mieszanka bakaliowa z żurawiną

Waga: 70g
Wstążka: dowolny kolor
Opakowanie drukowane full color z papieru 
ozdobnego
Logo: na opakowaniu
Wymiary: 6x10x3cm
Minimalne zamówienie:  500sztuk

TOREBKA IMBIROWA
_____
 
Herbata zielono – biała deserowa 50g, Drewniany 
czerpak do miodu, Słoik pysznego imbirowego miodu 
100g 

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

SKRZYNECZKA FOLKOWA
_____
 
Zawartość: Konfitura z gruszki i limonki z białym 
pieprzem 40g, Mus malinowy 40g, Powidła ze 
śliwek z cynamonem i orzechami włoskimi 40g, 
Konfitura z truskawki z cynamonem 40g, Konfitura 
z wiśni z kardamonem 40g, Konfitura z cytryny z 
imbirem 40g, 

Kartka wewnątrz skrzyni z dowolną grafiką oraz 
nadrukowanymi życzeniami i logo
Całość w drewnianej, zamykanej skrzynce 
z przegródkami i wypełnieniem.
Wymiary zestawu: 21,5x16,5x7,5cm
Minimalne zamówienie:  50 sztuk



PUDEŁECZKO MIODOWE
_____
 
Miodowa Lawenda 100g, Miodowy Imbir 100g, 
Drewniany czerpak do miodu 

Znakowanie: full color na etykiecie
Wymiary zestawu: 16cm
Minimalne zamówienie:  50 sztuk
Całość w pudełku drewnianym z wypełnieniem

Domek z nadrukiem na 
masie cukrowej
_____
 
Wymiary piernika: 8x11cm
Pakowanie: woreczek foliowy przewiązany wstążką 
w dowolnym kolorze
Logo: bezpośrednio na pierniku lub bilecik
Minimalne zamówienie:  100sztuk
Termin przydatności: 3 miesiące

PUDEŁECZKO Z CYTRYNKAMI
_____
 
Herbata czarna sypana 50g, Słoik cytrynek z wanilią 
245g, Cukier kandyzowany na drewnianej pałeczce

Wymiary zestawu: 23x15,5x7,5cm
Minimalne zamówienie:  100 sztuk
Całość w zamykanym pudełku naturalnym, 
przewiązanym sznurkiem.

SOPELKI CHOINKOWE
_____
 
Ilość: 12 sztuk
Kolor sopelków: srebrny, czerwony, granatowy, 
zielony, różowy
Opakowanie: Papier ozdobny w dowolnym kolorze
Wymiar opakowania: 180x50x90mmLogo oraz 
grafika full color na opakowaniu
Minimalne zamówienie:  200 sztuk



WAFELKI Z KAWOWYM 
NADZIENIEM
_____
 
Zawartość: wafelki chrupiące z nadzieniem 
kawowym

Ilość: 8 sztuk
Opakowanie: puszka
Znakowanie: full color na etykiecie dookoła puszki
Wymiary puszki: 8x7cm
Minimalne zamówienie:  100 sztuk

Mikołaj z nadrukiem na 
masie cukrowej
_____
 
Pierniki standardowo pakowane w woreczek 
celofanowy ze złotym klipsem 
Wymiary piernika: ok. 8x9,5cm
Pakowanie: woreczek foliowy z klipsem
Logo: bezpośrednio na pierniku lub bilecik
Minimalne zamówienie:  100sztuk
Termin przydatności: 3 miesiące

PUSZKA WIŚNIOWA
_____
 
Zawartość: czekoladowe pralinki z wiśnią w likierze

Ilość: 8 sztuk
Opakowanie: puszka
Znakowanie: full color na etykiecie dookoła puszki
Wymiary puszki: 8x7cm
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

MANDARYNKOWE PIANKI
_____
 
Zawartość: pianki pomarańczowe w kształcie 
mandarynek

Waga: 70g
Okres przydatności: 6 m-cy
Wstążka: dowolny kolor
Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego
Logo: na opakowaniu
Wymiary: 6x10x3cm
Minimalne zamówienie:  500 sztuk



ŚLIWKA NAŁĄECZOWSKA 
PREMIUM
_____
 
Zawartość: śliwka nałęczowska 8 sztuk

Opakowanie: Papier ozdobny w dowolnym kolorze
Wymiar opakowania: 180x50x90mm
Logo oraz grafika full color na opakowaniu
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

Renifer z piernika z 
nadrukiem na masie 
cukrowej
_____
 
Renifer zapakowany w celofanowy woreczek 
zamknięty klipsem

Możliwość przewiązania wstążeczką w dowolnym 
kolorze
Wymiary: 12x13cm
Logo: bezpośrednio na pierniku
Minimalne zamówienie: 100sztuk
Termin przydatności: 3 miesiące

DZWONECZKI KORZENNE 
LUX
_____
 
Zawartość: kruche ciasteczka korzenne w kształcie 
dzwoneczków

Waga: ok 100g
Opakowanie: Papier ozdobny w dowolnym kolorze
Wymiar opakowania: 180x50x90mm
Logo oraz grafika full color na opakowaniu
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Śnieżynki z nadrukiem na masie 
cukrowej
_____
 
Pierniki standardowo pakowane w woreczek celofanowy ze 
złotym klipsem 

Możliwość przewiązania wstążeczką w dowolnym kolorze
Wymiary: 12x11cm
Logo: bezpośrednio na pierniku
Termin przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie:  200sztuk



DZWONECZKI MEDIO
_____
 
Zawartość: ciasteczka korzenne dzwoneczki 

Wymiar opakowania: 80x90x120 mm
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych 
w różnych kolorach z drukowanymi  logotypami, 
motywami graficznymi i/lub życzeniami
Znakowanie: full kolor
Okres przydatności: 6 miesięcy
Waga: ok 90g
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

KUFEREK DELMAR
_____
 
Zawartość: kruche, aromatyczne ciasteczka 
korzenne w kształcie dzwoneczków

Waga: ok 200g
Opakowanie: pudełko z pełną grafiką klienta
Wstążka: w dowolnym kolorze
Wymiary: 170x100x80mm
Okres przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

PIERNICZKI LUX II
_____
 
Pyszne pierniki lukrowane zapakowane w przezroczyste 
opakowanie foliowe oraz w ozdobne pudełko z 
okienkiem. Zawartość: pierniki lukrowane z nadzieniem 
śliwkowym 5 szt.

Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych 
kolorach z drukowanymi  logotypami, motywami 
graficznymi i/lub życzeniami
Znakowanie: full kolor
Okres przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 200 sztuk
Wymiar opakowania: 180x50x90mm

MIODKI
_____
 
Zestaw mini miodków w ozdobnym pudełku
Rodzaje miodów 40g: lipowy, rzepakowy, 
wielokwiatowy.

Wymiary opakowania: 90x80x40mm
Znakowanie: full kolor na opakowaniu
Minimalne zamówienie: 200 sztuk



PTASIE MLECZNO WEDEL
_____
 
Opakowanie: druk full kolor 
Wymiar opakowania: 195 x 195 x 25 mm
Wstążka w dowolnym kolorze
Logo na opakowaniu: nadruk full color
Jedna warstwa oryginalnego opakowania
Waga netto: 190g
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

BOMBONIERKA DE LUX
_____
 
Opakowanie: papier ozdobny w dowolnym kolorze
Wymiar opakowania: 175 x 140 x 50 mm
Czekoladki VIP: czekolada mleczna z nadzieniem 
pistachio, choco
Banderolki na czekoladkach: drukowane full color
Ilość czekoladek w opakowaniu: 12 sztuk
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

RACZKI PRIMO
_____
 
Zawartość: Cukierki Raczki 

Ilość w opakowaniu: 13 sztuk
W cenie pudełka nadruk 1 kolor.
Minimalne zamówienie 300 sztuk

TORCIK WEDLOWSKI
_____
 
Opakowanie: full kolor
Wymiar opakowania: 185 x 185 x 30 mm
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk



HERBATA
_____
 
Opakowanie: Papier w dowolnym kolorze
Wymiar opakowania: 80 x 90 x 120 mm
Wstążki w dowolnym kolorze
Logo na opakowaniu lub bileciku
Smaki: herbata liściasta czarna, owocowa czarna
Waga: 40 gram
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

CZEKOLADKI NADZIEWANE 
W SZKATUŁCE
_____
 
Czekoladki nadziewane, zawijane w folie metalizowaną 
oraz pakowane w pudełeczka kartonowe w kształcie 
kuferka. 

Smaki czekoladek: czekolada mleczna z nadzieniem 
Pistachio, Choco
Waga netto: ok. 10-13 g
Opakowanie: według indywidualnego projektu 
graficznego Klienta
Wymiary kuferka: 38x40x40 mm
Ilość w pudełeczku: 2 sztuki
Okres przydatności: 6 miesięcy
Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

PUDEŁECZKO MERRY 
CHRISTMAS
_____
 
Czekoladki nadziewane, zawijane w folie 
Metalizowaną
Smaki czekoladek: wiśnie w likierze, orzech laskowy, 
advocat, waniliowe, czekoladki z rumem, czekoladki z 
brandy 

Opakowanie: papier ozdobny w dowolnym kolorze
Logo na opakowaniu full color
Wymiar opakowania: 80 x 90 x 120 mm
Ilość czekoladek w opakowaniu: 10 sztuk
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

ŚWIĄTECZNY KOSZYCZEK
_____
 
Koszyczek świąteczny z pralinkami

Zawartość: 2 czekoladki
Smaki czekoladek: wiśnie w likierze, orzech laskowy, 
advocat, waniliowe, czekoladki z rumem, czekoladki 
z brandy 

Koszyczek kartonowy z dowolnym nadrukiem 
reklamowym CMYK lub do 4 kolorów Pantone
Gustowna kokarda satynowa podkreślająca 
prezentowy i świąteczny charakter tego zestawu 
(kilkanaście kolorów)
Wymiary opakowania bez kokardki: 90 x 54 x 100mm
Okres przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie: 200 sztuk 



2 CZEKOLADKI COLOR 
W MINI SZTABCE
_____
 
2 czekoladki z nadzieniem zawinięte w złoty laminat 
oraz w wielobarwną obwolutę reklamową. 

Smaki nadzienia: pistacja, czekolada
2- częściowe pudełko kartonowe w kształcie sztabki 
wykonane z kartonu z dowolnym nadrukiem 
reklamowym
Wymiary sztabki: 87x52x24 mm
Ilość czekoladek w zestawie: 2 sztuki
Waga netto/brutto: 51g / 65g
Okres przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie:  500 sztuk

3 CZEKOLADKI COLOR W 
MINI SZTABCE
_____
 
Opakowanie: papier ozdobny perlisty w dowolnym 
kolorze
Opakowanie: według indywidualnego 
projektu graficznego Klienta
Wymiar opakowania: 110 x 39 x 17 mm 
Czekoladki VIP: czekolada mleczna z nadzieniem 
pistachio, choko
Banderolki na czekoladkach: drukowane full color, 
Okres przydatności: 6 miesięcy
Ilość czekoladek w opakowaniu: 3 sztuki
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota 
Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

4 CZEKOLADKI COLOR W 
MINI SZTABCE
_____
 
2 czekoladki z nadzieniem zawinięte w złoty laminat 
oraz w wielobarwną obwolutę reklamową. 
smaki nadzienia: pistacja, czekolada
2-częściowe pudełko kartonowe w kształcie sztabki 
wykonane:- z kartonu z dowolnym nadrukiem 
reklamowym
Opakowanie: według indywidualnego projektu 
graficznego Klienta
Całość przewiązana kokardą (kilka kolorów do wyboru)
Wymiary sztabki: 150x50x25 mm
Ilość czekoladek w zestawie: 4 sztuki
Okres przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie:  500 sztuk

CZEKOLADA 
Z OBWOLUTĄ
_____
 
Opakowanie: papier drukowany full color - obwoluta
Wymiar opakowania: 165 x 80 x 16 mm
Czekolada mleczna: 100 gramMarka: Wedel
Smaki do wyboru: gorzka, jedyna wyborowa, deserowa, biała, mleczna, 
ekstra mleczna tatrzańska, mleczna z orzechami, mleczna z bakaliami, 
mleczna z nadzieniem orzechowym, mleczna z kokosem, mleczna 
z nadzieniem truskawkowym, mleczna z nadzieniem malinowym, 
mleczna z nadzieniem wiśniowym, mleczna toffi, gorzka o smaku 
migdałowym, gorzka advocat
Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk



DZWONECZKI W PUSZCE
_____
 
Puszka stalowa wypełniona pysznymi kruchymi 
ciasteczkami. Do wyboru dwie opcje znakowania puszki: 
etykieta samoprzylepna z nadrukiem na wieczku lub 
etykieta na wieczku i banderola wokół puszki. 
Ok. 300 g ciasteczek korzennych w kształcie dzwoneczków 
Nadruk full kolor
Wymiary puszki: ok. 160 x 160 x 67 mm
Wymiar etykiety samoprzylepnej: ok. 156 x 156 mm
Wymiar banderoli dookoła puszki:  ok. 623 x 42 mm
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

PIERNICZKI MEDIO
_____
 
Pyszne pierniki z nadzieniem śliwkowym w lukrze

Zawartość: pierniki 7 szt.
Wymiar opakowania: 80x90x120 mm
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych 
w różnych kolorach z drukowanymi  logotypami, 
motywami graficznymi i/lub życzeniami
Znakowanie: full kolor
Okres przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

PUSZKA PIERNIKOWA 
DUO – etykieta na wieku i 
banderola dookoła puszki 
_____
 
Puszka stalowa wypełniona pysznymi pierniczkami 
w lukrze z nadzieniem. Etykieta na wieczku i 
banderola wokół puszki. Etykiety drukowane 
metodą cyfrową – nadruk full kolor 
Zawartość: ok. 250 g pierniczków lukrowanych (20 
sztuk)
Wymiary puszki: ok. 160 x 160 x 67 mm
Wymiar etykiety samoprzylepnej: ok. 156 x 156 mm
Wymiar banderoli:  ok. 623 x 42 mm
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy 

DZWONECZKI 
CHRISTMAS
_____
 
Opakowanie drewniane kolor naturalny
Wymiar opakowania: średnica 160 mm
Wstążka w dowolnym kolorze
Logo na opakowaniu: grawerowane
Zawartość: ciasteczka korzenne dzwoneczki 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk



Upominki dla 
najmłodszych

ZESTAW SŁODYCZY NR 
19DZ
_____
 
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.



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.

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

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

ZESTAW SŁODYCZY NR 9DZ
_____
 
Śmiej Żelki Mlekoduszki 90g • Czekotubka Wedel 50g 
• Mini burgery ciasteczkowe przekładane czekoladą 
40g  • Oreo ciasteczka 44g • Wafelek Prince Polo XXL 
mleczne 50g 

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

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.



ZESTAW SŁODYCZY NR 1DZ
_____
 
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 
ściągany tasiemką. Wymiary zestawu: 23x33x10cm.

ZESTAW SŁODYCZY NR 12DZ
_____
 
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: 22x30cm.

ZESTAW SŁODYCZY NR 
4DZ
_____
 
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 

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

ZESTAW SŁODYCZY NR 2DZ
_____
 
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 

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



ZESTAW SŁODYCZY NR 8DZ
_____
 
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.

ZESTAW SŁODYCZY NR 5DZ
_____
 
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.

ZESTAW SŁODYCZY NR 
10DZ
_____
 
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 z 
rączką. Wymiary zestawu: 22x32cm.

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.



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 

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

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.

ZESTAW SŁODYCZY NR 
13DZ
_____
 
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 
z tkaniny z rączką. Wymiary zestawu: 22x30cm.

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.



ZESTAW SŁODYCZY NR 16DZ
_____
 
Tabliczka czekolady klasycznej mlecznej Wedel 90g • 
Żelki jak Smok kwaśne Wawel 100g • Ciasteczko Lubisie z 
musem truskawkowym 30g • Czekotubka Wedel 50g 

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

ZESTAW SŁODYCZY NR 
18DZ
_____
 
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 

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.

ZESTAW SŁODYCZY NR 17D
_____
 
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.



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

Pudełko reklamowe
Każde pudełko możemy spersonalizować indywidualnie według Państwa projektu dobierając niepo-
wtarzalną grafikę i umieszczając Państwa logo.

Bilecik z logo i życzeniami 
Jeżeli chcecie Państwo personalizowane życzenia i swoje logo polecamy bilecik, który będzie pięknym 
dopełnieniem całego prezentu.

Nadruk 
Na każdym pudełku możemy nanieść logo, życzenia lub banderolę z Państwa logo.

Grawer 
Na skrzyniach i pudełkach drewnianych nanosimy grawer laserem. 

Wstążka z nadrukiem 
Proponujemy wstążki z pięknej satyny, na której nadruk nanoszony jest metodą sublimacyjną.



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

SALON EKSPOZYCYJNY
ul. Kołacińska 35, Warszawa
Dojazd od ul. Szałwiowej 47

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topmarketing.com.pl

TELEFON
+48 22 811 57 02

E-MAIL
biuro@topmarkeing.com.pl




