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 Preluăm comenzi până în data de 15.11.2022

Poți să folosești produsele prezentate în acest catalog pentru a crea 
propriul tău cadou. 
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Se apropie Sărbătoarea Crăciunului și 
ne gândim la petrecerile de sfârșit de 

an, la toți acei colaboratori, parteneri 
de business, colegi care ne-au fost 

alături în anul  acesta și pe care i-am 
dori alături în proiectele viitoare și cu 
siguranță ne dorim să “împachetam” 
emoțiile și  mulțumirile și să le oferim 

cadou...
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Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră 
am pregătit o  colecție de cadouri cu 

produse premium. 

 Mai multe detalii  și alte informații
la 0744.536.447.



  E timpul să savurezi un vin bun, dar nu înainte de a te bucura de un foie gras asezonat cu 

dulceață de ceapă. Ciocolata este pentru suflet!

• Vin spumant alb Millesimato brut
• Cutie ciocolată de casă
• Bloc de foie gras de rață
• Dulceață de ceapă roșie
• Cutie neagră

cod  01

235
lei
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În această cutie vei găsi cel mai bun ulei de măsline din lume Rincon de la Subetica, 
alături de renumita noastră dulceață de pere cu cafea, urmate îndeaproape de zacuscă 

de ghebe, rellette-ul de rață și dulceața de ardei iute de la Pivnița bunicii. 

• Ulei de măsline extravirgin Rincon 500 ml
• Dulceață de ardei iute
• Dulceață de pere cu cafea
• Zacuscă de ghebe
• Rillettes de rață
• Cutie neagră

290

cod 02

lei
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• Vin roșu demisec Syrah&Merlot
Bio Domeniul Bogdan

• Zacuscă de hribi
• Dulceață de vișine fără zahăr
• Bloc de foie gras de rață
• Cutie neagră

185

cod 03

lei
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O cutie cu tot ce ai nevoie pentru o cină romantică sau cadoul ideal pentru cei 
mai pretențioși gurmanzi!



Iubitorii de cafea vor aprecia gustul acid aromat al cafelei Brazilia, care va fi ser-
vită într-o cană elegantă cu pereți dubli alături de biscuiții Triple Choc cu mult unt, 

poate puțină dulceață deasupra... Iar pentru cei care nu sunt așa de înrăiți după gustul 
cafelei, oferim un condiment bio ecologic care te va purta pe miros de cardamon și 

scorțișoară către Orientul Mijlociu.

• Cană cafea cu perete dublu
• Cafea Brazilia
• Biscuiți Triple Chocolate
• Condiment pentru cafea
• Dulceață de pere cu cafea
• Cutie neagră270 cod 04lei
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• Vin spumant alb Millesimato dry
• Caponata siciliană cu migdale prăjite
• Dulceață de zmeură cu ciocolată albă
• Bloc de foie gras de rață
• Cutie neagră

229 cod 05
lei
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Această cutie este pentru iubitorii aromelor italiene. Vinul Millesimato Dry te va surprinde cu 
aromele fructate și culoarea galben pai, iar Caponata vine în întâmpinarea lui cu dragoste 
direct din Sicilia. Pentru ca întâlnirea să fie desăvârșită, am adăugat un foie gras aromat și 

o dulceață delicioasă de zmeură cu ciocolată albă.



Iubitorii de ceai vor jubila când vor gusta ceaiul Masala Bio infuzat cu grijă în cana 
elegantă cu pereți dubli alături de un biscuite delicios cu fulgi de migdale peste care 

pot adăuga niște dulceață de cireșe dacă sunt mai îndrăzneți.

• Dulceață de cireșe negre(dulci) cu ghimbir
și mentă, fără zahăr

• Cană de ceai cu infuzor și perete dublu
din sticlă

• Cutie metalică biscuiți Flaked Almond
• Ceai Masala bio
• Cutie neagră

290 cod 06
lei
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• Vin roșu sec Primitivo Masso Antico
• Cremă de alune cu ciocolată raw vegană
• Zacuscă de hribi
• Miere Aurum Noble
• Cutie neagră

231
cod 07lei
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Această cutie îți va satisface toate gusturile, indiferent că ai poftă de ceva dulce sau de 
un aperitiv. Masso Antico Primitivo este o bucurie de vin, nu cred că există ceva mai po-
trivit de dăruit celor dragi. Mierea cu migdale, zacusca de hribi și crema de ciocolată 

raw vegană fac pereche perfectă cu Masso Antico.



• Ulei de măsline extravirgin Almaoliva
Arbequino

• Zacuscă de ghebe
• Dulceață de afine cu vanilie și vinars

fără zahăr
• Rillettes de rață
• Cutie neagră

238
cod 08lei
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Un cadou simplu și rafinat în care găsești uleiul de măsline Almaoliva Arbequino 
de la cea mai bună podgorie din lume alături de o zacuscă de ghebe, un rillettes și 

o dulceață fină de afine fără zahăr.



• Cutie ciocolată de casă
• Miere Aurum Noble
• Cremă de alune cu ciocolată raw vegană
• Dulceață de afine cu vanilie și vinars fără

zahăr
• Dulceață de zmeură cu ciocolată albă
• Cutie neagră

212
cod 09

lei
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Cadoul ideal pentru cei care iubesc dulcele. Cadourile dulci sunt iubite de toată lumea, ți-
am pregătit o cutie de ciocolată de casă, o miere cu migdale, o cremă de alune cu cioco-
lată raw vegană, dulceață de afine cu vanilie și vinars fără zahăr și sofisticata dulceață de 

zmeură cu ciocolată albă. Savureaz-o cu plăcere.



• 2 pahare de sticlă pentru gin
• Condiment pentru gin
• Gin Tanqueray
• 2 sticle apă tonică Franklin
• Cutie neagră

225 cod 10
lei
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Cutia cu gin conține tot ce ai nevoie pentru a-ți savura băutura preferată: gin, apă 
tonică, condiment și paharul elegant în care să le ademenești pe toate.
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0744.536.447




