
Z E S T A W Y

ŚW I Ą T E C Z N E



Dlaczego warto z nami ? 

ponad 30 lat doświadczenia

polska firma 

100% polska produkcja 

No i jesteśmy

POZYTYWNI :)



Gwiazdkowa sakiewka

lukrowane piernikowe gwiazdki 60g
francuskie trufle czekoladowe 60g
marcepanowe kule z czekoladą 70g
ręcznie robione pralinki z nadzieniem nugatowym 40g
metalową foremkę do świątecznych pierniczków (miks wzorów).

Świąteczny jutowy woreczek (o wymiarach 27*19 cm) kryjący:

Całość w woreczku z dekoracją. Wymiary woreczka: 27*19 cm.

33,60 zł
netto



Sakiewka Primitivo Organico 

Czerwone, włoskie wino Vinuva Primitivo Organic 
(organiczne, ekologiczne, wegańskie) w jutowym woreczku ze świąteczną
przywieszką, możliwość dołączenia karnetu z logo i życzeniami.

Wymiary woreczka: 11*35 cm.

39,80 zł
netto



Pudełeczko małych przyjemności 

piernikowe gwiazdki w lukrze 50g
kartonik angielskiej, czarnej herbaty 20g
puszkę zimowych cukierków 15g
marcepanowe kule z czekoladą 60g
rodzynki rumowe w białej czekoladzie 60g
cukrową laskę świąteczną 28g
lampion świąteczny. 

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: 

Całość w zamkniętym pudełeczku z wypełnieniem i dekoracją.

41,80 zł
netto



List do Mikołaja 

 tabliczkę czekolady z owocami 45g
 kruche ciasteczka 200g
 puszkę włoskiej kawy arabica 125g
 wiśnie w czekoladzie 44g.

Filcowa torba z motywem świątecznym (miks kolorów),
wypełnieniem i dekoracją kryjąca:

Wymiary zestawu: 20*13*17 cm.

47,30 zł
netto



Pudełeczko kraciaste 

 angielską czarną herbatę Afternoon Tea Blend 30g
 tabliczkę czekolady 90g
 tubę kruchych ciasteczek maślanych z miodem i imbirem 70g
 chipsy bananowe w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 60g.

Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.

Wymiary zestawu: 19*19*15 cm.

59,90 zł
netto



Bomboniera Grand 

 mini tabliczki z mlecznej czekolady 160g  
 migdały w mlecznej czekoladzie z truskawkami 70g
 kokos w trzech kolorach czekolady: mlecznej, deserowej i białej       

 100g
 mieszanka orzechowo-owocowa w trzech kolorach czekolady:

mlecznej,   deserowej i białej 120g
 krówki z rodzynkami i rumem 200g - całość zamknięta w ręcznie

kaszerowanym pudełku.
 

Asortyment czekoladowych przysmaków Choco Maya (łącznie 650g): 

Wymiary zestawu: 25*25*3 cm.

65,20 zł
netto



Kuferek Nero 

 butelkę czerwonego, włoskiego wina Vinuva Nero D’Avola Organic
(organiczne, ekologiczne, wegańskie) 

 włoskie pralinki czekoladowe z kremem pistacjowym 36g
 drażetki migdałowe 55g.

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 13*13*35 cm.

67,00 zł
netto



Zestaw Irys 

pudełko kaszerowane z logo grawerowanym na pudełku 
cyprysik (wys. ok 25-30 cm) w doniczce owiniętej jutą 
wstążka jednobarwna bądź wstążka z logo (wstążka z logo od 200 szt.
zestawów) 
bilecik z logo 
herbatka Bożonarodzeniowa 100g w pudełku z indywidualną grafiką full
color 
miód 250 g w eleganckim szklanym słoiczku

Zestaw zawiera: 

74,90 zł
netto



Puszka Cicha Noc 

 miód pitny Trójniak Grzaniec z Miodowej Beczki (0,25l) z dodatkiem
przepraw korzennych, idealny na gorąco w zimowy wieczór

 gwiazdki z mlecznej czekolady 25g
 lukrowane pierniczki z nadzieniem 100g
 bio orzechy prażone w karmelu z czarnym sezamem 50g
 migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem 40g
 rozgrzewającą czarną herbatę zimową z jabłkiem, czerwonym

pieprzem i kardamonem 50g
 miks zimowych karmelków o smaku żurawinowym i piernikowym 40

Metalowa puszka świąteczna kryjąca asortyment produktów: 

Całość w zamkniętej puszce z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21*16*16 cm.

77,80 zł
netto



Kosz Aromatic 

 włoską kawę 250g
 hiszpańskie karmelki kawowe 45g
 tabliczkę czekolady deserowej o zawartości 64% kakao Peru 100g
 wiśnie w czekoladzie deserowej 33g
 marcepanowe kule z czekoladą 70g.

Koszyczek obszyty tkaniną z wypełnieniem i dekoracją kryjący: 

Wymiary zestawu: 21*13*25 cm

81,90 zł
netto



Zestaw herbaciany 

Herbaciany zestaw prezentowy w kartonowym pudełku upominkowym z
wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką. Zawiera: kubek "Kipal";
herbatę z owoców leśnych „Luis” (30 g); miód leśny „Always Gourmet” (125g);
ozdoba choinkową "Jerpstad".

83,90 zł
netto



Kufer Kamienica 

 hiszpańskie, wytrawne wino czerwone Los Molinos DO Valdepenas
Tempranillo, Garnacha*

 hiszpańskie karmelki kawowe 45g
 francuskie trufle czekoladowe z płatkami kokosa 100g
 lukrowane pierniczki z nadzieniem owocowym 120g.

Kaszerowane pudełko w kształcie zimowej kamieniczki kryjące:

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25*14*31 cm.

87,40 zł
netto



Francja Elegancja 

 czerwone, wytrawne wino francuskie Préférence Rouge Costières De
Nîmes AOP 

 francuskie trufle czekoladowe z płatkami kokosa 100g
 nugaty bakaliowe 48g
 naturalne marmoladki pektynowe (pâte de fruits) 45g
 ciasteczka maślane 75g. 

Ręcznie kaszerowany kuferek świąteczny kryjący:

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu ok. 31*16*12 cm

103,00 zł
netto



Kufer Montebello 

 włoskie wino organiczne Prosecco Alberto Nani Organic (0,375 l)
 kawę mieloną o smaku pomarańczy 100g
 kule daktylowe z kokosem i morelami 30g
 tabliczkę czekolady deserowej o zawartości 72% kakao 70g
 batonik owocowy 25g
 tubę maślanych ciasteczek z czekoladą, orzechami i skórką

pomarańczy 

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment naturalnych
produktów:

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu ok. 22*35 cm.

111,00 zł
netto



Kufer Sicilia 

 sycylijskie wino Feudo Arancio Grillo 0,375l
 tabliczkę czekolady deserowej z orzechami i owocami 100g
 ciasteczka cantuccini z migdałami 100g
 czekoladowe bombki 60g
 asortyment kaw smakowych 150g.

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu ok. 20*17*7 cm.

116,90 zł
netto



Kufer serowe szaleństwo 

Serowy zestaw prezentowy w kartonowym pudełku upominkowym z
wypełnieniem z wełny drzewnej i czerwoną wstążką. Zawiera: bambusową
deskę do krojenia „Shiba”; zestaw noży do sera „Koet”; ręcznie robione
ciastko maślane „Floq” z cheddarem i rozmarynem z rzemieślniczymi
ciasteczkami maślanymi z cheddarem i rozmarynem (150 g); oliwa
rozmarynowa „Always Gourmet” (100 ml); chutney z mango „Always
Gourmet” (80 ml).

128,90 zł
netto



Cup of Tea 

 porcelanową filiżankę o pojemności 280 ml ze spodeczkiem z fabryki
w Ćmielowie

 włoskie ciasteczka z czekoladą i orzechami laskowymi wytwarzane
metodami tradycyjnymi 50g

 mini tabliczki z mlecznej czekolady o zawartości 47% kakao z
Wenezueli 23g

 greckie patyczki sezamowe 50g
 puszkę aromatycznej herbaty Earl Grey Choco Maya 100g
 tabliczkę czekolady z solą morską 20g
 nugaty z bakaliami 33g.

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu ok. 35*15*13 cm

134,00 zł
netto



Święta Skrzynia 

 aksamitny likier na bazie Scotch whiskey z nutą dojrzałej śliwki 0,5l
 krakersy z sezamem 227g
 tabliczkę czekolady o zawartości 70% kakao z Dominikany 100g
 marcepanowe draże 50g
 puszkę kawy BIO z Peru 250g.

Drewniana skrzynia kryjąca:

Całość w skrzyni z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu ok. 27*19*40 cm.

151,90 zł
netto


