
Nadchodzi
czas aby zadbać

o Prezenty
Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność, serdeczność i uznanie swoim współpracownikom oraz kontrahentom.
Przedstawiamy Państwu specjalnie przygotowaną ofertę świąteczną. Kosze oraz zestawy zawierają wyselekcjonowane słodycze i alkohole, 

które starannie pakujemy dla Państwa z dbałością o najmniejszy szczegół.
Do każdego zestawu świątecznego istnieje możliwość dołączenia karnetu z życzeniami.

Posiadamy 18 lat doświadczenia w realizacji zamówień firmowych oraz tysiące zadowolonych Klientów.
Zapraszamy do kontaktu!



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

Podane ceny mogą ulec zmianie.

Zamówienia proszę kierować bezpośrednio 
na mojego maila dorota.pawluk@e-kwiaty.pl

Adres e-mail:
dorota.pawluk@e-kwiaty.pl

Osoba kontaktowa:
Dorota Pawluk

Telefon komórkowy:
+48 785 011 658



nazwa:

Złoty Blask
cena netto:

154,00zł

 » mielona kawa palona Lavazza, 250 g

 » herbata czarna w saszetkach Basilur, 50 g (25 x 2 g )

 » czekoladki z wiśnią alkoholizowaną ( 8,5%) 

w likierze (35,5 %) Solidarność, 190g

 » pralinki LIndor, 100 g

 » pralinki Ferrero Rocher, 100 g

3Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Black
cena netto:

137,00zł

 » wino hiszpańskie Don Labriego, czerwone wytrawne, 

0,75 l 

Wyśmienite do dań mięsnych i wędlin.

 » kawa mielona Astra More! Intense, 100 g

 » pralinki z likierem pomarańczowym Doulton, 150 g

 » pierniki w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem o smaku 

pomarańczowym Kopernik, 150 g

 » czekolada gorzka z nadzieniem o smaku 

pomarańczowym Pergalē, 100 g

 » opakowanie: celofan, rafia

4Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Wyjątkowa 
okazja z whisky
cena netto:

315,00zł

 » Czekoladki z wiśnią alkoholizowaną 8,5%, 

Solidarność, 190 g

 » Szwajcarska czekolada mleczna, LIndt, 300g

 » Czekoladki Merci, 250g

 » Praliny Raffaello, 150g

 » Ferrero Rocher, 100g

 » Pralinki Lindor, 100g

 » Herbata czarna w saszetkach, Adalbert’s, 50g

 » Kawa Davidoff, kawa palona mielona, 

100% Arabika, 250g

 » Whisky Johny Walker Red Label 0,5l, alk.40%

5Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Bordo
cena netto:

127,00zł

 » kawa mielona Sido Classica, 100 g

 » herbata czarna cejlońska ekspresowa Sir William’s 

London Tea, 54 g

 » bombonierka Baltic Collection Bałtyk, 122 g

 » pierniki w gorzkiej czekoladzie Steffenhofer, 200 g

 » czekolada gorzka o smaku chilli ze skórką pomarańczy 

Cocoacara Terravita, 100 g

 » wiśnie w białej i deserowej czekoladzie w wiśniowym 

pyłku Amaresti, 80 g

 » opakowanie: celofan, rafia

6Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Elegancka czerń 
z wódką Chopin
cena netto:

280,00zł

 » Likwory o smaku Whisky, Mieszko, 180g

 » Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie, Kopernik, 

145g

 » Czekolada ekstra gorzka, Wawel, 100% cocoa, 80g

 » Czekolada Delicadore z nadzieniem, Baron, 200 g

 » Herbata czarna w saszetkach, Herbapol, 40g

 » Kawa palona mielona, Davidoff, 100% Arabica, 250g

 » Wódka Chopin Potato, 0,5 l, alk. 40% 

Pierwsza i jedyna na świecie luksusowa wódka 

produkowana z ziemniaków, która pojawiła 

się na polskim rynku w 1993 roku. Z kolei na rynku 

amerykańskim swoją premierę miała w roku 1997, 

tworząc nową kategorię wódek oraz nowy standard, 

do którego inni dążyli. Chopin Potato Vodka jest wyrazem 

niezależności, oryginalności i wytworności. Cechy 

stanowiły inspirację dla uderzająco pięknego wzoru 

butelki, który dopełnia wyjątkowo kremowy, bogaty smak 

i zapach alkoholu. W 2006 roku Chopin Potato Vodka 

zdobyła podwójny złoty medal w konkursie World Spirits 

w San Francisco.

7Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Silver
cena netto:

316,00zł

 » wino urugwajskie San Rubén, czerwone półwytrawne, 

0,75 l 

Zachwyca nietuzinkowym aromatem wiśni, malin 

i rodzynek oraz głęboką barwą. Mocne, dobrze 

zbalansowane, o niezwykłej harmonii tanin i słodyczy 

winogron tannat.

 » kawa mielona Grande Oro Lavello, 250 g

 » herbata czarna z dodatkami Winter Tea Basilur, 50 g

 » ciasteczka z kremem cytrynowym Livee, 150 g

 » bombonierka Excelcium Tradition, 180 g

 » praliny Lindor Lindt, 125 g

 » czekoladki z marcepanem Marcepanki Original Mieszko, 

230 g

 » ręcznie robiona czekolada 

z posypką, 70 g

 » migdały oblane czekoladą 

deserową, mleczną i białą 

Tercetto, 180 g

 » miód wielokwiatowy Huzar, 250g

 » opakowanie: ozdobny koszyk 

z wyszyciem, celofan, rafia

8Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » wino hiszpańskie Cava Visiega, białe wytrawne, 0,75 l 

Wytwarzane tradycyjną metodą wtórnej fermentacji 

w butelce, doskonale orzeźwiające dzięki mieszance 

lokalnych winogron. W smaku wyczuwalne 

aromaty owoców cytrusowych.

 » kawa ręcznie palona mielona 100% Arabica Kolumbia 

Cafe Mon Amour, 100 g

 » herbata liściasta Ceylon Gold Sir William’s, 100 g

 » miód wielokwiatowy Pszczelarz Kozacki, 250 g

 » cytrynki w syropie z goździkami Symbol Smaku, 260 g

 » bombonierka Excelcium Tradition, 180 g

 » trufle Bitter Classic Jacquot France, 200 g

 » praliny waflowe w płatkach czekoladowych z kremem 

o smaku truflowym Lumar, 120 g

 » praliny Ferrero Rocher, 100 g

 » czekolada gorzka 80% kakao Jacquot France, 100 g

 » dzwonek z czekolady, 80 g

 » migdały w czekoladzie mlecznej z nutą piernika 

Amaresti, 80 g

 » baton marcepanowy z nugatem Belmanda Zentis, 40 g

 » opakowanie: ozdobne pudełko, celofan, rafia

nazwa:

Gold
cena netto:

333,00zł

9Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Rozgrzewająca 
przyjemność
cena netto:

185,00zł

 » czekoladki Baryłki, E.Wedel  200g

 » śliwka Nałęczowska, Solidarność 190g

 » trufle, Pergale, 200 g

 » chałwa Królewska, E.Wedel, 250 g

 » wino Greckie Czerwone Półsłodkie Imiglykos, 

11% alk.  0,75l

10Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » wino hiszpańskie El Torero, białe półwytrawne, 0,75 l 

Idealne do białych mięs, ryb, makaronów, sałatek.

 » kawa mielona ręcznie palona Meksyk Cafe Mon Amour, 

100 g

 » bombonierka Milk Caramel Pergalē, 113 g

 » pierniki w czekoladzie Serduszka Toruńskie Kopernik, 

144 g

 » żabki z białej czekolady Carletti, 46 g

 » migdały w belgijskiej czekoladzie mlecznej z cynamonem 

Amaresti, 80 g

 » opakowanie: taca kartonowa, celofan, rafia

nazwa:

Wanilia
cena netto:

148,00zł

11Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » kawa mielona Astra More! 

Balance, 100 g

 » herbatka owocowa o smaku 

imbiru i mango Teekanne, 35 g

 » miód wielokwiatowy Pszczelarz Kozacki, 250 g

 » herbatniki Von Ruster, 160 g

 » trufla z galaretką Śnieżka, 180 g

 » czekolada z kandyzowaną skórką pomarańczy 

Delicadore Baron, 100 g

 » czekolada z nadzieniem pomarańczowym Lindor Lindt, 

38 g

 » skórka pomarańczy w czekoladzie deserowej Doti, 50 g

 » opakowanie: taca kartonowa, celofan, rafia

nazwa:

Karmel
cena netto:

148,00zł

12Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Obfitości z winem
cena netto:

194,00zł

 » Galaretka w czekoladzie, Goplana, 190g

 » Ptasie mleczko, E.Wedel, 360 g

 » Michałki z Wawelu, Wawel, 245g

 » Serca Toruńskie, Kopernik, 123g

 » Bagatelka- ciasteczka z nadzieniem, Kopernik, 135g

 » Wafle z nadzieniem, Roshen, 72g

 » Baton Kinder Bueno, 43g

 » Raffaello, 40g

 » Herbata czarna Lipton w saszetkach, 37,5g

 » Kawa rozpuszczalna liofilizowana 95%, kawa 

palona drobno mielona 5%, More, 100g

 » Wino czerwone Castillo de Monte la Reina Joven, 

13,5%, 0,75

13Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » kawa mielona ręcznie 

palona Kolumbia Cafe Mon 

Amour, 100 g

 » herbata czarna ekspresowa 

Rasavat Riston, 37,5 g

 » likworki z nadzieniem o smaku whisky i kawy 

w czekoladzie Bałtyk, 150 g

 » torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z nadzieniem 

owocowym Kopernik, 180 g

 » czekolada gorzka 72% kakao Pergalē, 100 g

 » wiśnie w belgijskiej czekoladzie deserowej Amaresti, 80g

 » opakowanie: ozdobny pojemnik metalowy, celofan, rafia

nazwa:

Dark
cena netto:

167,00zł

14Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » wino hiszpańskie Calliente, białe 

półsłodkie, 0,75 l 

Aromatyczne, niezwykle 

miękkie i naturalnie kwasowe 

wino o jasnożółtym kolorze 

z zielonkawymi refleksami. 

W nosie dominują intensywne 

aromaty ożywione cytrusową 

świeżością.

 » wino hiszpańskie Calliente, czerwone półsłodkie, 0,75 l 

Esencjonalne wino o karmazynowej barwie z fioletową 

poświatą. W kieliszku uwalnia bogaty bukiet owoców 

leśnych. Pełne, dobrze zbalansowane.

 » ciastka z nadzieniem jabłkowym Livee, 150 g

 » czekolada gorzka z cząstkami czerwonej porzeczki E. 

Wedel, 100 g

 » orzechy laskowe w czekoladzie deserowej i mlecznej 

Delight Carletti, 62 g

 » opakowanie: karton, rafia

nazwa:

Special
cena netto:

175,00zł

15Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Dostojny
cena netto:

225,00zł

 » Chałwa królewska, E.Wedel, 250g

 » Złota Wiśnia, Solidarność, 190g

 » Sweet Obsession - czekolada mleczna, Baron,  250g

 » Kardynałki z kremem kakaowo - orzechowym i mleczną 

czekoladą, 180g

 » Ciastka z kawałkami czekolady, Tivoli, 150g

 » Kawa mielona, Vaspiatta, 250 g

 » Whisky Johny Walker Red Label 0,5l, alk.40%

16Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » Chłopska Pędzona Przepalanka, 

0,5 l 

Powstała na bazie wyjątkowo 

starannie dobranych 

składników oraz unikalnych 

receptur pielęgnowanych od 

pokoleń. Najdroższy spirytus 

z najlepszych gorzelni w Polsce, 

naturalne składniki, cierpliwy proces maceracji oraz 

małe partie produkcyjne gwarantują najwyższą jakość.

 » kawa ziarnista Świąteczna Czas na Herbatę, 100 g

 » ciasteczka ręcznie robione Koperty z jabłkiem 

Ciasteczka z Krakowa, 150 g

 » pierniki lukrowane Serca Toruńskie Kopernik, 120 g

 » baton czekoladowy z nadzieniem toffi Wawel, 49 g

 » orzeszki ziemne w karmelu Laro, 80 g

 » konfitura z agrestu Symbol Smaku, 200 g

 » opakowanie: karton z okienkiem

nazwa:

Tradycja
cena netto:

199,00zł

17Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » wino chilijskie Tierra Aufera, czerwone wytrawne, 0,75 l 

Wyborne, pełne i dobrze zbudowane. Zachwyca 

intensywną, rubinową barwą oraz bukietem soczystych 

owoców porzeczki, jeżyny, śliwki, z intrygującymi nutami 

czarnego pieprzu.

 » kawa mielona 100% Arabica Lavazza Qualità Oro, 250 g

 » ciasteczka maślane z dodatkiem kakao Delisana, 120 g

 » serca piernikowe w czekoladzie deserowej z dodatkiem 

miodu Kopernik, 128 g

 » bombonierka Excelcium Tradition, 180 g

 » praliny w czekoladzie Brownie Czekoladowe 

Inspiracje Pszczółka, 195 g

 » czekoladki mleczne Hamlet, 70 g

 » czekolada gorzka 72% kakao Pergalē, 100 g

 » czekolada gorzka z delikatnym nadzieniem Lindor Lindt, 

38 g

 » opakowanie: ozdobny koszyk, celofan, rafia

nazwa:

Delice
cena netto:

267,00zł

18Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » kawa mielona ręcznie 

palona Kongo Cafe Creator, 100 g

 » herbata Świąteczna Czas 

na Herbatę, 50 g

 » syrop żurawinowy Symbol 

Smaku, 250 ml

 » cytryny z lawendą Symbol 

Smaku, 260 g

 » konfitura z wiśni Symbol Smaku, 

200 g

 » konfitura pomarańczowa 

z czekoladą Symbol Smaku, 200g

 » ręcznie robiona czekolada Łamana z dodatkiem 

chilli Cukiernia Staropolska, 170 g

 » ręcznie robiona krówka miodowa Łysoń, 220 g

 » baton ręcznie robiony z daktylami Miodowy Kłos Łysoń, 

45 g

 » wytrawne ciastko z burakiem i czarnuszką Baton 

Warszawski, 60 g

 » prażone migdały z solą kłodawską Pięć Przemian, 100 g

 » rodzynki w czekoladzie bez dodatku cukru Pięć 

Przemian, 140 g

 » świeca z naturalnego wosku pszczelego Miody Polskie

 » opakowanie: ozdobny karton

nazwa:

Natura
cena netto:

300,00zł

19Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



nazwa:

Owocowa
przyjemność
z likierem
cena netto:

146,00zł

 » likier owocowy Szlachetna Saska, 500ml, alk.30%

 » czekoladki Złota Wiśnia, Solidarność, 190g

 » ciastka Jeżyki, 140g

 » czekolada  Merci Orange-Almond, Storck, 100g

 » galaretka Makarena, KDC Pomorzanka, 200g

 » herbata Sir Adalbert’s Tea, 25 torebek, 50g

 » opakowanie: kartonowe pudełko , celofan, rafia

20Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » wino włoskie Montepulciano d’Abruzzo Predella DOC, 

czerwone wytrawne, 0,75 l 

Wino jakościowe o wytrawnym smaku i mocno 

owocowym bukiecie.

 » likier o smaku czekoladowym Dalkowski, 0,5 l 

Ponadczasowa receptura i wieloletnie doświadczenie 

to sekret wyśmienitego czekoladowego smaku.

 » kawa mielona Segafredo Espresso Casa, 250 g

 » herbata liściasta Earl Grey Blue Flower Cafe Mon Amour, 

50 g

 » kakao ciemne z Ghany E. Wedel, 80 g • puszka E. Wedel

 » bombonierka Baltic Collection Bałtyk, 122 g

 » babeczki z czekoladą i nadzieniem czekoladowym 

Brownie Eti, 180 g

 » wafelki przekładane kremem kakaowym Teatralny 

Kopernik, 100 g • trufle Wawel, 245 g

 » Ptasie Mleczko o smaku waniliowym w mocno gorzkiej 

czekoladzie E. Wedel, 360 g

 » czekolada z ziarnem kakaowym z Ghany i z solą 

himalajską 74% kakao Wawel, 100 g

 » czekolada 72% kakao Ecuador Delicadore, 126 g

 » daktyle suszone w kakao Bakal Sweet, 200 g

 » opakowanie: ozdobny karton

nazwa:

Brownie
cena netto:

349,00zł

21Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » whiskey Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee 40%, 0,7 l 

Whiskey jest kropla po kropli filtrowana przez warstwy 

węgla drzewnego, a następnie dojrzewa w ręcznie 

robionych beczkach.

 » wino hiszpańskie Bodega Cortes, czerwone 

półwytrawne, 0,75 l 

Doskonałe do dań mięsnych, drobiu i wędlin.

 » kawa mielona 100% Arabica Black Pearl, 250 g

 » praliny z bourbon whiskey Doulton, 150 g

 » czekoladki z nadzieniem o smaku whisky Delicadore 

Baron, 200 g

 » cukierki w czekoladzie z nadzieniem alkoholowym 

Beember Pszczółka, 100 g

 » herbatniki maślane z dodatkiem kakao Delisana, 120 g

 » pierniki w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem o smaku 

pomarańczowym Kopernik, 150 g

 » czekolada gorzka 72% kakao Pergalē, 100 g

 » opakowanie: drewniana skrzynka, celofan, rafia

nazwa:

Jack
cena netto:

399,00zł

22Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » likier karmelowy z solą morską Chopin, 0,5 l 

Oryginalne połączenie wódki Chopin, karmelu 

i soli morskiej.

 » wino Rosso Nobile al Cioccolata, czerwone słodkie, 0,75 l 

Wyprodukowane ze starannie wyselekcjonowanego 

kupażu winogron czerwonych, połączonych z aromatem 

czekoladowym.

 » kawa mielona Tchibo Barista Classic, 250 g

 » czarna herbata cejlońska ekspresowa Orient Delight 

Basilur, 50 g

 » ciastka biszkoptowe przekładane warstwą kakaową 

z alkoholem, oblane czekoladą Wisełka Wisła, 450 g

 » likwory o smaku brandy Mieszko, 180 g

 » mieszanka czekoladek z orzechami Ritter Sport, 116 g

 » praliny z czekolady mlecznej z orzechami laskowymi 

i delikatnym nadzieniem Lindor Lindt, 100 g

 » praliny z koniakiem Caractere, 250 g

 » czekolada mleczna z nadzieniem orzechowym 

i kawałkami orzechów laskowych Ferrero Rocher, 90 g

 » daktyle suszone w posypce piernikowej i kakao Bakal 

Sweet, 200 g

 » orzeszki ziemne w karmelu Laro, 80 g

 » konfitura z truskawek i rabarbaru Spiżarnia Anny 

Walczyńskiej, 200 g

 » opakowanie: kosz wiklinowy ręcznie robiony przez 

rękodzielników z Podkarpacia, celofan, rafia

nazwa:

Delikates
cena netto:

569,00zł

23Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » whisky BenRiach The Smoky Ten Years Old, 0,7 l 

BenRiach The Smoky Ten to kupaż klasycznego i dymno-

torfowego BenRiacha starzony w trzech rodzajach 

beczek – po bourbonie, jamajskim rumie oraz tzw. virgin 

casks – przez co najmniej 10 lat.

 » elegancka szklanka do whisky BenRiach

 » wódka Distil. No.9 40%, 0,5 l 

Powstaje w sposób rzemieślniczy, w małych partiach, 

ale z najlepszej jakości składników: polskiego 

żyta i pszenicy oraz krystalicznie czystej wody 

z ekologicznej krainy mazurskich jezior. Dzięki m.in. 

czterokrotnej filtracji przy użyciu węgla aktywowanego 

srebrem wódka ma niezwykle czysty i łagodny smak.

 » belgijskie czekoladki Hamlet, 125 g

 » ręcznie robiona czekolada mleczna Milk Claire Miiau, 90 

g

 » orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej z cynamonem 

i ze złotem jadalnym Laro, 150 g

 » opakowanie: elegancka drewniana skrzynka

nazwa:

Exclusive
cena netto:

665,00zł

24Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 



 » wino hiszpańskie Marqués de Caranó Gran 

Reserva, czerwone wytrawne, 0,75 l 

W kieliszku szlachetne, złożone, bogate, 

z owocową nutą ze szczyptą wanilii. 

Zachwyca smakiem soczystych wiśni 

i malin.

 » wino włoskie musujące I am Prosecco DOC, 

białe wytrawne, 0,75 l 

Łagodne wino o wytrawnym charakterze.

 » kremowy likier Carolans Irish Cream, 0,7 l 

Irlandzki likier produkowany z najwyższej 

jakości naturalnych składników: świeżej 

śmietany i irlandzkiej whisky z dodatkiem 

złocistego miodu. W smaku aksamitny, 

z wyczuwalną słodyczą wanilii i toffi.

nazwa:

Premium
cena netto:

720,00zł

 » kawa palona mielona Davidoff Fine Aroma, 

250g

 » herbata czarna ekspresowa Earl Grey 

Chelton The Noble House, 50 g

 » czekolada do picia DecoMorreno, 200 g

 » praliny mascarpone z czekoladą gorzką 

Pergalē, 105 g

 » pierniczki w czekoladzie 

z ciasta leżakującego w whisky J.A. 

Baczewski Serca Piernikowe Kopernik, 128 g

 » ręcznie robiona czekolada z dodatkiem 

cukrowych perełek, 100 g

 » listki czekoladowe z prażonym ziarnem 

kakao Manufaktura Czekolady, 80 g

 » orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej 

z cynamonem i złotem jadalnym Laro, 150 g

 » miód wielokwiatowy Pszczelarz Kozacki, 

250 g

 » kiełbasa suszona dojrzewająca Mini Snacks 

Auvernou, 75 g

 » pasztet z mięsem kaczki Provinces de 

France, 180 g

 » ekologiczne podgrzybki marynowane 

Runoland, 300 g

 » opakowanie: kosz wypleciony z polskiej 

wikliny przez rękodzielników z Podkarpacia, 

celofan, rafia

25Świąteczna oferta dla firm ważna jest do wyczerpania zapasów. W katalogu podane są ceny netto. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Pamiętaj, alkohol jest szkodliwy dla zdrowia! 
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