ZESTAWY
PREZENTOWE

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

97
zł
netto
zestaw

01

cena od:

99
zł
netto
zestaw

02

Czekolada Polish Flavors
Są to czekolady
inspirowane smakiem
domowych ciast i bardziej
wytrawna propozycja
czekolad z ziołami.

Lianto Primitivo 2018
(Włochy / czerwone wytrawne delikatne) – Odnajdziemy tutaj silne aromaty
wiśni, suszonych śliwek, rodzynek, ciemnych jagód i przyjemnych nut
korzennych. W ustach bardzo delikatne, ze śladami nut konfitur owocowych.

Duca Minino Trebbiano
d`Abruzzo 2019
(Włochy/białe wytrawne)
Klasyczne włoskie
Trebbiano. Bardzo
ciekawe wino, które
pokazuje prawdziwie
włoski klimat idealny dla
białych win z Abruzji.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

105
zł
netto
zestaw

03

Chateu Grand Bari TUF 2019
(Słowacja/białe delikatne
wytrawne) - Wspaniały aromat
pełen świeżych zielonych
jabłek, rabarbaru, i delikatnego
drewna. W smaku pełno miąższu
grepfruta, z nutami tokajskimi.
Trwała butelka z izolacją
próżniowo-miedzianą
Sprawia, że zawartość pozostanie zimna
przez 48 godzin lub ciepła przez min.
12 godzin. Dzięki takiej konstrukcji para
nie osadza się na zewnętrzu butelki.
Modne i trwałe malowanie proszkowe.
Nakręcane wieczko ze stali nierdzewnej,
które zapobiega rozlaniu. Pojemność
510ml. Stal nierdzewna. Uwzględniony
grawer na butelce.

cena od:

60
zł
netto
zestaw

04

cena od:

66
zł
netto
zestaw

05

Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Jirov Rosu 2015
(Rumunia/czerwone wytrawne delikatne)
Delikatny nos z pikantnymi nutami, aromatami
kory drzewa i wspaniałych czerwonych owoców.

cena od:

93
zł
netto
zestaw

06

Mézes Almás bor
(miód i jabłko) Węgry. Naturalny słodki
wermut, który swoją niepowtarzalność
zawdzięcza leżakowaniu z ziołami,
przyprawami, miodem i jabłkami, w trakcie
którego nabiera dodatkowych aromatów.
Wino zbudowane na Rieslingu, o wysokiej
słodyczy, lekkiej kwasowości i wyczuwalnej
oksydacji oraz o bardzo bogatym bukiecie.
W pełni zasługuje na miano wyjątkowego.

Duca Minino Trebbiano d`Abruzzo 2019
(Włochy/białe wytrawne) – Klasyczne włoskie Trebbiano. Bardzo ciekawe wino
które pokazuje prawdziwie włoski klimat idealny dla białych win z Abruzji.
Kubek cermiczny
Z zewnątrz czarny z matowym szkliwieniem, w środku błyszczący. Kubek
dostępny w bardzo wielu wersjach kolorystycznych. Kolory wewnatrz: biały,
kremowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, jasno zielony, reflex blue, czarny.
Uwzględniony nadruk 1 kolorem.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

95
zł
netto
zestaw

07

cena od:

72
zł
netto
zestaw

08

Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Nerìo Negroamaro e Malvasia Nera Riserva D.O.C.
(czerwone wytrawne) - Wino o rubinowej barwie z lekkimi niuansami
granatu. Intryguje owocem, fascynuje pikantnymi nutami, intryguje
niejasną, ledwo wyczuwalną słodyczą. Aromatyczny, roślinny, w ustach
delikatnie otula, pozostawiając posmak przejrzałych owoców.

Elesko Gewurztraminer 2017
(Słowacja/białe półwytrawne)
Bardzo ciekawy aromat
przypraw, kwiatów z nutą
suszonych owoców. W smaku
odnajdziemy aromaty
brzoskwiń i ananasa.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

61
zł
netto
zestaw
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Jirov Rosu 2015
(Rumunia/czerwone wytrawne
delikatne) Delikatny nos
z pikantnymi nutami, aromatami
kory drzewa i wspaniałych
czerwonych owoców.

Zestaw do wina.
Korkociąg z nożem i zatyczką,
w pudełku prezentowym.
Uwzględnione grawerowanie
na korkociągu.

cena od:

cena od:

cena od:

160
zł
netto

109
zł
netto

199
zł
netto

zestaw

zestaw

zestaw
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Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie wyrabianym,
tylko z naturalnych składników, na
bazie belgijskiej czekolady, której
akcenty smakowe i zapachowe
powstały w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Habla Del Mar
(Hiszpania/białe wytrawne trudne) – Habla del
mar to przyjemne i energetyczne wino, które
zachęca do wyobrażenia sobie nieskończonego
horyzontu nad morzem. Wino które dojrzewa
pod wodą w Oceanie Atlantyckim.

Prosecco DOC Spumante Bio Vegan Diamante
(Włochy / musujące / białe delikatne wytrawne)
Wspaniałe Prosecco w pięknej kryształowej
butelce. W nosie bardzo przyjemne aromaty
owoców cytrusowych oraz kwiatów.

12

Crama Girboiu Contantin Premium
(Rumunia/czerwone wytrawne) - Wino ma
piękny rubinowy kolor. W nosie odnajdziemy
czerwone owoce, takie jak maliny, śliwki,
porzeczki i wiśnie. Dojrzewanie w nowych
beczkach z francuskiego dębu nadaje
winu gęstość, ale także złożoność dzięki
delikatnym nutom wanilii, cynamonu, tytoniu
i skóry. Smak wina jest zrównoważony,
intensywny, z odpowiednią kwasowością,
aksamitnymi taninami ale mocny i elegancki.
Notes A5 z okładką z bambusu
Zawiera 80 kartek w linie i bambusowy
długopis z czarnym wkładem. Uwzględnony
grawer na okładce.

Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana mieszanka ziaren arabicy i robusty, która łączy
w sobie wszystkie zalety tych kaw. Dzięki zawartości robusty kawa ma więcej
kofeiny. Arabica zapewnia jej łagodniejszy, pozbawiony kwasowości smak i aromat.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

cena od:

111
zł
netto

109
zł
netto

zestaw

zestaw

13
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Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Van Volxem VV Riesling 2018
(Niemcy / białe delikatne wytrawne) – Riesling
z uznanego z najlepszych regionów Mosel. Cudownie
aromatyczne owoce brzoskwini i moreli niosą lekką
nutę naturalnej słodyczy. Wyjątkowe wino.

Porcelanowa filiżanka
Utrzymana we włoskim stylu,
grubościenna filizanka o poj. 200 ml.
Uwzględniony nadruk 1 kolorem.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

74
zł
netto
zestaw
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Jirov Rosu 2015
(Rumunia/czerwone wytrawne delikatne)
- Delikatny nos z pikantnymi nutami,
aromatami kory drzewa i wspaniałych
czerwonych owoców.
Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana mieszanka ziaren
arabicy i robusty, która łączy w sobie wszystkie
zalety tych kaw. Dzięki zawartości robusty kawa ma
więcej kofeiny. Arabica zapewnia jej łagodniejszy,
pozbawiony kwasowości smak i aromat.
Nerìo Negroamaro e Malvasia Nera Riserva D.O.C.
(czerwone wytrawne) - Wino o rubinowej barwie
z lekkimi niuansami granatu. Intryguje owocem
i niejasną, ledwo wyczuwalną słodyczą, fascynuje
pikantnymi nutami. Aromatyczny, roślinny,
w ustach delikatnie otula, pozostawiając posmak
przejrzałych owoców.

cena od:

cena od:

cena od:

125
zł
netto

102
zł
netto

215
zł
netto

zestaw

zestaw

zestaw
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Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Prosecco DOC Spumante Bio Vegan Diamante
(Włochy / musujące / białe delikatne wytrawne)
Wspaniałe Prosecco w pięknej kryształowej
butelce. W nosie bardzo przyjemne aromaty
owoców cytrusowy oraz kwiatów.

Długopis marki Parker
Dedykowany dla osób, które zawsze
noszą długopis przy sobie. W pudełku
Parker. Wzór zastrzeżony. Stal nierdzewna.
Uwzględniony grawer na długopisie.

18

Crama Girboiu Contantin Premium
(Rumunia/czerwone wytrawne) - Wino ma piękny
rubinowy kolor. W nosie odnajdziemy czerwone
owoce, takie jak maliny, śliwki, porzeczki i wiśnie.
Dojrzewanie w nowych beczkach z francuskiego
dębu nadaje winu gęstość, ale także złożoność
dzięki delikatnym nutom wanilii, cynamonu,
tytoniu i skóry. Smak wina jest zrównoważony,
intensywny, z odpowiednią kwasowością,
aksamitnymi taninami ale mocny i elegancki.
Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana mieszanka ziaren
arabicy i robusty, która łączy w sobie wszystkie
zalety tych kaw. Dzięki zawartości robusty kawa ma
więcej kofeiny. Arabica zapewnia jej łagodniejszy,
pozbawiony kwasowości smak i aromat.
Nalewka tradycyjna dworska
(0,5l) smaki: Cytryna / Żurawina / Wiśnia / Aronia

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

cena od:

cena od:

102
zł
netto

131
zł
netto

130
zł
netto

zestaw

zestaw

zestaw
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Herbatka malinowa
Zawiera suszony owoc
maliny (43%), suszoną
wiśnię, suszone jabłko,
suszony kwiat lipy,
liść maliny leśnej.
Produkt naturalny,
bez konserwantów,
niesiarkowany,
pakowany ręcznie.
Alese Negroamaro 2018
(Włochy/czerwone wytrawne delikatne)
Piękny kolor wina z cudownymi aromatami
słodkich czerwonych owoców zrównoważonych
gorzką czekoladą, ziarnami kawy i nutą tytoniu.

Olej z ostropestu Spiżarnia
(0,25l) Naturalnie tłoczony na zimno,
nierafinowany, z nieoczyszczanych
produktów, które sprawdzą się jako
składnik idealnie zbilansowanej diety

Mézes Almás bor
(miód i jabłko) Węgry.
Naturalny słodki
wermut, który swoją
niepowtarzalność
zawdzięcza leżakowaniu
z ziołami, przyprawami,
miodem i jabłkami,
w trakcie którego nabiera
dodatkowych aromatów.
Wino zbudowane na
Rieslingu, o wysokiej
słodyczy, lekkiej kwasowości
i wyczuwalnej oksydacji oraz
o bardzo bogatym bukiecie.
W pełni zasługuje na miano
wyjątkowego.

Świeczka zapachowa
Świeczka zapachowa w metalowym pudełku.
Dostępne różne zapachy. Uwzględniony grawer.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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Prosecco DOC Spumante
Bio Vegan Diamante
(Włochy / musujące /
białe delikatne wytrawne)
Wspaniałe Prosecco
w pięknej kryształowej
butelce. W nosie bardzo
przyjemne aromaty owoców
cytrusowy oraz kwiatów.
Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana
mieszanka ziaren arabicy
i robusty, która łączy
w sobie wszystkie zalety
tych kaw. Dzięki zawartości
robusty kawa ma więcej
kofeiny. Arabica zapewnia
jej łagodniejszy, pozbawiony
kwasowości smak i aromat.

cena od:

107
zł
netto
zestaw

Drewniane pudełko z akcesoriami.

22

cena od:

78
zł
netto
zestaw

Mézes Almás bor
(miód i jabłko) Węgry. Naturalny słodkiwermut,
który swoją niepowtarzalność zawdzięcza
leżakowaniu z ziołami, przyprawami,
miodem i jabłkami, w trakcie którego nabiera
dodatkowych aromatów. Wino zbudowane
na Rieslingu, o wysokiej słodyczy, lekkiej
kwasowości i wyczuwalnej oksydacji oraz
o bardzo bogatym bukiecie. W pełni zasługuje
na miano wyjątkowego.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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Alese Negroamaro 2018
(Włochy/czerwone wytrawne delikatne)
Piękny kolor wina z cudownymi
aromatami słodkich czerwonych owoców
zrównoważonych gorzką czekoladą,
ziarnami kawy i nutą tytoniu.

cena od:

72
zł
netto
zestaw
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Herbatka malinowa
Zawiera suszony owoc maliny
(43%), suszoną wiśnię, suszone
jabłko, suszony kwiat lipy, liść
maliny leśnej. Produkt naturalny,
bez konserwantów, niesiarkowany,
pakowany ręcznie.

cena od:

84
zł
netto
zestaw
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Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Porcelanowa filiżanka
Utrzymana we włoskim
stylu, grubościenna filizanka
o poj. 200 ml. Uwzględniony
nadruk 1 kolorem.

Kandyzowane śliwki w czekoladzie
z najlepszych polskich sadów, oprószone najprawdziwszym
kakao i oblane wysokiej jakości belgijską czekoladą. Wytwarzane
tradycyjnymi metodami, bez konserwantów, bez sztucznych
barwników. Naturalne źródło błonnika i antyoksydantów.

Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana mieszanka
ziaren arabicy i robusty, która łączy
w sobie wszystkie zalety tych kaw. Dzięki
zawartości robusty kawa ma więcej
kofeiny. Arabica zapewnia jej łagodniejszy,
pozbawiony kwasowości smak i aromat.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Kubek termiczny z blokadą
to najlepsze cechy kubka termicznego
i termosu w jednym produkcie. Wygodny
rozmiar i ustnik, z którego można łatwo
pić, połączone są z całkowicie szczelnym
zamknięciem nieprzepuszczającym cieczy
oraz doskonałą termoizolacją. Dzięki
próżni między ściankami kubek trzyma
temperaturę ok. 13 godzin. W produkcie
zastosowano blokadę zamka, która
zabezpiecza kubek przed przypadkowym
otwarciem. Pojemność 440 ml.
Uwzględniony grawer na kubku.

cena od:

109
zł
netto
zestaw
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Długopis marki Parker
Dedykowany dla osób, które
zawsze noszą długopis przy sobie.
W pudełku Parker. Wzór zastrzeżony.
Stal nierdzewna. Uwzględniony
grawer na długopisie.

cena od:

99
zł
netto
zestaw

27

Notes A5 z okładką z bambusu
Zawiera 80 kartek w linie
i bambusowy długopis z czarnym
wkładem. Uwzględnony grawer
na okładce.
Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.
Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana
mieszanka ziaren arabicy
i robusty, która łączy w sobie
wszystkie zalety tych kaw. Dzięki
Kandyzowane śliwki w czekoladzie
zawartości robusty kawa ma
z najlepszych polskich sadów, oprószone najprawdziwszym
kakao i oblane wysokiej jakości belgijską czekoladą. Wytwarzane więcej kofeiny. Arabica zapewnia
jej łagodniejszy, pozbawiony
tradycyjnymi metodami, bez konserwantów, bez sztucznych
kwasowości smak i aromat.
barwników. Naturalne źródło błonnika i antyoksydantów.

Kubek cermiczny
Z zewnątrz czarny z matowym
szkliwieniem, w środku
błyszczący. Kubek dostępny
w bardzo wielu wersjach
kolorystycznych. Kolory
wewnatrz: biały, kremowy,
żółty, pomarańczowy,
czerwony, jasno zielony, reflex
blue, czarny. Uwzględniony
nadruk 1 kolorem.

Herbatka malinowa
Zawiera suszony
owoc maliny (43%),
suszoną wiśnię,
suszone jabłko,
suszony kwiat lipy,
liść maliny leśnej.
Produkt naturalny,
bez konserwantów,
niesiarkowany,
pakowany ręcznie.

Olej z ostropestu Spiżarnia
(0,25l) Naturalnie tłoczony na zimno, nierafinowany, z nieoczyszczanych
produktów, które sprawdzą się jako składnik idealnie zbilansowanej diety.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

cena od:

88
zł
netto
zestaw
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Czekolada ChocoWine
jest produktem ręcznie
wyrabianym, tylko z naturalnych
składników, na bazie belgijskiej
czekolady, której akcenty
smakowe i zapachowe powstały
w procesie leżakowania,
tworzonym przez miłośników
dobrego smaku: konesera wina
i Mistrza Polski Cukierników.

Herbatka malinowa
Zawiera suszony owoc maliny
(43%), suszoną wiśnię, suszone
jabłko, suszony kwiat lipy,
liść maliny leśnej. Produkt
naturalny, bez konserwantów,
niesiarkowany, pakowany ręcznie.

Porcelanowa filiżanka
Utrzymana we włoskim stylu,
grubościenna filizanka o poj.
200 ml. Uwzględniony nadruk
1 kolorem.
Kawa ziarnista Loredana Crema
to perfekcyjnie zbalansowana mieszanka ziaren arabicy
i robusty, która łączy w sobie wszystkie zalety tych kaw. Dzięki
zawartości robusty kawa ma więcej kofeiny. Arabica zapewnia
jej łagodniejszy, pozbawiony kwasowości smak i aromat.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

?
Zestaw niestandardowy
Jeśli nie znalazłeś żednego zestawu,
który Ci odpowiada lub chcesz lekko
go zmodyfikować. Nie ma problemu,
wykonamy go indywidualnie dla Ciebie.

