


Słowo gourmet pochodzi z języka francuskiego i oznaczało konesera, smakosza. Jednak z czasem 

jego zakres znaczenia rozszerzył się też na wszystko, co związane z jedzeniem, które ma być 

przede wszystkim wysokiej jakości i podane w estetyczny albo wręcz artystyczny sposób. Jedną z 

kluczowych zasad jest „mniej, ale lepiej”.



Kosz prezentowy nr 1

W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie, wielofunkcyjne okrągłe pudełko ze świątecznym nadrukiem 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej manufakturze. Połączenie 

prostoty z miłością do najlepszych składników gwarantuje najwyższą jakość smaku oraz produktu; 

Loison 100g 

• Mleczna czekolada z dodatkiem posiekanych migdałów oraz tea chai. Czekolada produkowana 

jest przez hiszpańską manufakturę Mi&Cu 120g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

• Liściasta herbata w oryginalnym opakowaniu 50g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub herbaty 150g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt Bożego Narodzenia 

• Karmelizowane migdały z wyśmienitą 70% ciemną czekoladą Gianduja, obsypane kakaem; Mi&Cu 

80g 

• 2 x Dżem z wiśni  30g 

• Lizak w kształcie laski świątecznej 

•  Ciasteczka w różnych smakach produkowane przez włoską manufakturę Loison 

• Praliny  

• Dekoracja
Cena netto  

169 zł





Kosz prezentowy nr BN1

• Wielofunkcyjna skrzynia wykonana z drewna sosnowego 

• Czerwone, wytrawne, wysokiej jakości włoskie wino 100% Primitivo di 

Manduria. Winogrona zbierane są ręcznie w małej, słonecznej miejscowości 

w Mandurii. Wino dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu przez okres co 

najmniej 15 miesięcy, charakteryzuje się rubinowym kolorem z fioletowymi 

refleksami; Masca del Tacco Lu Rappaio Primitivo de Manduria 14% 0,7l 

• Oryginalny włoski makaron spaghetti, produkowany wyłącznie z najlepszej 

jakości pszenicy Durum 500g 

• Włoska oliwa z oliwek extravergine z czosnkiem Zucchi 250ml 

• Bombonierka pralin truflowych z orzechowym nadzieniem Oliva 220g 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w białej czekoladzie z nadzieniem 

orzechów laskowych 150g 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, 

papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Mini konfitury 2x40g 

• Praliny w czekoladzie z nadzieniem karmelowym  

• Goździki w szklanej fiolce 

• Cynamon w szklanej fiolce 

• Praliny 

Cena netto  
275,61 zł





Kosz prezentowy nr BN2

• Drewniana skrzynka ze świątecznym nadrukiem choinek oraz kontrastową 

klapką 

• Francuskie, czerwone wino pochodzące ze szczepów Garnacha oraz 

Shiraz/Syrah. Wino o purpurowo-granatowym kolorze oraz delikatnym ale 

wyrazistym aromacie świeżych jagód, kurkumy i czerwonych 

owoców; Ropiteau Grenache Syrah 0,75l 13,5% 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej 

manufakturze, zapakowana w elegancki welurowy woreczek. Połączenie 

prostoty z miłością do najlepszych składników gwarantuje najwyższą 

jakość smaku oraz produktu; Loison 100g 

• Karmelizowane migdały z wyśmienitą 70% ciemną czekoladą 

Gianduja, obsypane kakaem; Mi&Cu 80g 

• Tradycyjny, polski miód wielokwiatowy 40g 

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Nowoczesny kalendarz wykonany z naturalnego drewna. Kalendarz 

stanowi nie tylko praktyczne zastosowanie, ale również wyjątkową 

dekorację wnętrz

Cena netto  
161,79 zł





Kosz prezentowy nr BN3

• Eleganckie i unikatowe czarne pudełko ze świąteczną dekoracją 3D 

• Czerwone, wytrawne wino pochodzące ze szczepu Tempranillo w Hiszpanii. 

Wino o przyjemnym zapachu pełnych dojrzałych owoców leśnych; Prado Molar 

13% 0,75l 

• Liściasta, angielska czarna herbata earl grey z aromatem bergamoty oraz 

pięknymi, niebieskimi chabrami; Whittard Earl Grey 140g 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej manufakturze. 

Połączenie prostoty z miłością do najlepszych składników gwarantuje najwyższą 

jakość smaku oraz produktu; Loison 100g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały otoczone wyśmienitą praliną z orzechów 

laskowych obsypane kakaem; Mi&Cu 80g  

• Francuska konfitura z czarnych czereśni; Favols 260g 

• Ciasteczka w różnych smakach produkowane przez włoską manufakturę Loison 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Praliny  

• Dekoracja

Cena netto  
210,57 zł





Kosz prezentowy nr 3

W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi choinkami 

• Bombonierka pralin w różnych smakach; Anthon Berg 145 

• Liściasta herbata w oryginalnym opakowaniu 50g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub herbaty 150g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

• Gładka i aksamitna gorąca czekolada o oryginalnym, intensywnym smaku 

Whittard Luxury 350g 

• Migdały w polewie czekoladowej o smaku czarnej herbaty Assam i przypraw 

60g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt Bożego 

Narodzenia 

• 3 Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
159 zł





Kosz prezentowy nr BN10

• Eleganckie i unikatowe granatowe pudełko zamykane na magnes, 

ozdobione złotymi detalami 

• Jedna z najbardziej popularnych szkockich whisky typu blended. 

Kompozycja zawiera ponad czterdzieści składników, przy czym każdy 

dojrzewa w dębowych beczkach przez okres minimum 12 lat. 

Znakomicie zbalansowana whisky z wyczuwalną nutą owoców 

przełamanych mieszanką przypraw zachwyca łagodnością i subtelnym 

charakterem. Ballantine's 12 Yo 40% 0,7l 

• Jedna z najbardziej znanych czarnych herbat na świecie. Mieszanka 

złotych tipsów i dojrzałych, poddanych pełnej fermentacji liści daje 

mocny bursztynowy napar o charakterystycznym posmaku słodu i 

aromacie melasy; Newby Assam 50g 

• Bombonierka czekoladek w kształcie butelek wypełnione różnymi 

rodzajami prawdziwego alkoholu Anthon Berg 100g 

• Włoskie praliny z nadzieniem siekanych orzechów, oblane deserową 

czekoladą 85g 

• Oryginalna belgijska ciemna czekolada z zawartością 70% kakao 

Cachet 100g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
202,44 zł





Kosz prezentowy nr 506

W skład zestawu wchodzi: 

• Wielofunkcyjna drewniana skrzynka z klapą, wykonana w całości z 

drewna sosnowego 

• Cytrynki z imbirem i miodem 270g 

• Herbata mieszana czarno - zielona z dodatkiem bławatka, koksu, 

czekoladowych wiórek oraz wanilii 50g 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Praliny

Cena netto  
64,23 zł



Kosz prezentowy nr 5

W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego zamykana 

zasuwką z dowolnym nadrukiem klienta 

• Trufle z mleczną czekoladą o smaku cappuccino 170g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Francuska konfitura z brzoskwiń z kwiatem pomarańczy Favols 270g 

• Czekoladki deserowe z kawałkami orzechów 60g 

• Nugat z czekoladą i kawałkami orzechów laskowych 100g 

• Mieszanka najwyższej jakości esencjonalnych herbat czarnych z Afryki 

Wschodniej – Newby 50g 

• Ręcznie wykonany drewniany nożyk do smarowania 

• Praliny 

• Dekoracja Cena netto  
149 zł





Kosz prezentowy nr 6

W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego zamykana na zasuwkę 

• Mielona kawa z wyjątkowej edycji gourmet 100g 

• Liściasta herbata cejlońska z wyjątkowej edycji gourmet 50g 

• Praliny Lindor z mlecznej czekolady z delikatnie rozpływającym się nadzieniem; Lindt 100g 

• Bombonierka belgijskich pralinek 125g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Prawdziwa belgijska czekolada z migdałami i miodem Cachet 100g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub herbaty 150g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt Bożego Narodzenia 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
153 zł



Kosz prezentowy nr 10
W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Angielska herbata z aromatem bergamoty i pięknymi, niebieskimi 

chabrami Earl Grey Whittard 100g (Uwaga! Producent wprowadził 
nowe opakowania- zdjęcie podglądowe zamieszczamy w galerii) 

• Trufle z mleczną czekoladą o smaku cappuccino 170g 

• Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady Old Denmark 150g 

• Nugat z czekoladą i kawałkami orzechów laskowych 100g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Francuski krem z kwiatów fiołka z wanilią Favols 270g 

• Ręcznie wykonany drewniany nożyk do smarowania 

• Praliny 

• Dekoracja
Cena netto  
121,14 zł



Kosz prezentowy nr 555
W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonane, wielofunkcyjne pudełko z drewna sosnowego 

• Angielska czarna herbata z olejkiem bergamotki i cytrusowym 

aromacie Earl Grey Newby 50g 

• Bombonierka belgijskich pralinek 125g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Francuska konfitura z brzoskwiń z kwiatem pomarańczy Favols 270g 

• Cytrynki z imbirem i miodem 270g 

• Drewniany nabierak do miodu 

• Prawdziwa belgijska mleczna czekolada Cachet 100g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Chałwa sezamowa w rurce 34g 

• Praliny

Cena netto  
137,40 zł



Kosz prezentowy nr 9
W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Bombonierka mieszanych, nadziewanych pralin w różnych smakach, 

oblanych czekoladą; Jakobsen 140g 

• Cytrynki z imbirem i miodem 270g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Francuska konfitura z gruszek z orzechami włoskimi Favols 270g  

• Nugat z mieszanką migdałów i orzechów 100g 

• Rozpuszczalna kawa Fine Aroma Davidoff 100g 

• Ręcznie wykonany drewniany nożyk do smarowania 

• Praliny 

• Dekoracja Cena netto  
121,14 zł





Kosz prezentowy nr BN24

W skład zestawu wchodzi: 

• Wielofunkcyjna drewniana skrzynka z klapą, wykonana w całości z 

drewna sosnowego 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, 

banana, papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 40g 

• Praliny z nadzieniem karmelowym 50g 

• Kruche ciasteczka o różnych smakach

Cena netto  
39,84 zł



Kosz prezentowy nr 429

W skład zestawu wchodzi: 

• Wielofunkcyjna drewniana skrzynka z klapą, wykonana w całości z drewna 

sosnowego 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 

oraz dzikiego szafranu 50g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub herbaty 150g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt Bożego 

Narodzenia 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Praliny

Cena netto  
64,23 zł



Kosz prezentowy nr B23

W skład zestawu wchodzi: 

• Jutowy woreczek w biało-czerwoną kratkę  

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, 

banana, papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 40g 

• Mleczne czekoladki z kawałkami suszonych owoców 60g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt Bożego 

Narodzenia

Cena netto  
47,97 zł



Kosz prezentowy nr BN6

• Eleganckie białe pudełko wykonane z grubej tektury ozdobione na wieczku 

tłoczonym nadrukiem choinek 

• Popularny likier stworzony w 1974 roku w Irlandii. Wyrabiany na bazie 

trzykrotnie destylowanej whiskey pochodzącej z najstarszej irlandzkiej 

destylarni - Bushmills, z dodatkiem najwyższej jakości śmietanki, wanilii oraz 

kakao.; Bailey's The Original 0,5l 17% 

• Bombonierka belgijskich pralin w różnych smakach w gustownym, eleganckim 

opakowaniu 100g 

• Mielona kawa z wyjątkowej edycji gourmet 100g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, 

papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty 

assam i przypraw; Mi&Cu 60g 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 40g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
161,79 zł





Kosz prezentowy nr BN8

• Koszyczek zapakowany w woreczek materiałowy 

• Lekkie wino musujące z włoskiego regionu Treviso. Reprezentuje najlepszą 

włoską tradycję tworzenia Prosecco. Specjalnie wyselekcjonowane szczepy 

nadają mu subtelny owocowy aromat; Stock Prosecco Treviso 11% 200ml 

• Bombonierka belgijskich pralin o różnych smakach oblane czekoladą 

Excelcium 150g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty 

pu erth i jagód; Mi&Cu 60g 

• Szwajcarska czekolada mleczna z delikatnie rozpływającym się nadzieniem; 

Lindt 38g 

• Świąteczne laski cukrowe 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
72,36 zł

Tylko 80 sztuk





Kosz prezentowy nr BN9

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi 

choinkami oraz kokardą 

• Portugalskie, wytrawne, czerwone wino o owocowym zapachu z wyczuwalną 

nutą wanilii, o smaku czereśni, czekolady i przypraw. Wino nagrodzone 

licznymi tytułami; Cabeca de Toiro Reserva, 13,5% 0,75l 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, 

papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Mleczna czekolada z dodatkiem posiekanych migdałów oraz tea chai. 

Czekolada produkowana jest przez hiszpańską manufakturę Mi&Cu 120g 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w białej czekoladzie z nadzieniem 

orzechów laskowych 150g 

• Tradycyjne duńskie, kruche ciasteczka z kawałkami czekolady Tivoli 150g 

• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem karmelowym 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
169,92 zł





Kosz prezentowy nr B10

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi 

choinkami oraz kokardą 

• Wytrawne wino pochodzące z regionu Apulia we Włoszech, ze 

szczepów primitivo i negroamaro, którym zawdzięcza swoją głęboką, 

rubinowo-fioletową barwę. Jak na włoski temperament przystało, wino 

jest intensywne i wyraziste, ze zdecydowanym bukietem dojrzałych 

śliwek i winogron; Appassimento Rosso Salento 14,5% 0,75; 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, 

banana, papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem 

herbaty assam i przypraw; Mi&Cu 60g 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej 

manufakturze. Połączenie prostoty z miłością do 

najlepszych składników gwarantuje najwyższą jakość smaku oraz 

produktu; Loison 100g 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 220g 

• Praliny 

• Dekoracja Cena netto  
202,44 zł





Kosz prezentowy nr B11

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi 

choinkami oraz kokardą 

• Czerwone, wytrawne wino, które powstało regionie Bairrada w Portugalii z 

gron szczepów: Touriga Nacional, Tinta Roriz oraz Baga. Wino 

o intensywnym kolorze ciemnej wiśni z refleksami fioletu, ze złożonym 

aromatem nut mocno dojrzałych czerwonych owoców; Alianca Bairrada 

Reserva Tinto 13,5% 0,75l 

• Białe, wytrawne wino , które powstało regionie Bairrada w Portugalii z 

gron szczepów: Maria Gomes, Bical oraz Arinto. Wino o jasnożółtym 

kolorze z zielonkawymi refleksami. Aromat wina jest owocowy  z niuansami 

i nutami tropikalnymi; Alianca Bairrada Reserva Branco 13% 0,75l 

• Bombonierka wyjątkowych 14 pralin o różnych smakach od 

czekoladowych trufli w różnych wariacjach smakowych po marcepan, 

nugat czy klasyczne mini tabliczki mlecznej i gorzkiej czekolady; Anthon 

Berg Favourites Chocolates 145g 

• Mielona kawa arabica w eleganckiej metalowej puszcze 100g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem 

herbaty assam i przypraw; Mi&Cu 60g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
186,18 zł





Kosz prezentowy nr B12

• Białe pudełko wykonane z tektury prążkowanej (motyw do wyboru: 

uniwersalny, bożonarodzeniowy, wielkanocny)  

• Białe, półwytrawne wino, które powstało w wyniku kupażu gron Cataratto 

odmianą spokrewnioną z Garganega oraz Pinot Grigio. Wino prezentuje 

jasno słomkową barwę z delikatnymi aromatami cytrusowo kwiatowymi, na 

podniebieniu miękka delikatna budowa; Santa Libera 11% 0,75l 

• Czerwone, półwytrawne wino, wyprodukowane ze szczepów Merlot i 

Cabernet i pochodzące z włoskiego regionu - Veneto. Charakteryzuje się 

rubinową barwą, aromatem czarnej porzeczki oraz owoców leśnych. 

Lekkie i przyjemne w piciu.; Santa Libera 11% 0,75l 

• Karmelizowane migdały z wyśmienitą 70% ciemną czekoladą 

Gianduja, obsypane kakaem; Mi&Cu 80g 

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Praliny

Cena netto  
96,75 zł





Kosz prezentowy nr B13

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

zamykana zasuwką ze świątecznym nadrukiem  

• Doskonała, mołdawska brandy, nawiązująca swą nazwą do przodków 

dzisiejszych mieszkańców Mołdawii – Daków. Urzeka bursztynową barwą, 

aromatem suszonych śliwek, tostów, owoców egzotycznych czy też 
przypraw. W smaku ów trunek jest łagodny, z orzechowymi nutami; Daos 

36% 0,5l 

• Herbata czarna stworzona w oparciu o tradycyjną indyjską recepturę 

mieszanka czarnej herbaty z orientalnymi przyprawami daje esencjonalny, 

rozgrzewający, aromatyczny napar z wyraźnie wyczuwalną pikantną nutą 

egzotycznych dodatków; Newby Masala Chai 50g 

• Tradycyjne kruche, duńskie ciasteczka z kawałkami suszonej pomarańczy 

Old Denmark 150g 

• Szwajcarska ciemna czekolada z dodatkiem mielonych orzechów 

laskowych; Lindt 100g 

• Orzechy laskowe w karmelu 100g 

• Marcepan w mlecznej czekoladzie Lindt 50g 

• Praliny Cena netto  
194,31 zł





Kosz prezentowy nr B14

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

zamykana zasuwką ze świątecznym nadrukiem  

• Ekskluzywna, naprawdę „czysta” wódka, wyprodukowana z polskiego 

żyta, po 4-krotnej destylacji, wielokrotnie filtrowana. Zapewnia jej to 

niepowtarzalny, łagodny smak. Możemy się nią delektować, doceniając 

kunszt produkcji tego trunku, który jest wytwarzany w małych partiach, 

zgodnie z kresową, rodzinną recepturą; Gutt Pure Vodka 40% 0,5l 

• Mielona kawa arabica 100g 

• Tradycyjne toruńskie pierniki nadziewane w czekoladzie deserowej; 

Kopernik 100g 

• Żurawina w miodzie 220g 

• Migdały w białej czekoladzie z posypką kokosową 100g 

• Praliny

Cena netto  
145,53 zł





Kosz prezentowy nr B15

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

zamykana zasuwką ze świątecznym nadrukiem  

• Wytrawne wino pochodzące ze szczepów syrah, touriga-nacional, castelão 

w Portugalii. Wino o rubinowym kolorze z wyraźnym aromatem i 

owocowym z korzennym tłem; Serradayres Reserva Tinto 13% 0,375l 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, 

papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Oryginalna włoska czekolada z 70% zawartością kakao 100g 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej 

manufakturze. Połączenie prostoty z miłością do 

najlepszych składników gwarantuje najwyższą jakość smaku oraz produktu; 

Loison 100g 

• Sticki czekoladowe z miętowym nadzieniem 125g 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 40g 

• Praliny

Cena netto  
121,14 zł





Kosz prezentowy nr B16

• Bordowe pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, 

złotymi choinkami oraz kokardą 

• Czerwone, wytrawne wino ze szczepu primitivo o intensywnym rubinowym 

kolorze. Zapach odkrywa przed nami aromaty czarnych wiśni, suszonych 

śliwek, przypraw i białego pieprzu; Borgo dei Trulli Primitivo 0,75l 13% 

• Praliny Lindor z mlecznej czekolady z delikatnie rozpływającym się 

nadzieniem; Lindt 100g 

• Czekoladki mleczne z nadzieniem marcepanowym Merci 100 g 

• Mielona kawa arabika 100g 

• Praliny  

• Dekoracja 

Cena netto  
129,27 zł





Kosz prezentowy nr B19

• Eleganckie, wielofunkcyjne okrągłe pudełko z kokardą 

• Białe, półwytrawne wino, które powstało w wyniku kupażu gron Cataratto 

odmianą spokrewnioną z Garganega oraz Pinot Grigio. Wino prezentuje 

jasno słomkową barwę z delikatnymi aromatami cytrusowo kwiatowymi, na 

podniebieniu miękka delikatna budowa; Santa Libera 11% 0,75l 

• Napój alkoholowy o smaku tradycyjnych, holenderskich karmelowych 

ciasteczek. Podobnie jak w przypadku ciasteczek, do jego produkcji używa 

się wyłącznie najlepszych składników, aby przywołać doznania tego 

tradycyjnego, karmelowo-ciasteczkowego smaku; Van Meer's Stroopwafel 

Liqueur 14.7% 0,35l 

• Kolekcja włoskich pralin wypełnionych nadzieniem czekoladowo-

orzechowym 150g 

• Mieszanka tradycyjnych włoskich Gianduiotti w trzech rodzajach: classici, 

fondente oraz bianchi; Feletti 150g 

• Migdały w białej czekoladzie z posypką kokosową 100g 

• Kardamon w szklanej fiolce 10g 

• Kruche ciasteczka w różnych smakach 

• Praliny Cena netto  
161,79 zł





Kosz prezentowy nr B20

• Eleganckie, wielofunkcyjne okrągłe pudełko ze świątecznym nadrukiem 

• Klasyczny przedstawiciel amerykańskiej whiskey i tym samym oferuje 

dokładnie to co powinien zawierać standardowy bourbon. Rdzawo-

pomarańczowy kolor prezentuje aromatyczne i słodkie nuty wanilii i 

karmelu zdecydowanie przysłaniając potencjalny posmak dębiny; Jim 

Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey 40% 0,5l 

• Bombonierka belgijskich pralin o różnych smakach oblane czekoladą 

Excelcium 150g 

• Karmelizowane migdały z wyśmienitą 70% ciemną czekoladą 

Gianduja, obsypane kakaem; Mi&Cu 80g 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem 

orzechów laskowych 150g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Lizaki w kształcie lasek świątecznych  

• Praliny 

Cena netto  
178,05 zł





Kosz prezentowy nr B21

• Eleganckie, wielofunkcyjne okrągłe pudełko z kokardą 

• Białe, wytrawne wino pochodzące z prowincji Mendoza w 

Argentynie. Lekkie, aromatyczne wino produkowane z owoców szczepu 

torrontés – białej argentyńskiej odmiany winorośli. Na podniebieniu 

wyczuwalne są cytrusy i tropikalne owoce; Pampas Del Sur Torrontes 

12% 0,75l 

• Najwyższej jakości grecka oliwa z oliwek uzyskana bezpośrednio z oliwek 

i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych; O2 500ml 

• Oryginalna włoska czekolada z 70% zawartością kakao 100g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, 

papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Orzechy włoskie w tradycyjnym miodzie wielokwiatowym 150g 

• Orzechy laskowe w karmelu 100g 

• Przyprawa w szklanej fiolce 40g 

• Praliny 

Cena netto  
161,79 zł





Kosz prezentowy nr B22

• Eleganckie, wielofunkcyjne okrągłe pudełko z kokardą 

• Wytrwane, czerwone wino pochodzące z włoskiej Toskanii.Wyprodukowane w 

100 % ze szczepu Sangiovese. Rubinowo czerwony kolor. Bukiet owocowy o 

lekkim zapachu fiołka. Ładnie zbudowane z harmonijnym, lekko taninowym 

wykończeniem; Chianti Terre del Bruno 0,75l 13% 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej manufakturze. 

Połączenie prostoty z miłością do najlepszych składników gwarantuje 

najwyższą jakość smaku oraz produktu; Loison 100g 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w białej czekoladzie z nadzieniem 

orzechów laskowych 150g 

• Bezglutenowa, ciemna czekolada z 70% zawartością kakao; Simon Coll 85g 

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Nowoczesny kalendarz wykonany z naturalnego drewna. Kalendarz stanowi 

nie tylko praktyczne zastosowanie, ale również wyjątkową dekorację wnętrz 

• Przyprawa w szklanej fiolce 40g 

• Praliny 

Cena netto  
178,05 zł





Kosz prezentowy nr BN28

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej czarnej tektury i 

ozdobione tłoczonymi, złotymi choinkami 

• Czerwone, wytrawne wino  o aromacie czarnej 

porzeczki i dojrzałych jeżyn z lekką nutką mięty. 

Wino jest mocne i żywe, z dobrą strukturą i 

pikantnymi taninami. Idealne do mięs z grilla, 

steków oraz dań meksykańskich; Sol del Oro 

Cabernet Sauvignon 13,0% 0,75l 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest 

synonimem Świąt Bożego Narodzenia 

• Praliny 

Cena netto  
70,72 zł



Kosz prezentowy nr BN30

• Drewniana skrzynka ze świątecznym nadrukiem choinek oraz kontrastową 

klapką 

• Glengarry Highland Blended Scotch Whisky to bogata w smaku, z lekko torfową 

nutą whisky powstająca przy użyciu jedynie najlepszych składników, 

dojrzewająca w drewnianych beczkach; Glengarry Highland Blended Scotch 

Whisky 40% 0,7l 

• Czekoladki deserowe z kawałkami orzechów 60g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, 

papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Marcepan w mlecznej czekoladzie; Lindt 50g 

• Miód wielokwiatowy 40g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
161,79 zł



Kosz prezentowy nr BN31

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej czarnej tektury i ozdobione tłoczonymi, 

złotymi choinkami 

• Glengarry Highland Blended Scotch Whisky to bogata w smaku, z 

lekko torfową nutą whisky powstająca przy użyciu jedynie 

najlepszych składników, dojrzewająca w drewnianych 

beczkach;Glengarry Highland Blended Scotch Whisky 40% 0,7l 

• Krążki z czekolady deserowej z orzechami laskowymi 75g 

• Dekoracja

Cena netto  
88,62 zł



Kosz prezentowy nr BN32

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi 

choinkami 

• Włoskie, czerwone wino pochodzące ze wspaniałej krainy położonej 

pomiędzy Weroną a jeziorem Garda. Dzięki metodzie Ripasso wino 

to ma lepszą strukturę i niższą kwasowość. Bukiet charakteryzuje się 

dojrzałymi czerwonymi owocami i przyprawami; Valpolicella Ripasso 

Aristocratico 13,5% ,075l 

• Krążki z czekolady deserowej z orzechami laskowymi 75g 

• Dekoracja

Cena netto  
80,49 zł



Kosz prezentowy nr BN33

• W skład zestawu wchodzi: 

• Drewniana skrzynka ze świątecznym nadrukiem choinek oraz 

kontrastową klapką 

• Jeden z najpopularniejszych koktajli na świecie Mojito,Coppa 

Cocktails Mojito, to koktajl z karaibskiego rumu, likieru 

miętowego i soku z limonki,idealnie smakuje w połączeniu z 

lodem; Coppa Cocktails Mojito 10%0,7l 

• Belgijskie mleczne czekoladki nadziewane w formie sticka o 

smaku miętowym; Cupido 107g 

• Bezglutenowa, ciemna czekolada, 70% kakao Simon Coll 85g 

• Włoskie ciasteczka cantuccini z gorzką czekoladą i pistacjami 

180g 

• Ekologiczne suszone cytrynki w szklanym słoiczku, idealne 

jako dodatek do drinków lub herbaty 40g 

• Praliny

Cena netto  
161,79 zł



Kosz prezentowy nr BN34

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, 

awangardowymi listkami 

• Czerwone, wytrawne wino o intensywnym czerwonym 

rubinowym kolorze z mocno waniliowym smakiem świeżych, 

ciemnych owoców. Pochodzi ze szczepu Tempranillo w 

Hiszpanii Calle Real Reserva 13% 0,75l 

• Bombonierka czekoladek belgijskich 180g   

• Ciemna czekolada chrupiącymi kawałkami karmelu i odrobiną 

soli morskiej Lindt 100g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki 

pomarańczy, banana, papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań 

lub herbaty 150g 

• Cukierki maślane; Cavendish & Harvey 175g 

• Praliny  

• Dekoracja

Cena netto  
145,53 zł



Kosz prezentowy nr 658

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, 

awangardowymi listkami 

• Czerwone, wytrawne wino o intensywnym czerwonym 

rubinowym kolorze z mocno waniliowym smakiem świeżych, 

ciemnych owoców. Pochodzi ze szczepu Tempranillo w 

Hiszpanii Calle Real Reserva 13% 0,75l 

• Bombonierka czekoladek belgijskich 180g   

• Ciemna czekolada chrupiącymi kawałkami karmelu i odrobiną 

soli morskiej Lindt 100g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki 

pomarańczy, banana, papai oraz dzikiego szafranu 50g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań 

lub herbaty 150g 

• Cukierki maślane; Cavendish & Harvey 175g 

• Praliny  

• Dekoracja

Cena netto  
145,53 zł



Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego z 

praktycznym uchwytem ze sznurka jutowego 

Monte Milla Tempranillo to wytrawne wino czerwone. Pochodzi z 

regionu La Mancha w Hiszpanii. Produkowane ze szczepu 

Tempranillo. W ustach bardzo przyjemne o jagodowych aromatach, z 

nutą ziołową oraz niskiej kwasowości; Monte Milla Tempranillo 12,5% 

0,75l 

Gorzka czekolada o zawartości 47% kakao z kawałkami chrupiących 

prażonych orzechów laskowych z Piemontu; Maitres Chocolatiers 

Lindt 100g 

Cena netto  
44,72 zł

Cena netto  
44,72 zł

Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z 

drewna sosnowego z praktycznym uchwytem ze 

sznurka jutowego 

Monte Milla Airen to wytrawne wino białe. 

Pochodzi z regionu La Mancha w Hiszpanii. 

Produkowane ze szczepu Airen. W ustach 

bardzo przyjemne o cytrusowych aromatach i 

niskiej kwasowości; Monte Milla Airen 12% 

0,75l 

Gorzka czekolada o zawartości 47% kakao z 

kawałkami chrupiących prażonych orzechów 

laskowych z Piemontu; Maitres Chocolatiers 

Lindt 100g 

Kosz prezentowy nr 591

Kosz prezentowy nr 592



Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna 

sosnowego z praktycznym uchwytem ze sznurka jutowego 

Naturalnie słodkie, białe wino z Egeru ze szczepów hárslevelű, 

olaszrizling. Bukiet słodki, wręcz landrynkowy- cytrusy i kwiaty 

wiosenne. W smaku owocowe, z wyraźną słodyczą i przyjemną 

rześkością w zakończeniu. Petreny Silver DC Hárslevelű 2018 

0,7l 

Gorzka czekolada o zawartości 47% kakao z kawałkami 

chrupiących prażonych orzechów laskowych z Piemontu; Maitres 

Chocolatiers Lindt 100g 

Cena netto  
72,36 zł

Cena netto  
72,36 zł

Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna 

skrzynka z drewna sosnowego z 

praktycznym uchwytem ze sznurka 

jutowego 

Naturalnie słodkie, czerwone wino z Egeru 

ze szczepu Merlot, w którym odnajdziemy 

aromaty jagód, jeżyn i porzeczek. W smaku 

owocowe, z wyraźną słodyczą; Petreny 

Silver Merlot 2016 

Gorzka czekolada o zawartości 47% kakao z 

kawałkami chrupiących prażonych orzechów 

laskowych z Piemontu; Maitres Chocolatiers 

Lindt 100g 

Kosz prezentowy nr 590

Kosz prezentowy nr 589



Kosz prezentowy nr BN35
• W skład zestawu wchodzi: 

• Wielofunkcyjna skrzynia wykonana z drewna sosnowego 

• Wódka Smirnoff Black wytwarzana jest w unikalnym procesie czterokrotnej 

destylacji i jednokrotnej filtracji. Jest trzykrotnie destylowana w stalowych 

kolumnach, a następnie podlega destylacji w ponad 100-letnim miedzianym kotle 

destylacyjnym, zgodnie z tradycyjną, rosyjską metodą; 40% 0,5l  

• Najbardziej popularna na świecie szkocka whisky typu „blended”, której smak 

znany jest w ponad 180 krajach. Skomponowana jest z precyzyjnie dobranych 25 

whisky słodowych i zbożowych, w tym najlepszych na świecie whisky single malt; 

Grant’s 40% 0,5l 

• Kiełbasa myśliwska staropolska, wieprzowa, wędzona i pieczona. Ze 155g mięsa 

wieprzowego wyprodukowano 100g wyrobu; Stara Wędzarnia 220g 

• Bombonierka nadziewanych pralin oblanych mleczną czekoladą 225g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 

oraz dzikiego szafranu 50g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

• Praliny, kakaowe kulki; Excelcium 120g 

• Ciemna czekolada chrupiącymi kawałkami orzechów Lindt 100g 

• Baton w formie sticka z mlecznej czekolady z delikatnie rozpływającym się 

kremem Lindt  38g 

• Czekoladki mleczne z nadzieniem marcepanowym Merci 100 g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
259,35 zł



Kosz prezentowy nr BN36

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie, wielofunkcyjne okrągłe pudełko z kokardą 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w białej czekoladzie z 

nadzieniem orzechów laskowych 150g 

• Gładka i aksamitna gorąca  biała czekolada o oryginalnym, 

intensywnym smaku Whittard Luxury 350g 

• Kruche ciasteczka w różnych smakach 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały otoczone wyśmienitą 

praliną z orzechów laskowych obsypane kakaem; Mi&Cu 80g 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej 

włoskiej manufakturze, zapakowana w elegancki welurowy 

woreczek. Połączenie prostoty z miłością do najlepszych 

składników gwarantuje najwyższą jakość smaku oraz 

produktu; Loison 100g 

• Maślane, włoskie ciastka z kawałkami gorzkiej czekolady 160g 

• Pasta z ekologicznego czarnego czosnku 100g 

• Kruche ciasteczka w różnych smakach

Cena netto  
210,57 zł





Kosz prezentowy nr BN37

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie białe pudełko wykonane z grubej tektury 

ozdobione na wieczku tłoczonym nadrukiem choinek 

• Kawa rozpuszczalna  Davidoff Fin 100g 

• Praliny, kakaowe kulki; Excelcium 120g 

• Bombonierka czekoladek Merci 250g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 

100g 

• Chałwa sezamowa w rurce 34g 

• Skórka pomarańczowa w czekoladzie wykonane ręcznie w 

polskiej manufakturze 100g 

• Baton w formie sticka z mlecznej czekolady z delikatnie 

rozpływającym się kremem Lindt  38g 

• Praliny 

• Dekoracja
Cena netto  
129,27 zł



Kosz prezentowy nr BN38

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie białe pudełko wykonane z grubej tektury ozdobione 

na wieczku tłoczonym nadrukiem choinek 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Czarna herbata w torebkach; Chelton Noble Hause Dimbula 

Black Tea 50g 

• Świąteczne laski cukrowe 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt 

Bożego Narodzenia 

• Miód wielokwiatowy 40g 

• Konfitura wiśniowa 40g 

• Karmelizowane migdały z wyśmienitą 70% ciemną czekoladą 

Gianduja, obsypane kakaem; Mi&Cu 80g 

• Czekoladki deserowe z kandyzowanymi płatkami kwiatów 60g 

• Praliny 

• Dekoracja
Cena netto  
104,88 zł



Kosz prezentowy nr BN39
• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi 

detalami 

• Ekskluzywna Toruńska wódka Retman strong. Marka zainspirowana historią rzeki 

Wisły, transportu rzecznego i handlu. Retman, który kierował spławem, 

wskazywał statkom bezpieczną drogę. Mistrzowskie połączenie mocy i 

unikalnych walorów smakowych, oparte na wysokiej jakości naturalnych 

składnikach; Wódka Retman strong 50%,07l 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej manufakturze. 

Połączenie prostoty z miłością do najlepszych składników gwarantuje najwyższą 

jakość smaku oraz produktu; Loison 100g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt Bożego 

Narodzenia 

• Praliny z nadzieniem karmelowym 50g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty Pai 

Mu Tan White Tea o smaku czekoladowo-migdałowym z kokosem i imbirem; 

Mi&Cu 60g 

• Bombonierka nadziewanych pralin oblanych mleczną czekoladą 225g 

• Oryginalna belgijska ciemna czekolada z zawartością 70% kakao Cachet 100g 

• Mieszanka tradycyjnych włoskich Gianduiotti w trzech rodzajach: classici, 

fondente oraz bianco; Feletti 150g 

• Dekoracja

Cena netto  
210,57 zł



Kosz prezentowy nr BN40

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi 

detalami 

• Aberlour 12Year Old Single Malt Scotch to whisky rodzaju Single Malt 

Scotch, dojrzewająca podwójnie w tradycyjnych beczkach z amerykańskiego 

dębu i sherry przez 12 lat, łagodnym smaku z nutami owocowymi i 

czekoladowymi. Nagrodzona brązową nagrodą International Wine & Spirits 

Competition; Aberlour 12Year Old Single Malt Scotch 40% 0,7l 

• Bombonierka nadziewanych pralin oblanych mleczną czekoladą 225g 

• Tradycyjna babka Panettone produkowana w rodzinnej włoskiej 

manufakturze. Połączenie prostoty z miłością do 

najlepszych składników gwarantuje najwyższą jakość smaku oraz produktu; 

Loison 100g 

• Kryształowa szklanka z najwyższą jakością, precyzją wykonania i 

nienagannym wyglądem pochodząca ze słynnej manufaktury 

szkieł kryształowych Crystal Bohemia 

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
283,74 zł



Kosz prezentowy nr BN41

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi 

detalami 

• Glenfiddich 12Yo jest zaliczany do whisky typu Single Malt, która pochodzi z 

regionu Speyside w Szkocji. Jej aromatyczna korzenna woń delikatnie 

miesza się z subtelnymi nutami skórki pomarańczy oraz gruszki. Finisz 

zaskakuje niespotykanie ciepłym i słodkim smakiem cukru trzcinowego; 

Glenfiddich 12Yo 40% 0,7l 

• Ciasta Glenfiddich Whisky to pyszna szkocka popołudniowa uczta. Ekspert 

piekarniczy Walkers łączy pikantne, soczyste owoce z whisky single malt 

Glenfiddich, aby uzyskać pyszny, bogaty smak; 400g 

• Kiełbasa myśliwska staropolska, wieprzowa, wędzona i pieczona. Ze 155g 

mięsa wieprzowego wyprodukowano 100g wyrobu; Stara Wędzarnia 220g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

• Bombonierka czekoladek w kształcie butelek z ciemnej czekolady z 

prawdziwymi szkockimi whisky; Anthon Berg 155g 

• Musztarda sarepska; Stara wędzarnia 180g 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Praliny

Cena netto  
316,26 zł



Kosz prezentowy nr BN42

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione 

złotymi detalami 

• The Macallan to absolutna ikona w świecie whisky Single Malt i marka 

numer 1 pod względem wartości sprzedaży. Uważana za najbardziej 

prestiżową markę whisky aż 3 krotnie ustanawiała rekordy Guinnessa za 

najdroższą whisky na świecie (ostatni raz w Maju 2018 kiedy butelka 65 

letniego The Macallan została sprzedana za 1,1 mln USD.). The 

Macallan 12 YO Double Cask dojrzewa w 2 rodzajach beczek. Najpierw 

w beczkach po sherry z dębu amerykańskiego, a następnie w beczkach 

po sherry z dębu europejskiego.; The Macallan 12Y 40% 0,7l 

• Bombonierka czekoladek w kształcie butelek wypełnione różnymi 

rodzajami prawdziwego alkoholu Anthon Berg 100g 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Maślane, włoskie ciastka z kawałkami gorzkiej czekolady 160g 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w czekoladzie z nadzieniem 

orzechów laskowych 150g 

• Kryształowa szklanka z najwyższą jakością, precyzją wykonania i 

nienagannym wyglądem pochodząca ze słynnej manufaktury szkieł 
kryształowych Crystal Bohemia 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
316,26 zł





Kosz prezentowy nr BN43

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi 

detalami 

• Aberlour 12Year Old Single Malt Scotch to whisky rodzaju Single Malt 

Scotch, dojrzewająca podwójnie w tradycyjnych beczkach z amerykańskiego 

dębu i sherry przez 12 lat, łagodnym smaku z nutami owocowymi i 

czekoladowymi. Nagrodzona brązową nagrodą International Wine & Spirits 

Competition; Aberlour 12Year Old Single Malt Scotch 40% 0,7l 

• Włoskie, czerwone wino pochodzące ze wspaniałej krainy położonej pomiędzy 

Weroną a jeziorem Garda. Dzięki metodzie Ripasso wino to ma lepszą strukturę i 

niższą kwasowość. Bukiet charakteryzuje się dojrzałymi czerwonymi owocami i 

przyprawami; Valpolicella Ripasso Aristocratico 13,5% ,075l 

• Czekolada mleczna z płynnym nadzieniem z dodatkiem Whisky; Lindt 100g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 

oraz dzikiego szafranu 50g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

• Praliny z nadzieniem karmelowym 50g 

• Czekolada mleczna z kawałkami skarmelizowanego cukru, chrupiącym wafelkiem 

i mlecznym nadzieniem; Lindt 150g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub herbaty 150g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
316,26 zł



Kosz prezentowy nr 449

• W skład zestawu wchodzi: 

• Czarne pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione złotymi choinkami 

• Czerwone, wytrawne wino o intensywnym czerwonym rubinowym kolorze 

z mocno waniliowym smakiem świeżych, ciemnych owoców. Wino 

dojrzewa 4 miesiące w dębowych beczkach i pochodzi ze 

szczepu Tempranillo w Hiszpanii; El Bochorno 13% 0,75l 

• Praliny Lindor z mlecznej czekolady z delikatnie rozpływającym się 

nadzieniem; Lindt 100g 

• Klasyczne duńskie, kruche, maślane ciasteczka w pięknej metalowej 

puszcze 150g 

• Czekoladki mleczne z nadzieniem marcepanowym Merci 100 g 

• Praliny

Cena netto  
113,01 zł



Kosz prezentowy nr 317

• W skład zestawu wchodzi: 

• Wielofunkcyjna skrzynia z drewna sosnowego 

• Wyselekcjonowana, rozpuszczalna kawa Fine Aroma Davidoff 100g 

• Mieszanka najwyższej jakości esencjonalnych herbat czarnych z Afryki 

Wschodniej – Newby 50g 

• Bombonierka nadziewanych pralin oblanych mleczną czekoladą 225g 

• Czekoladki w formie buteleczek szampana, wypełnione nadzieniem o 

smaku Marc de Champagne 210g (Uwaga! zamiana na Praliny czekoladowe w 

różnych smakach z nadzieniem orzecha laskowego; Oliva 300g) 

• Belgijskie mleczne czekoladki z nadzieniem irlandzkiej whisky Cupido 125g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Migdały w posypce czekoladowej 100g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady 150g 

• Krążki z czekolady deserowej z orzechami laskowymi 75g 

• Praliny

Cena netto  
283,74 zł



Kosz prezentowy nr 44

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi 

choinkami 

• Koniak ze specjalnej edycji wykwintnego Martell VS,  będący 

mieszanką destylatów wyłącznie z jednego źródła w regionie 

Cognac Martell VS Single Distillery 40% 0,5l 

• Angielska herbata o bogatym, mocnym, lekko słodowym i świeżym 

smaku podana w pięknej metalowej puszcze; English 

Breakfast Whittard 140g 

• Pyszna jedwabista ciemna czekolada z zawartością 50% kakao Simon 

Coll 200g 

• 2 przepyszne batony marcepanowe, z czego jeden pokryty ciemną 

czekoladą z chrupiącym orzechem drugi zaś pokryty mleczną 

czekoladą i migdałami 80g  

• Praliny stworzone z gorzkiej czekolady wypełnione kremem mocno 

czekoladowym

Cena netto  
243,09 zł



Kosz prezentowy nr 469

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi 

detalami 

• 12-letnia szkocka whisky, typu blended, produkowana przez Chivas Brothers. 

W skład Chivas Regal wchodzi 40 rodzajów starannie wyselekcjonowanych 

whisky słodowych i zbożowych; Chivas Regal 40% 0,7l 

• Trufle z mleczną czekoladą o smaku cappuccino 150g 

• Czekolada mleczna z płynnym nadzieniem z dodatkiem Whisky; Lindt 100g 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Nugat z mieszanką migdałów Vergani 100g 

• Praliny

Cena netto  
161,79 zł



Kosz prezentowy nr 604

• W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego z 

praktycznym uchwytem ze sznurka jutowego 

• Najbardziej popularna na świecie szkocka whisky typu „blended”, której 

smak znany jest w ponad 180 krajach. Skomponowana jest z precyzyjnie 

dobranych 25 whisky słodowych i zbożowych, w tym najlepszych na 

świecie whisky single malt; Grant’s 40% 0,7l 

• Szwajcarska deserowa czekolada z kawałkami truskawek  Lindt 100g 

• Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie z kawą 100g 

• Praliny
Cena netto  

96,75 zł



Kosz prezentowy nr 440

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione 

złotymi detalami 

• Klasyczna Polska wódka, wyprodukowana wyłącznie w oparciu o 

naturalne wyciągi roślinne oraz najwyższej klasy spirytus 

zbożowy; Dębowa Polska 40% 0,5l 

• Klasyczne duńskie, kruche, maślane ciasteczka w pięknej metalowej 

puszcze 150g 

• Bombonierka belgijskich pralinek 125g 

• Lindt Baton z mlecznej czekolady nadziewany kremem z orzechów 

laskowych 40g  

• Praliny

Cena netto  
129,27 zł



Kosz prezentowy nr 440

• W skład zestawu wchodzi: 

• Białe pudełko wykonane z tektury (motyw do wyboru: uniwersalny, 

bożonarodzeniowy, wielkanocny) 

• Białe, wytrawne wino pochodzące ze szczepu Viura w Hiszpanii. 

Wino o zwiewnym, owocowym, z wyraźną nutą jabłek i cytryn 

bukiecie. Prado Molar 12% 0,75l 

• Czerwone, wytrawne wino pochodzące ze szczepu Tempranillo w 

Hiszpanii. Wino o przyjemnym zapachu pełnych dojrzałych 

owoców leśnych; Prado Molar 13% 0,75l 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Angielska, czarna herbata liściasta ; Whittard 100g 

• Tradycyjny włoski przysmak nugat z orzeszkami ziemnymi i 

ciastkami amaretti 100g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
129,27 zł



Kosz prezentowy nr 502

• W skład zestawu wchodzi: 

• Eleganckie i unikatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione 

złotymi detalami 

• Oryginalny likier w połączeniu z karmelem, solą morską oraz 

wódką Chopin 18% 0,5l 

• Czarna herbata z orientalnymi przyprawami; Newby 50g 

• Czekolada mleczna z kawałkami skarmelizowanego cukru, 

chrupiącym wafelkiem i mlecznym nadzieniem; Lindt 150g 

(Uwaga! wymiana na czekoladę ciemną z kawałkami migdałów z 

nadzieniem truflowym o smaku pistacjowym; Lindt 150g) 

• Belgijskie praliny czekoladowe Hamlet 125g 

• Orzechy w karmelu 100g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub 

herbaty 150g 

• Baton w formie sticka z mlecznej czekolady z nadzieniem 

karmelowym i nutą soli 39g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
178,05 zł



Kosz prezentowy nr 315

• W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana skrzynka z drewna sosnowego 

• 12-letnia szkocka whisky, typu blended, produkowana przez 

Chivas Brothers. W skład Chivas Regal wchodzi 40 rodzajów 

starannie wyselekcjonowanych whisky słodowych i zbożowych; 

Chivas Regal 40% 0,5l 

• Trufle z mleczną czekoladą w posypce kakaowej 150g 

• Nugat z kremem katalońskim i mieszanką migdałów i orzechów 

laskowych Quaranta 100g 

• Czekoladki deserowe z kawałkami orzechów 60g 

• Praliny

Cena netto  
169,92 zł



Kosz prezentowy nr 438

• W skład zestawu wchodzi: 

• Białe pudełko z tektury prążkowanej z okienkiem w kształcie 

choinki 

• Najbardziej popularna na świecie szkocka whisky typu „blended”, 

której smak znany jest w ponad 180 krajach. Skomponowana jest z 

precyzyjnie dobranych 25 whisky słodowych i zbożowych, w tym 

najlepszych na świecie whisky single malt; Grant’s 40% 0,5l 

• Bombonierka czekoladowych pralin z czekolady mlecznej 

wypełnione w 48% alkoholizowanym, aksamitnym kremem 

Solidarność 200 g 

• Belgijskie mleczne czekoladki z nadzieniem irlandzkiej whisky 

Cupido 125g 

• Szwajcarska ciemna czekolada wypełniona orzechami 

laskowymi; Lindt 100g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Skórka pomarańczy w czekoladzie deserowej 40g 

• Praliny

Cena netto  
153,66 zł



Kosz prezentowy nr 467

• W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Klasyczna Polska wódka, wyprodukowana wyłącznie w oparciu o 

naturalne wyciągi roślinne oraz najwyższej klasy spirytus 

zbożowy; Dębowa Polska 40% 0,5l 

• Trufle z mleczną czekoladą w posypce kakaowej 150g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Oryginalna, intensywnie pomarańczowa, włoska czekolada, 51% 

kakao, wyprodukowana z najlepszych ziaren kakaowca; Perugina 

86g 

• Włoska konfitura z cytryn i truskawek 360g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt 

Bożego Narodzenia 

• Praliny

Cena netto  
145,53  zł



Kosz prezentowy nr 435

• W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Herbata cejlońska liściasta w wyjątkowej edycji gourmet 50g 

• Syrop z mniszka lekarskiego o właściwościach zdrowotnych 

Ogródek Dziadunia 315g 

• Tradycyjne duńskie, kruche, maślane ciasteczka 150g 

• Cytrynki z imbirem w miodzie Ogródek Dziadunia 270g 

• Orzechy w karmelu 

• Tradycyjna Bożonarodzeniowa laska cukrowa 

• Praliny

Cena netto  
113,01  zł



Kosz prezentowy nr 420

• W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Mielona kawa z wyjątkowej edycji gourmet 100g 

• Liściasta herbata cejlońska z wyjątkowej edycji gourmet 50g 

• Praliny Lindor z mlecznej czekolady z delikatnie rozpływającym się 

nadzieniem; Lindt 100g 

• Bombonierka belgijskich pralinek 125g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g 

• Prawdziwa belgijska czekolada z migdałami i miodem Cachet 100g 

• Ciastka maślane z kawałkami orzechów Ciastka z Krakowa 100g 

• Orzechy włoskie w miodzie jako wyśmienity dodatek do dań lub 

herbaty 150g 

• Tradycyjny piernik oblany lukrem, który jest synonimem Świąt 

Bożego Narodzenia 

• Praliny

Cena netto  
153,66  zł



Kosz prezentowy nr 89

• W skład zestawu wchodzi: 

• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione złotymi choinkami 

• Wielokrotnie nagradzane czerwone, wytrawne wino, które powstało 

z winogron hodowanych w najlepszych winnicach Páramo del Duero, 

w Pesquera. Zlokalizowanych na 950 m.n.p.m. Bardzo intensywny, 

równoważony przez nuty tostowanego drewna, tytoniu i anyżu. Wino 

po chwili otwiera w pełne, dojrzałe owoce, karmel i czekoladę; 

Alexander vs The Ham Factory 14% 0,75l * 

• Angielska gorąca czekolada o smaku karmelowym Whittard 350g  

• Bombonierka czekoladek deserowych 150g 

• Praliny

Cena netto  
243,09  zł



Kosz prezentowy nr 120

• W skład zestawu wchodzi: 

• Ręcznie wykonane pudełko z drewna sosnowego 

• Podstawowa i najbardziej rozpoznawalna whiskey z destylarni 

Bushmills. Posiada wszystkie podstawowe cechy charakterystyczne 

dla irlandzkiej whiskey mieszanej; Bushmills Original 40% 0,7l 

• Czekolada mleczna z delikatnie rozpływającym się kremem Lindt 

38g 

• Praliny 

• Dekoracja

Cena netto  
113,01  zł



Szczegóły oferty: 

1. Cena nie zawiera znakowania opakowań zewnętrznych.  

Możliwości, cena i metoda do ustalenia z klientem. 

2. Wysyłka paletowa na terenie polski 150 zł netto. 

3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po opłaceniu 

100% kwoty na podstawie faktury proforma.  

4. Czas realizacji wraz z przygotowaniem opakowań z  

logo klienta 3-4 tygodnie. Im bliżej świąt tym bardziej ten  

termin się wydłuża. 

5. Przed zamówieniem istnieje możliwość osobistej  

prezentacji zestawów prezentowych lub wysyłka do  

siedziby zamawiającego.



Nasz zakład jest wpisany do rejestru zakładów podlegających 

kontroli sanepidu i posiada koncesję na sprzedaż alkoholu.  

Dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Ponieważ to ważne i obowiązkowe 

w zakładach konfekcjonujących kosze prezentowe. 

Mimo, że sprzedaż internetowa daje szerokie pole do handlowych 

nadużyć, wciąż dajemy sprzedawcom zaskakująco duży kredyt zaufania. 

Nie chodzi tylko o to, czy zamówione i opłacone produkty dotrą do nas 

albo czy będą odpowiadały opisowi, ale też o to, czy były 

przechowywane we właściwy sposób, czy osoby przygotowujące nasze 

zamówienia pracują w odpowiednich, bezpiecznych warunkach. Czy 

firma, której zaufaliśmy podlega kontrolom, czy nie unika podatków. 

W ostatnim czasie coraz więcej osób zwraca uwagę na pochodzenie 

kupowanych produktów i na etyczne aspekty biznesu, wciąż jednak 

zostało wiele do zrobienia w kwestii świadomości konsumentów. 

Dlatego postanowiliśmy podzielić się z Państwem tymi informacjami. 

Jesteśmy dumni, że nasza firma podlega wszelkim kontrolom, posiada 

odpowiednie licencje i nie oszczędza kosztem bezpieczeństwa. 

Oferowana przez nas doskonałość nie kończy się na markach produktów, 

które wkładamy do koszy, jest dla nas ważna na każdym etapie 

sprzedaży. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, 

dbamy też o zdrowie i komfort naszych klientów. 

Nasz zakład



Personalizacja 
zestawów 
prezentowych

Zależy Wam aby na 

opakowaniach prezentów 

znalazło się logo firmy? A może 

zamówione upominki 

przeznaczone są na uczczenie 

konkretnego wydarzenia czy 

jubileuszu? Bez względu na 

okazję, takie spersonalizowane 

prezenty na pewno bardziej 

zapadną w pamięć 

obdarowanych.

Nadruk Hot Stamping Grawer

Zawieszka Nadruk kolor na 
drewnie

Zdjęcie na zasuwce

Powyżej przedstawione zostały nasze realizacje



Odkąd założyliśmy firmę Pudełka Prezentowe poświęciliśmy się temu, aby robić rzeczy pięknie - od wysokiej jakości opakowań 

po starannie pozyskiwanie najlepszych produktów: tj. ciasta, czekolady, herbaty, kawy, przetwory i wiele więcej. 

Korporacyjne kosze 
świąteczne

Sądzimy, że będą Państwo pod wrażeniem nienagannych 

standardów naszych usług korporacyjnych. 

Niezależnie od tego, czy szukasz nagród 

pracowniczych, upominków firmowych czy zachęt 

sprzedażowych, pomożemy dostarczyć Ci odpowiednie 

rozwiązanie. 



-  P u d e ł k a  P r e z e n t o w e  M a r t a  J e z i e r s k a  

A l i c j a  W d z i ę k o ń s k a  s . c .  -

Peonii 20/9 

04-794 Warszawa 

NIP 9522199962

-  P r o d u k c j a  i  M a g a z y n  -

Różana 7 

05-420 Józefów 

T. 22 563 45 00

-  O f e r t ę  p r z y g o t o w a ł a  M a r t a  J e z i e r s k a  -

+48 664 085 086 

info@pudelkaprezentowe.pl 


