


Zestaw BN9
• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, 

ozdobione tłoczonymi, złotymi detalami 

• 12-letnia whisky Balvenie DoubleWood. Unikalny charakter Balvenie 12Y Double 
Wood zyskuje dzięki dojrzewaniu w dwóch różnych gatunkach drewna. Każda z 
beczek i czas przebywania trunku w nich dodaje inną, typową dla siebie gamę 
aromatów do powstałego single malta. Doskonała pozycja zarówno dla koneserów, 
którzy poszukują wyjątkowości w smakowanych trunkach, jak i dla początkujących, 
dopiero rozpoczynających przygodę z alkoholem mocnym; Balvenie 12 yo 
DoubleWood 40% 0,7l 

• Doskonałe wytrawne wino Bairrada jest DOC regionu Beiras w środkowo-północnej 
części Portugalii, ze szczepu Baga, Tempranillo, Touriga Nacional. Przepiękna, 
intensywna, rubinowa barwa z aromatami czarnych owoców, jagód, jeżyn, z 
przyprawami oraz nutami ziemi. Delikatne taniny z nutami sosny i wanilii na 
eleganckim wykończeniu; Alianca Bairrada Reserva 13,5% 0,75l 

• Oryginalne belgijskie praliny wytwarzane ręcznie według oryginalnych autorskich 
receptur lokalnych czekoladników z najlepszych składników. Kolekcja pralin 
zamknięta w eleganckim, złotym kartoniku z wytworną kokardą; Cubic 75g 

• Mielona, kawa arabica palona w polskiej palarni kawy. Posiada delikatny smak, w 
którym dominuje przyjemna słodycz. Po przygotowaniu wyczujemy w niej nuty 
czekolady, słodkich owoców i cytryny; Gourmet 100g 

• Ekskluzywne hiszpańskie figi wypełnione musem z mlecznej czekolady zostały 
wzbogacone o wyjątkowe, przełamujące naturalną słodycz fig i czekolady, nadzienie o 
smaku solonego karmelu. Następnym krokiem jest zanurzenie ich w wyśmienitej, 
kremowej czekoladzie. Absolutnie wyjątkowe słodycze z Hiszpanii - ręcznie robione 
dzieło sztuki cukierniczej; Rabitos Royale 47g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 446,34 zł



Zestaw BN31
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz 

kokardą 

• 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 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 121,14 zł



Zestaw BN70
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz 

kokardą 

• Włoskie wino zbudowane w 100% z odmiany Primitivo di Manduria, zbieranej 
ręcznie i bardzo selektywnie z położonych na gliniastych glebach. Podczas 
winifikacji moszcz pozostawia się w kontakcie ze skórkami na 8 do 12 dni. Po 
fermentacji wino dojrzewa przez 12 miesięcy w dużych beczkach z amerykańskiego i 
francuskiego dębu. Przepiękna, intensywna, rubinowa barwa z granatowymi 
refleksami; Emporium Primitivo di Manduria 14,5% 0,75l 

• Ciemna czekolada nadziewana ciemnym musem czekoladowym i nadzieniem 
truflowym; Lindt 150g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 104,87 zł



Zestaw BN102
• Duża drewniana skrzynka z drewna sosnowego udekorowana kokardą 

• Miód pitny leżakowany w beczce dębowej. Połączenie miodu pitnego Vilkus i 
dymnego, torfowego aromatu single maltów z mekki amatorów whiskey - słynnej 
wyspy Islay. Unikalna fuzja smaków jest wynikiem długiego leżakowania w 
dębowych beczkach po whiskey torfowym oraz wykorzystania najwyższej jakości 
lokalnych składników; Vilkus 14% 0,75l 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 220g 

• Drewniany nabierak do miodu 

• Goździki w szklanej fiolce 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 162,60 zł



Zestaw BN103
• Okrągłe pudełko z grubej tektury, imitujące drewno z grafiką świąteczną 

• Francuskie, wytrawne czerwone wino  o smaku czerwonych owoców: truskawki, 
maliny i jagody, a także delikatnej nuty ciemnego orzecha i czekolady; La Batisse 
Merlot 13,5% 0,75l 

• Angielska czarna herbata z olejkiem bergamotki i cytrusowym aromacie Earl Grey 
Newby 50g 

• Ceramiczny kubek z grafiką świąteczną 200 ml 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty Pai 
Mu Tan White Tea o smaku czekoladowo-migdałowym z kokosem i imbirem; 
Mi&Cu 60g 

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

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 202,43 zł



Zestaw BN112
• Pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego ze złotym nadrukiem 

choinek oraz złotą kokardą 

• Połączenie wyrazistej szkockiej whisky z aromatem słodyczy burbonu. Nowa 
mieszana szkocka whisky, dojrzewająca przez 7 lat, a następnie wykańczana w 
beczkach po bourbonie pochodzącym aż z USA, aby uzyskać dodatkowe warstwy 
kremowej słodyczy; Ballantine’s 7 Yo Bourbon Finish 40% 0,7l 

• Kolekcja wyjątkowych pralin, z których każda jest inna i wykonana z niezwykłą 
dbałością o szczegóły; Lindt 100g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty Pai 
Mu Tan White Tea o smaku czekoladowo-migdałowym z kokosem i imbirem; 
Mi&Cu 60g 

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

Cena netto 234,95 zł



Zestaw BN114
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz 

kokardą 

• Najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel Tennessee Whiskey Jack Daniel’s 
Old No. 7 40% 0,5l 

• Kawa mielona 100% arabica; Dallmayr 200g 

• Trufle z mleczną czekoladą w posypce kakaowej 150g 

• Czekolada mleczna z płynnym nadzieniem koniakowym; Lindt 100g 

• Piernik oblany lukrem wypiekany w polskiej manufakturze  

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem karmelowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 243,08 zł



Zestaw BN116
• Bawełniany woreczek z zimową dekoracją 

• Czerwone wytrawne wino powstałe z gron Nero d'Avola uprawianych na 
Sycylii. Wino prezentuje głęboki rubinowy odcień z fioletowymi refleksami. Nos 
ujawnia aromaty jeżyn, jagód, wiśni i przypraw z delikatnym akcentem kwiatów 
oraz nutami korzennymi; Epicuro Nero d'Avola 12,5% 0,75l 

• Pierniczki wyprodukowane przez polską cukiernie; 100g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 88,62 zł



Zestaw BN124
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz 

kokardą 

• Bardzo ambitne czerwone, wytrawne wino pochodzące z francuskiego 
Bordeaux. Produkowane jest ze szczepów Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc oraz Petit Verdot. Po tradycyjnej winifikacji, wino dojrzewało 
15 miesięcy w beczkach  wykonanych z dębu z lasów Allier, z czego aż połowa 
to były beczki nowe. Wino ma więc swoją siłę i koncentrację oraz dużą dawkę 
dojrzałych aromatów słodkiej wiśni, jeżyn, eukaliptusa i przypalonego drewna. 
Mocne, ale bardzo dobrze ułożone w ustach, z dojrzałymi i miękkimi taninami. 
Finisz długi.; Chateau Tour des Termes Saint-Estephe AOC 2018 14,5% 0,75l 

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

Cena netto 243,09 zł



Zestaw BN125
• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, 

ozdobione tłoczonymi, złotymi detalami 

• Mołdawskie, czerwone wino wytrawne wyprodukowane z winogron szczepu Cabernet 
Sauvignon, uprawianych na plantacjach w południowej Mołdawii, a dokładnie w 
regionie Stefan Voda. Cechą charakterystyczną tego trunku jest jego rubinowa barwa z 
wyraźnymi, fioletowymi refleksami. Smak jest bogaty w zdecydowane nuty wiśni, jeżyn 
i porzeczek; Vingora Cabernet Sauvignon 13% 0,75l 

• Wyborne belgijskie trufle wypełnione musem czekoladowym, oprószone szlachetnym 
kakao. Wyrafinowany smak i idealne połączenie zachwyci miłośnika oryginalnych 
słodyczy; Excelcium 150g 

• Mielona, kawa arabica palona w polskiej palarni kawy. Posiada delikatny smak, w 
którym dominuje przyjemna słodycz. Po przygotowaniu wyczujemy w niej nuty 
czekolady, słodkich owoców i cytryny; Gourmet 100g 

• Tradycyjne pierniki o korzennym smaku i subtelnych dodatków w czekoladzie 
deserowej, które razem tworzą wyjątkową kompozycję. Oryginalne połączenie 
nadzienia o smaku moreli i wspaniałej, przepysznej prawdziwej czekolady; Pierniki 
Kopernik 145g 

• Baton w formie sticka z ciemnej czekolady z delikatnie rozpływającym się kremem 
Lindt 38g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 145,53 zł



Zestaw BN127
• Eleganckie, granatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi 

detalami i wstążką 

• Whisky BenRiach 10 Years Old The Original Ten dojrzewa co najmniej 10 lat w 
beczkach po bourbonie, sherry oraz świeżych beczkach, które wcześniej nie 
miały kontaktu z innym alkoholem. Zapach owoców rosnących w sadzie, miodu 
oraz przypaloną dębinę. Wyraźny smak owoców, dojrzałej gruszki, nektarynki 
oraz słodu, gładko przechodzi w posmak migdałów oraz wanilię;Whisky 
BenRiach 10 Years Old The Original Ten 43% 0,7l 

• Kryształowa szklanka z najwyższą jakością, precyzją wykonania i nienagannym 
wyglądem pochodząca ze słynnej manufaktury szkieł kryształowych Crystal 
Bohemia 

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

• Bombonierka mieszanych, nadziewanych pralin w różnych smakach, oblanych 
czekoladą; Jakobsen 140g 

• Migdały w białej czekoladzie z posypką kokosową 100g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 283,73 zł



Zestaw BN128
• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione 

tłoczonymi, złotymi detalami 
• Wyjątkowa odmiana doskonałego, włoskiego wina Primitivo w świątecznej 

odsłonie. Kwintesencja delikatności szczepu Primitivo ze złożonymi 
aromatami ujawniającymi początkowo dojrzałe wiśnie, ciemne owoce leśne i kwiaty śliwy. 
W smaku zrównoważone, z akcentami czereśni i kakao oraz potężną nutą wanilii na 
finiszu. Dobre wino w pięknej świątecznej etykiecie idealnie sprawdzi się przy 
świątecznym stole; 2 E Mezzo Primitivo del Salento Varvaglione 12,5% 0,75l 

• Pyszne bożonarodzeniowe praliny ze świątecznej, limitowanej kolekcji Lindt. 
Bombonierka z selekcją wybornych czekoladek z najdelikatniejszej czekolady mlecznej, 
wypełnionych nadzieniami o smakach, jakich nie może zabraknąć na jarmarku 
świątecznym; Lindt 125g 

• Tradycyjna włoska babka pandoro. Produkowana według tradycyjnej receptury, opartej 
na powolnym naturalnym zakwaszeniu, a wszystkie składniki, od mąki po mleko, od jajek 
po masło i drożdże, są pochodzenia naturalnego, świeże i oryginalne, bez konserwantów 
i barwników. Babka wypiekana jest przez włoską manufakturę Chiostro di Saronno 80g 

• Kolekcja 12 saszetek wyjątkowej herbaty cejlońskiej. Liściasta herbata cejlońska z 
dodatkiem cytrusowych aromatów i kwiatkami bergamotki jest naparem dla osób 
poszukujących delikatnego smaku. Wyjątkowa kompozycja francuskiej 
manufaktury Maxim's de Paris 24g 

• Aromatyczne pierniczki upieczone według starej, polskiej receptury z korzennymi 
przyprawami. Nie zawierają zamienników masła w postaci tłuszczów roślinnych 
zawierających szkodliwe tłuszcze trans.; Consonni 100g 

• Lizak w kształcie laski świątecznej. Idealna przekąska lub dekoracja na choinkę 

• Konfitura z truskawek, która jest idealnym dodatkiem do drożdżowej babki z zestawu 15g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 210,57 zł



Zestaw BN129
• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, 

ozdobione tłoczonymi, złotymi detalami 

• Farina Bardolino wytrawne, włoskie czerwone wino, pochodzące z winnic 
położonych na wzgórzach Moreniche, na wschód od jeziora Garda. Lekkie wino 
czerwone o jasno-rubinowej barwie i urzekających aromatach dzikiej róży, porzeczki, 
malin i świeżych wiśni. Wyrafinowane, eleganckie i delikatne, ma dobrą strukturę i 
soczysty, harmonijny finisz. Nadaje się do „mocnych” przystawek, dań głównych i dań 
z białego mięsa; Farina Bardolino 12% 0,75l 

• Wyborne belgijskie trufle wypełnione musem czekoladowym, oprószone szlachetnym 
kakao. Wyrafinowany smak i idealne połączenie zachwyci miłośnika oryginalnych 
słodyczy; Excelcium 150g 

• Pyszna czekolada do picia z 43% zawartością kakao. Delikatna konsystencja oraz 
intensywny czekoladowy smak, jest wytrawna i zarazem delikatna. Wystarczy 
połączyć ją z mlekiem, by poczuć cudownie kremową konsystencję i przeżyć 
wyjątkowe chwile; Kruger 220g 

• Liściasta herbatka cejlońska z kawałkami suszonych owoców w torebce ze świąteczną 
dekoracją 50g 

• Tradycyjny włoski przysmak w postaci nugatu z całymi migdałami, oblane wybornym 
karmelem 100g 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem pistacjowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat. Wyjątkowość pralin zamknięta jest w eleganckie pudełeczko z 
kokardką dodającą uroku całej kompozycji zestawu 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 161,79 zł



Zestaw BN132
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Likier Piernikowy trunek to esencja świątecznego piernika zamknięta w butelce w 
kształcie choinki, niepowtarzalny piernikowy smak, korzenny aromat to idealne 
połączenie likieru na wyjątkową porę roku 32% 200ml 

• Czarna, liściasta, organiczna herbata. Pochodząca z Indii ręcznie robiona 
herbata; Brown House & Tea 40g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Tradycyjne włoskie praliny Gianduiotti w białej czekoladzie z nadzieniem 
orzechów laskowych 150g 

• Batony marcepanowe oblane czekoladą i orzechami 160g 

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

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 194,30 zł



Zestaw 1033
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Okrągłe pudełko z grubej tektury, imitujące drewno z grafiką świąteczną 

• Wino czerwone, wytrawne, pochodzące ze szczepu Tempranillo w Hiszpanii. Wino o 
przyjemnym zapachu pełnych dojrzałych owoców leśnych, zapakowane w jutowym 
worku, nawiązujące kolorystycznie do pudełka i kubka; Prado Molar 13% 0,75l 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty Pai Mu Tan 
White Tea o smaku czekoladowo-migdałowym z kokosem i imbirem; Mi&Cu 60g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g  

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai oraz 
dzikiego szafranu 50g 

• Trójwarstwowy batonik Cremino z tradycyjnej włoskiej manufaktury. Warstwa białej 
czekolady z pastą migdałową między dwiema warstwami mlecznej czekolady gianduia z 
orzechami laskowymi z Piemontu; Venchi 80g 

• Cukierki karmelowe 45g 

• Ceramiczny kubek z grafiką świąteczną 200 ml 

• Wianek świąteczny mogący służyć jako dekoracja lub świecznik  

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 243,08 zł



Zestaw BN136
• Pudełko z grubej tektury w kształcie bombki z nadrukiem Bożonarodzeniowym 

• Kraftowa, czarna, indyjska herbata typu English Breakfast. To nic innego, jak 
prosty skład i wyrafinowany, wyrazisty smak. Krzewy herbaciane rosną swoim 
naturalnym rytmem, gdyż ogród Oothu, w Indiach położony jest w rezerwacie 
dzikiej przyrody.; Brown House & Tea 40g 

• Kruche ciasteczka z kawałami czekolady 150g 

• Ręcznie wytwarzana czekolada deserowa w kształcie gwiazdy z kawałkami 
suszonych owoców 100g 

• Marcepan w czekoladzie deserowej 100g 

• Lizaki w kształcie lasek świątecznych 3 szt 

• Orzechy laskowe w łupinie, zapakowane w jutowy woreczek wraz z dziadkiem do 
orzechów 200g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 161,78 zł



Zestaw BN137
• Bawełniany woreczek z zimowym nadrukiem oraz efektowną świąteczną 

dekoracją 

• Białe, półwytrawne wino pochodzące z Kalifornii. Wino o świeżym i 
orzeźwiającym smaku owoców; Blossom Hill White 0,75l 12%

Cena netto 31,70 zł



Zestaw BN138
• Pudełko wykonane z grubej tektury w kształcie domku ze świąteczną grafiką 

• Kraftowa, czarna, indyjska herbata typu English Breakfast. To nic innego, jak 
prosty skład i wyrafinowany, wyrazisty smak. Krzewy herbaciane rosną swoim 
naturalnym rytmem, gdyż ogród Oothu, w Indiach położony jest w rezerwacie 
dzikiej przyrody.; Brown House & Tea 40g 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 220g 

• Pierniczki wypiekane przez polską cukiernie; 100g 

• Naturalny syrop z malin; Ogródek Dziadunia 315g 

• Batonik czekoladowy o nadzieniem smaku orzechowym 50g 

• Pyszne bożonarodzeniowe praliny ze świątecznej, limitowanej kolekcji Lindt. 
Bombonierka z selekcją wybornych czekoladek z najdelikatniejszej czekolady 
mlecznej, wypełnionych nadzieniami o smakach, jakich nie może zabraknąć na 
jarmarku świątecznym; Lindt 125g 

• Włoskie praliny z czekolady z nadzieniem orzechowym 85g 

• Wafelek z nadzieniem karmelowym jako idealny dodatek do herbaty 40g 

• Wianek świąteczny mogący służyć jako dekoracja lub świecznik

Cena netto 210,56 zł



Zestaw BN139
• Torebka wykonana z eko papieru, posiadająca wycięcie w kształcie choinki oraz 

świąteczny nadruk 

• Miód pitny leżakowany w beczce dębowej. Połączenie miodu pitnego Vilkus i 
dymnego, torfowego aromatu single maltów z mekki amatorów whiskey - słynnej 
wyspy Islay. Unikalna fuzja smaków jest wynikiem długiego leżakowania w 
dębowych beczkach po whiskey torfowym oraz wykorzystania najwyższej jakości 
lokalnych składników; Vilkus 14% 0,75l 

• Dekoracja świąteczna uzupełniająca całą kompozycje

Cena netto 104,87 zł



Zestaw BN140
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego 

• Likier Piernikowy trunek to esencja świątecznego piernika zamknięta w butelce w 
kształcie choinki, niepowtarzalny piernikowy smak, korzenny aromat to idealne 
połączenie likieru na wyjątkową porę roku; 32% 200 ml 

• Tradycyjny polski miód wielokwiatowy 220g 

• Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady 150g 

• Zimowa herbata z rozgrzewającymi składnikami cynamonu i piernika 37,5g 

• Praliny w czekoladzie mlecznej z nadzieniem pistacjowym 40g 

• Piernik w kształcie choinki w polewie cukrowej 40g 

• Przyprawa do piernika w szklanej fiolce 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 161,78 zł



Zestaw BN141
• Bawełniany woreczek z zimowym nadrukiem oraz efektowną świąteczną 

dekoracją 

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

• Hiszpańskie wytrawne wino Rioja dojrzewająca przez 12-14 miesięcy w nowych 
dębowych beczkach. Wino pochodzące ze szczepów Tempranillo i Garnacha o 
głebokiej rubinowej barwie z wiekiem nabywająca ceglastych refleksów; Faustino 
Rivero Ulecia Rioja Crianza 14,5% 0,75l 

• Czekolada mleczna z rozpływającym się nadzieniem Lindt 38g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 88,61 zł



Zestaw BN142
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego ozdobiona 

kokardą 

• Belgijskie trufle z mleczną czekoladą o smaku cappuccino 170g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Nugat włoski z dodatkiem słonego karmelu 100g 

• Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady i pomarańczy 150g 

• Drewniany nożyk do smarowania 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 
oraz dzikiego szafranu 50g 

• Sycylijska konfitura mandarynkowa 360g 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 145,52 zł



Zestaw BN143
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynka z drewna sosnowego z praktycznym 

uchwytem ze sznurka jutowego 

• Polska wódka Czarna Żubrówka, destylowana z pszenicy, filtrowana przez węgiel 
z dębów z Puszczy Białowieskiej. Aromat jest niezwykle delikatny, czuć wanilię, 
nuty traw i ziół, kwitnących jabłoni; Czarna Żubrówka 40% 0,5l 

• Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie; Kopernik 100g 

• Baton w formie sticka z gorzkiej czekolady, z rozpływającym się nadzieniem; 
Lindt 38g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 104,87 zł



Zestaw BN149
• Duże, czerwone pudełko ozdobione złotą świąteczną grafiką. Pudełko z 

możliwością swobodnego przenoszenia dzięki uchwytom z dekoracyjnego 
sznureczka 

• Bombonierka belgijskich pralin w różnych smakach 180g 

• Szwajcarska deserowa czekolada z kawałkami truskawek  Lindt 100g 

• Czarna mielona kawa; Lavazza Qualita Ross 250g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 
oraz dzikiego szafranu 50g 

• Belgijskie praliny z deserowej czekolady z nadzieniem orzechowym 120g 

• Landrynki o smaku wiśniowym -  w ozdobnym, metalowym pudełeczku; 
Cavendish & Harvey 50g 

• Tradycyjne pierniki Kopernik w dużej metolowej, ozdobnej puszce służącej jako 
lampion po rozpakowaniu; Kopernik 144g 

• Praliny w czekoladzie deserowej z nadzieniem pistacjowym, zamknięte w pięknym 
pudełeczku w kształcie czapki mikołaja 40g 

• Tradycyjna włoska babka panettone z włoskiej manufaktury 80g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 161,78 zł



Zestaw BN150
• Niebieskie pudełko ze złoceniem i zimową dekoracją. Zamykane jest wieczkiem z 

okienkiem 

• Torcik Wedlowski, tort waflowy przekładany wyśmienitym kremem orzechowym i 
zatopiony w  gęstej Wedlowskiej czekoladzie 250g  

• Orzechy włoskie w tradycyjnym miodzie wielokwiatowym 150g 

• Nugat włoski 100g (różne smaki, wybierane losowo) 

• Praliny z czekolady mlecznej, białej i gorzkiej; Lindt 75g 

• Herbatka liściasta z dodatkiem suszonych owoców w dekoracyjnym opakowaniu 30g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 137,39 zł



Zestaw BN151
• Pudełko z ekologicznej tektury z praktycznym uchwytem oraz zimową dekoracją 

wprowadzającą świąteczny nastrój 

• Tradycyjne chrupiące, migdałowe włoskie ciasteczka Amaretti 225g 

• Bombonierka belgijskich pralin w różnych smakach 180g  

• Zimowa herbatka z rozgrzewającymi składnikami, które umilą każdy wieczór 50g 

• Deserowa czekolada z edycji zimowej, wypełniona aromatycznym ponczem; 
Lindt 100g 

• Tradycyjny włoski przysmak - nugat 50g 

• Przyprawa do piernika w ozdobnej szklanej fiolce 15g 

• Marcepan w czekoladzie deserowej 100g 

• Konfitury w trzech różnych smakach truskawka, wiśnia, brzoskwinia 3x 30g  

• Orzechy laskowe w łupinie, zapakowane w jutowy woreczek 100g  

• Biała czekoladka z dodatkiem suszonych owoców w kształcie gwiazdki, 
wytwarzana ręcznie w polskiem manufakturze 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 178,04 zł



Zestaw BN152
• Pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego ze złotym, świątecznym 

nadrukiem oraz złotą kokardą 

• Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie o smaku morelowym; Kopernik 145g 

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty Pai 
Mu Tan White Tea o smaku czekoladowo-migdałowym z kokosem i imbirem; 
Mi&Cu 60g 

• Baton w formie sticka z ciemnej czekolady z delikatnie rozpływającym się 
kremem Lindt  38g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 
oraz dzikiego szafranu 50g 

• Bombonierka pralin w różnych smakach Jakobsen 140g 

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

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 129,26 zł



Zestaw BN153
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz 

kokardą 

• Whisky Johnnie Walker Black Label składająca się z 40 pojedynczych gatunków 
whisky zarówno słodowych, jak i zbożowych, z których najmłodsza dojrzewała 
conajmniej 12 lat. Wyjątkowy smak i aromat zawdzięcza przede wszystkim dwóm 
gatunkom: Cardhu oraz Caol Ila; Johnnie Walker Black Label 40% 0,7l 

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

Cena netto 161,78 zł



Zestaw BN154
• Pudełko wykonane z grubej tektury z dekoracyjnym nadrukiem w środku 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai 
oraz dzikiego szafranu 50g 

• Drewniany nabierak do herbaty 

• Tradycyjny piernik w kształcie choinki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Wafelek z nadzieniem karmelowym, który rozpuszcza się po nałożeniu na kubek 
herbaty 40g 

• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem waniliowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 47,97 zł



Zestaw BN155
• Skrzynka wykonana z drewna sosnowego, zamykana wieczkiem z zapięciem 

• 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 

• Mleczna czekolada z nadzieniem whisky; Lindt 100g 

• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem pistacjowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 121,14 zł



Zestaw BN156
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz kokardą 

• Hiszpańskie, wytrawne wino pochodzące ze szczepu Cabernet Sauvignon. Czerwone 
wino o ekspresyjnym bukiecie, z aromatami czarnej porzeczki i fiołków uzupełnionymi 
o nuty goździków i tabaki, z lekko dymnym tłem. Na podniebieniu soczyste, miękkie, z 
dobrze wtopionymi taninami; Entre Viñas Cabernet Sauvignon 14,5% 0,75l 

• Baton marcepanowy z nugatem Belnuga; Zentis 60g 

• Liściasta herbatka z kawałkami owoców, przyozdobiona świąteczną dekoracją 30g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 80,49 zł



Zestaw BN157
• Pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione tłoczoną, złotą grafiką oraz kokardą 

• Fenomenalny Merlot z Toskanii. Wyjątkowe wino Corte Medicea Atos tworzone w 
otoczonej przez wzgórza i lasy kasztanowe 120 hektarowej winnicy La Bollina. Piękne, 
intensywne i eleganckie czerwone wino, które zachwyci wielopłaszczyznowym 
charakterem. Znakomicie intensywny rubinowy kolor. Aromat jest złożony, intensywny i 
korzenny. Podniebienie zachwyca finezją, jest aromatyczne, intensywne, miękkie, 
harmonijne, delikatne z czerwonymi owocami i przyprawami, wsparte miękkimi taninami. 
Finisz jest długi i zachęcający. Wino jest zdobywcą prestiżowych nagród, m.in:  

Gold Medal - Mundus Vini 

Commended - Decanter World Wine Awards 

99/100 ptk. - Luca Maroni 

La Bollina Corte Medicea Athos IGT Toscana 14% 0,75l 

• Tabliczka francuskich ciemnych czekoladek z ziaren kakao 39g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 234,95 zł



Zestaw BN158
• Woreczek z włókna w granatowym kolorze i świąteczną grafiką, przyozdobiony srebrną 

wstążką 

• Wino czerwone, wytrawne, pochodzące ze szczepu Tempranillo w Hiszpanii. Wino o 
przyjemnym zapachu pełnych dojrzałych owoców leśnych, zapakowane w jutowym 
worku, nawiązujące kolorystycznie do pudełka i kubka; Prado Molar 13% 0,75l 

• Baton w formie sticka z gorzkiej czekolady i nadzieniem Lindt 34g

Cena netto 47,97 zł



Zestaw BN159
• Pudełko wykonane z grubej czarnej tektury i ozdobione tłoczonymi, złotymi choinkami 

• Wyjątkowe połączenie karmelu, soli morskiej i wódki Chopin stworzyło niezwykły 
smak. Koneser oryginalnych trunków doceni alkohol o delikatnej słodyczy podkreślonej 
smakiem soli. Likier Chopin Karmelowy z Solą Morską 18% 0,5l 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai oraz 
dzikiego szafranu 50g 

• Wyśmienita biała czekolada z naturalnym aromatem wanilii Madagaskar, która zaskakuje 
swoim kremowym smakiem Lindt 100g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 137,39 zł



Zestaw BN160
• Torebka wykonana z eko papieru, posiadająca wycięcie w kształcie choinki oraz 

świąteczny nadruk 

• 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 

• Szwajcarska ciemna czekolada z kawałkami orzechów laskowych; Lindt 100g 

• Dekoracja świąteczna

Cena netto 88,62 zł



Zestaw BN161
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynia z drewna sosnowego 

• Tradycyjna i zarazem najpopularniejsza, szkocka whisky o klasie blended, która dojrzewa 
w dębowych beczkach przez okres sześciu lat; Ballantines Finest 40% 0,7l 

• Kolekcja czekoladek merci z musem czekoladowym - 4 rodzaje specjałów z musem 
czekoladowym w środku 250g 

• Kruche ciasteczka z o smaku tiramisu z kawałkami czekolady 150g 

• Nugat z migdałami i żurawiną 50g 

• Tradycyjny piernik w kształcie choinki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 186,17 zł



Zestaw BN162
• Pudełko z grubej tektury w kształcie bombki z nadrukiem Bożonarodzeniowym 

• Wyśmienite francuskie, czerwone wino z regionu Bordeaux powstałe z winogron Petit 
Verdot, Merlot i Cabernet Sauvignon. Nos wypełniają dojrzałe nuty czerwonych i 
ciemnych owoców. Na podniebieniu okrągłe o miękkich i przyjemnych taninach; Chateau 
Lamothe Bordeaux 13,5% 0,75l 

• Kruche ciasteczka z kawałami czekolady 150g 

• Kolekcja wyjątkowych pralin, z których każda jest inna i wykonana z niezwykłą dbałością 
o szczegóły; Lindt 120g 

• Zimowa herbatka z rozgrzewającymi przyprawami cynamonu i piernika 37,5g 

• Czekoladowe praliny z nadzieniem pistacjowym 40g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 210,56 zł



Zestaw BN163
• Okrągłe pudełko z grubej tektury, imitujące drewno z grafiką świąteczną 

• Klasyczne trufle, obsypane aromatycznym kakao – doskonały aksamitny smak czekolady i 
orzecha 200g 

• Liściasta herbatka z kawałkami suszonych owoców w torebce ze świąteczną dekoracją 50g 

• Naturalny syrop z malin; Ogródek Dziadunia 315g 

• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem orzechowym 120g 

• Orzechy laskowe w łupinie, zapakowane w jutowy woreczek wraz z dziadkiem do 
orzechów 200g 

• Kolekcja czekoladek merci z musem czekoladowo-migdałowym 100g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 153,66 zł



Zestaw BN164
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynia z drewna sosnowego 
• 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 

• Farina Bardolino wytrawne, włoskie czerwone wino, pochodzące z winnic położonych na 
wzgórzach Moreniche, na wschód od jeziora Garda. Lekkie wino czerwone o jasno-rubinowej 
barwie i urzekających aromatach dzikiej róży, porzeczki, malin i świeżych wiśni. Wyrafinowane, 
eleganckie i delikatne, ma dobrą strukturę i soczysty, harmonijny finisz; Farina Bardolino 12% 0,75l 

• Bombonierka Pergale Gold – zestaw pralin z nadzieniem o smaku: czekoladowym, brandy, 
karmelowym oraz kremu brulee; Pergale Gold 348g 

• Belgijskie mleczne czekoladki z nadzieniem irlandzkiej whisky Cupido 150g 
• Wyselekcjonowana, rozpuszczalna kawa Fine Aroma Davidoff 100g  
• 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 50g 

• Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 
• Migdały w posypce kokosowej 100g 
• Włoskie praliny z mlecznej czekolady i nadzieniem orzechowym 85g 
• Wyśmienita biała czekolada z naturalnym aromatem wanilii Madagaskar, która zaskakuje swoim 

kremowym smakiem Lindt 100g 
• Szwajcarska ciemna czekolada z kawałkami orzechów laskowych; Lindt 100g 
• Nugat w polewie karmelowej 100g 
• Tradycyjne ciasteczka imbirowe 150g 
• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem pistacjowym 40g 
• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 365,04 zł



Zestaw BN165
• Elegancki kosz z naturalnej wikliny z zamknięciem klapowym. Każdy kosz został ręcznie 

wykonany zatem mamy gwarancje jakości i niepowtarzalności. Kosz został 
dodatkowo udekorowany materiałem z naturalnego lnu. 

• Oryginalny likier produkowany przez firmę A.C. Konig w Salzburgu, czyli w mieście gdzie 
urodził się wyśmienity kompozytor Wolfgang Amadeusz Mozart. Prezentowany likier 
stworzony został na bazie białej czekolady oraz wspaniałych truskawek. Jest to harmonijne 
spotkanie białego likieru czekoladowego i świeżego smaku owoców - absolutna przyjemność 
dla podniebienia; Mozart White Chocolate Cream Strawberry 15% 0,5l 

• Czarna mielona kawa; Lavazza Qualita Ross 250g 

• Belgijskie praliny z deserowej czekolady z nadzieniem orzechowym 120g 

• Tradycyjna włoska babka panettone z włoskiej manufaktury 80g 

• Ciemna czekolada z pysznym nadzieniem marcepanowym; Merci 100g 

• Gorzka czekolada nadziewana ciemnym musem czekoladowym i nadzieniem z kwaśnej wiśni 
i chili; Lindt 150g 

• Landrynki wiśniowe 50g 

• Biała czekoladka z dodatkiem suszonych owoców w kształcie gwiazdki, wytwarzana ręcznie 
w polskiem manufakturze 40g 

• Nugat z migdałami i żurawiną 50g 

• Konfitura brzoskwiniowa 30g 

• Lizaki w kształcie lasek świątecznych 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 300 zł



Zestaw BN166
• Duże, czerwone pudełko ozdobione złotą świąteczną grafiką. Pudełko z możliwością 

swobodnego przenoszenia dzięki uchwytom z dekoracyjnego sznureczka 

• Czerwone wytrawne wino z posiadłości Chateau La Pierriere z apelacji AC Castillon-Cotes 
De Bordeaux we Francji. Powstało z typowego bordoskiego blendu - merlot, cabernet 
sauvignon, cabernet franc. Wino ma ciemny rubinowy kolor. W nosie wyczujemy sporo 
wiśni, żurawiny, czerwonej porzeczki. W ustach sporo koncentracji, zrównoważonej 
kwasowości i gładkich tanin; Chateau La Pierriere 0,75l 

• Tradycyjne chrupiące, migdałowe włoskie ciasteczka Amaretti zamknięte w pieknej 
metalowej puszce 225g 

• Rozpuszczalna kawa Davidoff Fine Aroma 100g 

• Mleczne praliny z nadzieniem czekoladowym; Lindt 100g 

• Praliny w czekoladzie deserowej z nadzieniem pistacjowym, zamknięte w pięknym 
pudełeczku w kształcie czapki mikołaja 40g 

• Marcepan w czekoladzie deserowej 100g 

• Mlecza czekolada z orzechami laskowymi oraz dodatkiem rum; Ritter Sport 100g 

• Tradycyjny piernik w kształcie choinki, oblany masą cukrową i przyozdobiony świąteczną 
dekoracją 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 243,09 zł



Zestaw BN167
• Pudełko wykonane z grubej tektury w kształcie domku ze świąteczną grafiką 

• Półwytrawne hiszpańskie wino o jasno-słomkowej barwie ze złocistymi refleksami. 
Odznacza się przyjemnym bukietem z aromatami zielonych jabłek, ananasa oraz 
kwiatów. W ustach świeże i lekkie, pełne smaku, z leciutko migdałową nutą na finiszu; 
Entre Viñas Macabeo White 12% 0,75l 

• Tradycyjne suszone śliwki w mlecznej czekoladzie zamknięte w pięknej metalowej 
puszcze, która może służyć rownież jako bombka na choinkę; Szydłowianka 200g 

• Kolekcja mlecznych pralin z kryształkami soli (Fleur de Sel) oraz z miękkim, ciągliwym 
nadzieniem karmelowym; Lindt 200g 

• Mleczna tabliczka czkoladki Ritter Sport 100g 

• Liściasta herbatka z kawałkami suszonych owoców w torebce ze świąteczną 
dekoracją 30g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 178,04 zł



Zestaw BN168
• Duży, elegancki kosz z czarnej wikliny z zamknięciem klapowym. Każdy kosz został ręcznie 

wykonany zatem mamy gwarancje jakości i niepowtarzalności. Kosz został 
dodatkowo udekorowany materiałem z naturalnego lnu. 

• Oryginalna odmiana whisky słodowej przez co najmniej 12 lat dojrzewała w beczkach z 
amerykańskiego i hiszpańskiego dębu. Każda z tych beczek zawdzięcza swoją wyjątkowość 
troskliwej opiece doświadczonych bednarzy. Dzięki ich staraniom whisky charakteryzuje się 
świeżym, słodkawym aromatem oraz łagodnym smakiem z delikatną nutą gruszki; Glenfiddich 12 
Years Old 40%0,7l 

• Włoskie wino zbudowane w 100% z odmiany Primitivo di Manduria, zbieranej ręcznie i bardzo 
selektywnie z położonych na gliniastych glebach. Podczas winifikacji moszcz pozostawia się w 
kontakcie ze skórkami na 8 do 12 dni. Po fermentacji wino dojrzewa przez 12 miesięcy w dużych 
beczkach z amerykańskiego i francuskiego dębu. Przepiękna, intensywna, rubinowa barwa z 
granatowymi refleksami; Emporium Primitivo di Manduria 14,5% 0,75l 

•  Wspaniała włoska, mielona arabica z wyczuwalnymi nutami ciemnej czekolady i 
orzechów, delikatny koniec smaku lukrecji oraz lekka pianka stanowią doskonałe przedłużenie 
idealnego poranka; Caffè Hardy Milano 250g 

• 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 50g 

• Tradycyjny, francuski prysmak - naleśniki w czekoladzie jako idealny przekąska do kawy lub 
herbaty; Maxim's 90g 

• Miód wielokwiatowy zamknięty w efektowynym woreczku ze świąteczną grafiką 250g 
• Czekoladki napełnione kremowym likierem i solonym karmelem, pokryte mleczną czekoladą; 

Bailey's 102g 
• Karmelizowane orzechy laskowe w polewie karmelowej 100gLandrynki o smaku mango z 

chili; Gilties Drops Mango & Chili 90g  
• Tradycyjny piernik w kształcie choinki, oblany masą cukrową i przyozdobiony świąteczną dekoracją 
• Efektowna świąteczna dekoracja w postaci wianka np. na drzwi 
• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 608,94 zł



Zestaw BN170
• Pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione tłoczonymi, 

złotymi detalami 

• Połączenie wyrazistej szkockiej whisky z aromatem słodyczy burbonu. Nowa 
mieszana szkocka whisky, dojrzewająca przez 7 lat, a następnie wykańczana w 
beczkach po bourbonie pochodzącym aż z USA, aby uzyskać dodatkowe warstwy 
kremowej słodyczy; Ballantine’s 7 Yo Bourbon Finish 40% 0,7l 

• Ciemna czekolada z dodatkiem posiekanych migdałów, orzechów laskowych oraz 
rodzynek. Czekolada produkowana jest przez hiszpańską manufakturę Mi&Cu 120g 

• Zniewalająca puszka pełna całych orzechów laskowych w ciemnej czekoladzie; 
Maxim's 75g 

• Mielona kawa arabica 100g 

• Ręcznie wytwarzana w polskiej manufakturze mleczna czekoladka w kształcie 
choinki 50g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 234,95 zł



Zestaw BN171
• Eleganckie i beżowe pudełko z tektury eko, ozdobione tłoczoną, złotą grafiką 

oraz kokardą 

• Czerwone, wytrawne wino z Toskanii. Barwa lekka, przejrzysta, 
czerwonoróżowa. Nos obfity, ale prosty, aromaty czerwonych owoców i suszona 
żurawina. Smak spójny, szeroki, świeży i żywy z dobrą taniną; Castelsina 
Toscana Rosso 12,5% 0,75l 

• Tradycyjne chrupiące, migdałowe włoskie ciasteczka Amaretti 225g 

• Ciemna czekolada z pysznym nadzieniem marcepanowym; Merci 100g 

• Szwajcarska deserowa czekolada z nadzieniem truskawkowym; Lindt 100g 

• Nugat z migdałami i żurawiną 50g 

• Batonik z różnego rodzaju orzechami oblany miodem 50g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 178,05 zł



Zestaw BN172
• Eleganckie granatowe pudełko zamykane na magnes ozdobione złotymi detalami 

• Wysokiej jakości aromatyzowana czarna herbata chińska o smaku poziomkowym, z 
dodatkiem dzikiej róży i płatków kwiatów szafranu i bławatka. Nietypowa puszka - z 
pozytywką - sprawia, że jeszcze bardziej możemy poczuć klimat świąt; RISTON 
 Merry Go Round 100g 

• Piękny dekoracyjny wianek wykonany ręcznie, który może służyć np. jako świecznik 
na wigilijnym stole 

• Tradycyjny czekoladowy torcik wedlowski, który jest ręcznie dekorowany 250g  

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g  

• Tradycyjny piernik w kształcie gwiazdki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Suszone śliwki w czekoladzie; Szydłowianka 125g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 202,44 zł



Zestaw BN173
• Eleganckie, beżowe pudełko z tektury eko,  ozdobione złotymi detalami 

• Tradycyjna polska wódka, która łączy w sobie słodycz dojrzałych owoców pigwy o 
idealnie kwaskowaty aromat; Saska Pigwa 200 ml 30% 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai oraz 
dzikiego szafranu 50g 

• Szwajcarskie praliny z czekolady mlecznej, gorzkiej i białej z delikatnie 
rozpływającym się nadzieniem; Lindt 100g 

• Bombonierka belgijskich pralin z mlecznej czekolady z nadzieniem w różnych 
smakach 125g 

• Szwajcarska ciemna czekolada z karmelem i solą morską; Lindt 100g 

• Indywidualnie pakowane tarty waflowe z polewą czekoladową i nadzieniem z kremu 
orzechowego 126g 

• Migdały w białej czekoladzie i posypką kokosową 100g 

• Tradycyjny piernik w kształcie choinki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 161,79 zł



Zestaw BN174
• 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 

• Kryształowa szklanka z najwyższą jakością, precyzją wykonania i nienagannym 
wyglądem pochodząca ze słynnej manufaktury szkieł kryształowych Crystal 
Bohemia. Szklanka uzupełniona jest o eleganckie pudełko do kompletu z zestawem 

• Wspaniała włoska, mielona arabica z wyczuwalnymi nutami ciemnej czekolady i 
orzechów, delikatny koniec smaku lukrecji oraz lekka pianka stanowią doskonałe 
przedłużenie idealnego poranka; Caffè Hardy Milano 250g 

• Francuskie trufle obsypane kakao tworzą delikatną przyjemność z najlepszej 
czekolady. Każda trufla jest indywidualnie pakowana, aby zagwarantować idealną 
świeżość i konserwację dla doskonałego smaku. Maxim's 34g 

• Mleczna czekolada obsypana karmelizowanymi kawałkami czekolady Maxim's 85g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 486,99 zł



Zestaw BN175
• Pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione tłoczonymi, 

złotymi detalami 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai oraz 
dzikiego szafranu 50g 

• Duńskie, kruche ciasteczka z kawałkami czekolady 150g 

• Tradycyjny miód wielokwiatowy 220g 

• Drewniany nabierak do miodu 

• Szwajcarska ciemna czekolada z kawałkami orzechów laskowych; Lindt 100g 

• Praliny z kawałkami orzechów w mlecznej czekoladzie 85g  

• Tradycyjny piernik w kształcie choinki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem waniliowym  

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 121,13 zł



Zestaw BN176
• Pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione tłoczonymi, 

złotymi detalami 

• Klasyczne trufle, obsypane aromatycznym kakao – doskonały aksamitny smak 
czekolady i orzecha 200g 

• Liściasta, czarna herbata ceylon z dodatkiem skórki pomarańczy, banana, papai oraz 
dzikiego szafranu 50g 

• Mielona kawa arabica z wyjątkowej edycji gourmet 100g  

•  Cytrynki z imbirem i miodem Ogródek Dziadunia 270g 

• Włoska ciemna czekolada z 70% zawartością kakao 100g 

• Tradycyjny włoski przysmak nugat w polewie karmelowej 50g 

• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 113,01 zł



Zestaw BN177

• Duża, ręcznie wykonana, wielofunkcyjna skrzynia z drewna sosnowego 
• 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 

• Nalewka wiśniowa produkowana przez polską manufakturę, nalewka o niezwykłym 
smaku i aromacie ze starannie dobranych owoców z wielkopolskich sadów; 25% 0,5l 

• Tradycyjne chrupiące, migdałowe włoskie ciasteczka Amaretti w pięknej metalowej 
puszce 225g 

• Czarna mielona kawa; Lavazza Qualita Ross 250g 
• Bombonierka belgijskich pralin w różnych smakach 180g 
• Tradycyjna włoska babka panettone z włoskiej manufaktury 80g 
• Zimowa herbatka z rozgrzewającymi składnikami, które umilą każdy wieczór 50g 
• Deserowa czekolada z edycji zimowej, wypełniona aromatycznym ponczem; Lindt 100g 
• Praliny z mlecznej czekolady i nadzieniem; Lindt 90g 
• Ręcznie wytwarzana czekolada deserowa w kształcie gwiazdy z kawałkami suszonych 

owoców 100g 
• Lizaki w kształcie lasek świątecznych 
• Orzechy laskowe w łupinie, zapakowane w jutowy woreczek wraz z dziadkiem do 

orzechów 200g 
• Baton w formie sticka z mlecznej czekolady Lindt 34g 
• Mini konfitury w różnych smakach 3x30g 
• Kompozycja zestawu uzupełniona świąteczną dekoracją

Cena netto 405,69  zł



Zestaw BN178
• Eleganckie, beżowe pudełko z kraftowej tektury eko, ozdobione złotymi detalami 
• Szlachetna nalewka Soplica Staropolska stanowi zwieńczenie starań fachmistrzów 

Soplicy, którzy od pokoleń doskonalą tradycyjne receptury. Sporządzona według 
staropolskiego przepisu, łączy w sobie aromatyczne nalewy na orzechy włoskie, śliwki i 
goździki. Uszlachetniona jest tradycyjnym polskim miodem, po czym długo leżakuje w 
specjalnych warunkach, aż osiągnie pełnię swojego lekko słodkiego i owocowego smaku. 
Zasmakuj w szlachetnej jakości Soplicy Staropolskiej, którą poświadcza wyjątkowy, 
bursztynowy kolor nalewki; Soplica Staropolska Oryginalna 38% 0,7l 

• Szwajcarska czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi. Niepowtarzalne 
połączenie jedwabistej mlecznej czekolady z całymi orzechami laskowymi.; Lindt Swiss 
Premium Chocolate Milk Hazelnut 300g 

• Praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem irlandzkiej whisky, produkowane przez 
belgijską manufakturę Cupido. Belgijska czekolada nie od dziś uważana jest za najlepszą 
na świecie, a uzupełnienie jej o nadzienie z irlandzką whisky dodatkowo ożywi zmysły; 
Cupido Irish Whisky 150g 

• Tradycyjne, kruche ciasteczka z kawałkami mlecznej i ciemnej czekolady, produkowane 
przez Duńską manufakturę Jacobsen. Ciasteczka o oryginalnym połączeniu smakowym 
zostały umieszczone w eleganckiej puszce z tłoczeniami.; Jacobsen Tivoli 150g 

• Wyśmienita mieszanka oryginalnych belgijskich pralin z mlecznej czekolady z 
nadzieniem w różnych smakach; Hamlet 125g 

• Czekolada deserowa z nadzieniem marcepanowym (75%). Edel Marzipan to delikatny 
marcepan w aksamitnej deserowej czekoladzie w formie batonika. Czekolada Lindt 
tworzona jest z troską przez Maître Chocolatiers przy użyciu najwyższej jakości 
składników z całego świata; Lindt Edel Marzipan 50g 

• Tradycyjne pierniki o korzennym smaku w czekoladzie deserowej bez dodatku tłuszczu 
palmowego. Oryginalna receptura od 1763 roku tworzy sekret wyjątkowego smaku 
Katarzynek. To absolutny klasyk słodkości uwielbiany przez pokolenia smakoszy. 
Katarzynki Kopernik Toruń 56g 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem pistacjowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat.  

• Pachnące, świąteczne dekoracje 

Cena netto 243,09  zł



Zestaw BN180

• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione 
tłoczonymi, złotymi detalami 

• Najbardziej lubiane czerwone, włoskie wino pochodzące ze szczepu Primitivo w słonecznej 
Apulii. Wino o niezwykle intensywnie rubinowej barwie z fioletowymi refleksami. Na 
podniebieniu wino jest subtelne lecz pełne z miękkimi i słodkimi owocami oraz nutami kawy 
i czekolady na finiszu. Idealna pozycja do mięs oraz makaronów; Amodo Primitivo Salento 
14% 0,75l 

• Wspaniała włoska, mielona arabica z wyczuwalnymi nutami ciemnej czekolady i 
orzechów, delikatny koniec smaku lukrecji oraz lekka pianka stanowią doskonałe 
przedłużenie idealnego poranka; Caffè Hardy Milano 250g 

• Elegancka bombonierka szlachetnych trufli czekoladowych, produkowanych przez 
francuską manufakturę Maxim's de Paris. Kolekcja 12 smakowitych trufli wzbogaconych nutą 
szampana Marc de Champagne, likier otrzymywany w wyniku destylacji wytłoków 
winogronowych z winnicy Champagne we Francji. Delektuj się ich wyrafinowanym smakiem 
i podziel się nimi z bliskimi wraz z włoskim winem; Maxim’s de Paris 140g  

• Hiszpańskie karmelizowane migdały oblane czekoladą z dodatkiem herbaty Pai Mu Tan 
White Tea o smaku czekoladowo-migdałowym z kokosem i imbirem; Mi&Cu 60g 

• Tradycyjny piernik w kształcie gwiazdki, oblany masą cukrową i przyozdobiony świąteczną 
dekoracją 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem pistacjowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat 40g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego zestawu

Cena netto 234,96  zł



Zestaw BN181
• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione 

tłoczonymi, złotymi detalami 

• Francuski merlot pochodzące z Langwedocji. Wytrawne wino o niezwykle głębokiej 
rubinowej czerwieni. W ustach elegancki i harmonijny, zachwyca pełnymi ale łagodnymi 
taninami. Bogate aromaty czerwonych owoców, beczki i akcenty tytoniu; Foncalieu Le 
Versant Merlot 14% 0,75l 

• Rozgrzewająca herbata liściasta w eleganckiej, świątecznej tubie ze złotymi akcentami. 
Czarna herbata z żurawiną w połączeniu z kawałkami jabłka i kwiatami hibiskusa, nie 
tylko rozgrzewa zimowe wieczory ale zapewnia również wewnętrzne poczucie harmonii 
i wzmacnia energię. Ponadto owoce żurawiny wykazują działanie antybakteryjne i 
przeciwgrzybicze, a także są naturalnym źródłem witaminy C; Teabag 50g 

• Wyborne belgijskie trufle wypełnione musem czekoladowym, oprószone szlachetnym 
kakao. Wyrafinowany smak i idealne połączenie zachwyci miłośnika oryginalnych 
słodyczy; Pergale 200g 

• Jedwabista i aromatyczna gorzka czekolada z dodatkiem najcenniejszej i jednocześnie 
najsmaczniejszej soli soli morskiej Fleur de Sel z Francji. Najlepsze kakao i wysokiej 
jakości składniki, unikalny proces tworzenia i mielenia sprawia, że szwajcarska tabliczka 
czekolady Lindt Excellence jest bogata i pełna w smaku; Lindt Excellence Sea Salt 100g 

• Tradycyjny piernik w kształcie gwiazdki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat 40g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 202,44  zł



Zestaw BN183
• Eleganckie pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, zamykane na magnes. 

Wieczko pudełka ozdobione zostało złotą grafiką oraz wstążką 

• Najbardziej rozpoznawalny i wybierany gin na świecie. Wykwinty Bombay Sapphire 
produkowany 1987 to gin wyróżniający się subtelnym smakiem, szczególnym procesem 
produkcji oraz piękną, błękitną butelką z etykietą z wizerunkiem królowej Wiktorii. Gin 
Bombay Sapphire wyróżnia się także potrójnym procesem destylacji. Korzeń dzięgla nadaje 
piżmowy, ale zarazem bardzo delikatny aromat. Kora kasji tworzy nutę cynamonową, jagody 
kubeby – korzenny, lekko pieprzowy zapach z nutą cytryny i sosny, a rajskie zioła nadają 
całości wyrazistości i unikalnego smaku; Bombay Sapphire London Dry Gin 40% 0,7l 

• Wyjątkowa kolekcja pralin z ciemnej czekolady z miękkim kremowym środkiem w 4 rodzajach: 
karmel, trufla, orzech laskowy, czekolada. Słodycze produkowane są w najstarszej fabryce 
cukierniczej na Litwie, według oryginalnych autorskich receptur lokalnych czekoladników z 
najlepszych składników. i; Pergale 174g 

• Tradycyjne suszone śliwki w mlecznej czekoladzie, które są nieodłącznym elementem 
każdych Świąt Bożego Narodzenia. Zamknięte zostały w pięknej metalowej puszcze ze 
świąteczną grafiką, która może służyć rownież jako bombka na choinkę; Szydłowianka 200g 

• Szwajcarska kolekcja mlecznych pralin z dodatkiem najcenniejszej i jednocześnie 
najsmaczniejszej soli morskiej Fleur de Sel z Francji oraz z miękkim, ciągliwym nadzieniem 
karmelowym; Lindt 200g 

• Oryginalna czekolada produkowana przez niemiecką firmę Ritter Sport, która przedstawia 
pyszną, wysokiej jakości czekoladę wykonaną ze 100% alpejskiego mleka; Ritter Sport Alpine 
Milk Chocolate 100g 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat 40g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego zestawu

Cena netto 300  zł



Zestaw BN184
• Eleganckie pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, zamykane na 

magnes. Wieczko pudełka ozdobione zostało złotą grafiką oraz wstążką 

• Luksusowa, polska wódka zbożowa Belvedere, wódka klasy premium, której jakość 
doceniona jest na całym świecie a trunek zdobywa nagrody na międzynarodowych 
konkursach, m.in. International Spirits Challenge, Vodka Masters i The Fifty Best. Butelka 
zamknięta w pięknym kartonowym opakowaniu; Belvedere 40% 0,7l 

• Delikatnie prażone migdały oblane delikatną 100% czystą mleczną czekoladą z masłem 
kakaowym z Ekwadoru z karmelem oraz dodatkiem najcenniejszej i jednocześnie 
najsmaczniejszej soli soli morskiej Fleur de Sel; Maxim's de Paris 90g 

• Klasyczne włoskie praliny Gianduiotti z kremem z prażonych i mielonych orzechów 
laskowych zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia; Feletti 150g  

• Trójwarstwowy batonik Cremino z tradycyjnej włoskiej manufaktury. Warstwa białej 
czekolady z pastą migdałową między dwiema warstwami mlecznej czekolady gianduia z 
orzechami laskowymi z Piemontu; Venchi 80g 

• Szlachetna kolekcja ręcznie robionych pralin stworzona dla czekoladowych smakoszy. Ta 
ekskluzywna kolekcja pralin z ciemnej czekolady z miękkim kremowym środkiem w 4 
rodzajach: nadzienie z ciemnej czekolady, orzechy gianduja, nadzienie o smaku toffi 
i nadzienie o smaku szampana. Słodycze produkowane są w najstarszej fabryce 
cukierniczej na Litwie, według oryginalnych autorskich receptur lokalnych czekoladników 
z najlepszych składników; Pergale Unique 200g 

• Karmelizowane orzechy laskowe wytwarzane w polskiej manufakturze. Paczka orzechów 
zamknięta efektowną dekoracją 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego zestawu

Cena netto 373,17  zł



Zestaw BN185
• Eleganckie pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, zamykane na 

magnes. Wieczko pudełka ozdobione zostało złotą grafiką oraz wstążką 

• Koniak marki Martell, która została założona przez Jeana Martella w 1715 roku, 
jednocześnie jest ona najstarsza wśród wiodących firm koniakowych na świecie. Ten 
francuski koniak charakteryzuje się szczególną harmonią smaków rodzynek, suszonych 
śliwek i wiśni, harmonijnemu połączeniu karmelu, marcepanu i nutami cynamonu. Koniak 
starzony jest przez co najmniej 2 lata w beczkach z francuskiego dębu z Troncais. 
Niezwykle efektowna butelka zapakowana w elegancki karton; Martel VS 40% 0,75l 

• Rozgrzewająca herbata liściasta w eleganckiej, świątecznej tubie ze złotymi akcentami. 
Czarna herbata z żurawiną w połączeniu z kawałkami jabłka i kwiatami hibiskusa, nie 
tylko rozgrzewa zimowe wieczory ale zapewnia również wewnętrzne poczucie harmonii 
i wzmacnia energię. Ponadto owoce żurawiny wykazują działanie antybakteryjne i 
przeciwgrzybicze, a także są naturalnym źródłem witaminy C; Teabag 50g 

• Trójwarstwowy batonik Cremino z tradycyjnej włoskiej manufaktury. Warstwa białej 
czekolady z pastą migdałową między dwiema warstwami mlecznej czekolady gianduia z 
orzechami laskowymi z Piemontu; Venchi 80g 

• Oryginalne praliny z mlecznej czekolady i nadzieniem orzechowym; Feletti 85g  

• Wyjątkowa kolekcja pralin z ciemnej czekolady z miękkim kremowym środkiem w 4 
rodzajach: karmel, trufla, orzech laskowy, czekolada. Słodycze produkowane są w 
najstarszej fabryce cukierniczej na Litwie, według oryginalnych autorskich receptur 
lokalnych czekoladników z najlepszych składników. Praliny układane są na specjalnym 
podłożu pakowane w piękne, stylowe pudełko z ornamentami; Pergale 174g 

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem waniliowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat; 40g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego zestawu

Cena netto 340,65  zł



Zestaw BN186
• Duży, elegancki kosz z czarnej wikliny z zamknięciem klapowym. Każdy kosz został ręcznie 

wykonany zatem mamy gwarancje jakości i niepowtarzalności.  
• Najbardziej luksusowa pozycja marki Glenmorangie, zarazem niezwykle rzadka szkocka whisky 

z regionu Highlands. Glenmorangie Extremely Rare 18-yo to jedna z najlepszych whisky typu 
single malt. Bogata, żywiczna jakość orzechów przechodzi kaskadowo w chrupiącą słodycz 
toffi, która łączy się z pieszczotliwie gładką, kremową wanilią. Jest to niesamowicie 
zbalansowany, złożony trunek, odznaczony miedzy innymi złotym medalem na San Francisco 
World Spirits w 2010 roku; Glenmorangie 18 years old Extremely Rare 43% 0,7l 

• Mieszanka cejlońskiej i chińskiej czarnej herbaty liściastej.  Riston Sav Masala 100g 
• Wspaniała włoska, mielona arabica; Caffè Hardy Milano 250g 
• Bombonierka zawiera 40 wyśmienitych pralinek z czekolady ciemnej, mlecznej i 

białej. Czekolada Lindt tworzona jest z troską przez Maître Chocolatiers przy użyciu najwyższej 
jakości składników z całego świata i z niezrównaną pasją do swojego rzemiosła; Lindt 
CREATION Dessert 400g 

• Bombonierka doskonałych włoskich pralin zamknięta w pięknym, złotym pudełku. 
Włosi połączyli swoją wiedzę z najwyższej jakości składnikami, aby wyprodukować najlepsze 
czekoladki. ; Sorini Scatola Gold 160g 

• Klasyczne włoskie praliny Gianduiotti z białej czekolady z kremem z prażonych i mielonych 
orzechów laskowych zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia; Feletti 150g  

• Francuskie trufle obsypane kakao tworzą delikatną przyjemność z najlepszej czekolady. Każda 
trufla jest indywidualnie pakowana, aby zagwarantować idealną świeżość i konserwację dla 
doskonałego smaku. Maxim's de Paris 34g 

• Doskonała tabliczka mlecznej czekolady z dodatkiem chrupiących ciasteczek oblanych białą i 
ciemną czekoladą. Wyjątkowa kompozycja francuskiej manufaktury Maxim's de Paris 85g 

• Czekoladki Baileys Słony Karmel to subtelne, nieduże kuleczki, które łączą w sobie delikatny 
smak popularnego alkoholowego likieru ze słonym karmelem i mlecznej czekolady. Baileys 102g 

• Tradycyjny piernik w kształcie gwiazdki, oblany masą cukrową i przyozdobiony świąteczną 
dekoracją 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego zestawu

Cena netto 1 218,70  zł



Zestaw BN187

• Pudełko wykonane z tektury w złotym dekoracyjnym kolorze, ozdobione czerwoną 
kokardą 

• The Famous Grouse jest jednym z najlepiej sprzedających się blended whiskey marki w 
Szkocji. Receptura mieszanki Famouse Grouse została opracowana w 1896 roku przez 
samego założyciela marki. The Famous Grouse powstaje w procesie mieszania 
najlepszych, esencjonalnych whisky słodowych, takich jak Macallan i Highland Park oraz 
wyjątkowych, łagodnych whisky zbożowych. Całość leżakuje przez dłuższy czas w 
beczkach dębowych po amerykańskim Bourbonie napełnianych po raz pierwszy. Długie 
leżakowanie zapewnia jej najwyższą jakość i spójność smakową każdej butelki. 
Filtrowanie w wyższej temperaturze nadaje jej bogatszych aromatów; Whisky The Famous 
Grouse 40% 0,7l 

• Jedwabista i aromatyczna gorzka czekolada z dodatkiem z kawałkami orzechów 
laskowych. Najlepsze kakao i wysokiej jakości składniki, unikalny proces tworzenia i 
mielenia sprawia, że szwajcarska tabliczka czekolady Lindt Excellence jest bogata i pełna 
w smaku; Lindt Excellence Caramel 100g

Cena netto 80,49 zł



Zestaw 10
• Eleganckie, pudełko wykonane z grubej tektury i ozdobione naturalnym, ekologicznym 

papierem, które jest całkowicie biodegradowalne. Wieczko pudełka ozdobione 
zostało złotym nadrukiem dzwonków nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia 

• Kolekcja pralin z mlecznej czekolady produkowane przez belgijską manufakturę 
Excelcium 120g 

• Mielona kawa z doskonale skomponowanej mieszanki ziaren arabiki z Ameryki i Afryki. 
Kawę Lavazza Espresso wyróżnia pełny, zrównoważony i bardzo wykwintny smak, w 
którym wyczuwalna jest nuta goryczy; Lavazza Espresso 250g 

• Chałwa sezamowa o smaku waniliowym z migdałami to tradycyjny grecki deser. Chałwa 
Cretamel jest wytwarzana według tradycyjnej greckiej receptury i doskonałych 
składników; Cretamel 250g 

• Tradycyjne pierniki o korzennym smaku i subtelnych dodatków w czekoladzie deserowej, 
które razem tworzą wyjątkową kompozycję. Oryginalne połączenie nadzienia o smaku 
moreli i wspaniałej, przepysznej prawdziwej czekolady; Pierniki Kopernik 145g 

• Ciemna czekolada z zawartością 79% kakao wypełniona nadzieniem z pomarańczy.; 
Pergale 100g 

• Ciemna czekolada z zawartością 79% kakao z nadzieniem z tropikalnym sokiem mango.; 
Pergale 100g 

• Tradycyjne, kruche ciasteczka z kawałkami mlecznej i ciemnej czekolady, produkowane 
przez Duńską manufakturę Jacobsen. Ciasteczka o oryginalnym połączeniu smakowym 
zostały umieszczone w eleganckiej puszce z tłoczeniami; Jacobsen Tivoli 150g 

• Chrupiący wafelek przekładany kremem z ciemnej czekolady. Jest to niezwykle 
praktyczne opakowanie skrywające 9 znakomitych wafelków; Loacker 25g 

• Tradycyjny piernik w kształcie gwiazdki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 178,05 zł



Zestaw 315
• Ręcznie wykonana, wielofunkcyjna 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 178,04 zł



Zestaw 456
• Pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione tłoczonymi, złotymi 

detalami 

• Najpopularniejsza amerykańska whiskey Jack Daniel’s Old No. 7, która jest produkowana 
od 1866 roku i oparta na wiedzy oraz doświadczeniu wynikającym z długoletniej praktyki. 
To wyrafinowany alkohol, którego smak zachwyci Cię i przeniesie wprost do pięknego 
położonego na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych Tennessee, czyli 
miejsca jego wynalezienia; Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Old No. 7 40% 0,5l 

• Mielona, kawa arabica palona w polskiej palarni kawy. Posiada delikatny smak, w którym 
dominuje przyjemna słodycz. Po przygotowaniu wyczujemy w niej nuty czekolady, 
słodkich owoców i cytryny; Gourmet 100g 

• Kolekcja ekskluzywnych pralin czekoladowych z szampanem. Wybitne połączenie kremu 
czekoladowego z nutą szampana Marc de Champagne, likier otrzymywany w wyniku 
destylacji wytłoków winogronowych z winnicy Champagne we Francji. Doskonałe 
połączenie smaków, które zachwycą każdego; Pergale 200g 

• Kolekcja aksamitnych pralin z mleka Lindt Lindor, białych, bardzo ciemnych i 
orzechowych trufli czekoladowych. Czekolada Lindt tworzona jest z troską przez Maître 
Chocolatiers przy użyciu najwyższej jakości składników z całego świata i z niezrównaną 
pasją do swojego rzemiosła; Lindt Lindor 75g  

• Tradycyjny piernik w kształcie gwiazdki, oblany masą cukrową i przyozdobiony 
świąteczną dekoracją 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 226,83 zł



Zestaw 449
• Eleganckie czarne pudełko wykonane z grubej tektury i papieru ozdobnego, ozdobione 

tłoczonymi, złotymi detalami 

• Wyjątkowe włoskie, wytrawne wino pochodzące z najbardziej popularnego szczepu 
winorośli w Abruzji. Wino jest z odmianą Montepulciano. Wino wyróżnia rubinowa 
czerwień, słodkie aromaty czerwonych owoców i fiołków z subtelną kwasowością z 
ostrym charakterem w smaku; Epicuro Montepulciano d’Abruzzo 13% 0,75l 

• Tradycyjna włoska babka pandoro. Produkowana według tradycyjnej receptury, opartej 
na powolnym naturalnym zakwaszeniu, a wszystkie składniki, od mąki po mleko, od jajek 
po masło i drożdże, są pochodzenia naturalnego, świeże i oryginalne, bez konserwantów 
i barwników. Babka wypiekana jest przez włoską manufakturę Chiostro di Saronno 80g 

• Ciemna tabliczka czekolady wypełniona malinami i miodem. Czekolada zamknięta w 
piękne pudełeczko ze świąteczną grafiką. Będzie ona wyjątkowym przysmakiem dla 
miłośnika słodyczy; Pergale Holiday Collection 220g 

• Klasyczne włoskie praliny Gianduiotti z kremem z prażonych i mielonych orzechów 
laskowych zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia; Feletti 150g  

• Kolekcja ekskluzywnych pralin czekoladowych z kremem czekoladowym w środku. 
Wybitne połączenie kremu ganache z kruchymi, prażonymi ziarnami kakao, które 
zachwycą każdego; Pergale 200g 

• Batonik orzechowy, który dostarcza zdrowe tłuszcze, białka, błonnik i energię. Ma niski 
indeks glikemiczny i jest świetną przekąską; Nut Bar  

• Praliny w mlecznej czekoladzie z nadzieniem pistacjowym, produkowane przez polską 
manufakturę Magnat 40g 

• Pachnące, świąteczne dekoracje jako uzupełnienie całej kompozycji świątecznego 
zestawu

Cena netto 178,05 zł



Cena netto 121,13 zł

Wianek W18

Dekoracyjny wianek świąteczny o średnicy 
40 cm. Każdy element wianka wykonany 
został ręcznie w polskiej manufakturze.  

Ta dekoracja jest nieodłącznym 
elementem wystroju wnętrza,  

wprowadzającym świąteczną atmosferę.



Cena netto 121,13 zł

Wianek W12 Wianek W17



Cena netto 113,00 zł

Wianek W14 Wianek W19



Nasz zakład

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. 



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



Korporacyjne kosze świąteczne

Sądzimy, że będą Państwo pod wrażeniem nienagannych 
standardów naszych usług korporacyjnych. 

Niezależnie od tego, czy szukasz nagród 
pracowniczych, firmowych czy zachęt sprzedażowych, 
pomożemy dostarczyć Ci odpowiednie rozwiązanie. 

Odkąd założyłyśmy firmę Pudełka Prezentowe poświęciłyśmy się 
temu, aby robić rzeczy pięknie - od wysokiej jakości opakowań po 
starannie pozyskiwanie najlepszych produktów: tj. ciasta, 
czekolady, herbaty, kawy, przetwory i wiele więcej. 
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