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ZESTAW Z RYNECZKU

*Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowa 18% 750ml 
*Ciastka jaglane z czekoladą 175g 
*Kawa Konesera mielona 100g 
*Karmelki czekoladowo – orzechowe 85g 
*Wyborna czekolada Łamana czarna z wiśnią 170g 
*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 100g
*Konfitura z gruszki i limonki z białym pieprzem 200g 
*Czekoladka ciemna ze śliwkami i kardamonem 35g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm
Produkty zawinięte w ozdobny pergamin z logo 
Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 

Cena: 192 PLN netto



KUFEREK SZLACHECKI

*Butelka polskiego półwytrawnego wina czerwonego z czarnej 
porzeczki 0,75l 
*Kawa Konesera mielona 100g 
*Czekoladki doskonale z dodatkiem liofilizowanych owoców 
50g
*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g 
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 3 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Produkty zawinięte w ozdobny pergamin 
z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 149 PLN netto



ZESTAW CIEKAWOŚCI

*Pieronsko dobra gorzołecka Słodka Mirabelka 40% w 
pięknej szklano-kryształowej butelce ze szklanym korkiem, 
500ml 
*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g 
*Tabliczka wybornej białej czekolady słodkiej ale bez 
dodatku cukru z liofilizowaną aronią i pistacjami 53g 
*Kawa konesera w torebce 100g 
*Czekoladka mleczna z wiśniami i jabłkiem 35g 
*Ciasteczka owsiane  żurawiną 175g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Produkty zawinięte w ozdobny pergamin 
z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 121,50 PLN netto



KUFEREK Z ULICZKI

*Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowa 18% 
750ml 
*Czekoladki doskonale z dodatkiem liofilizowanych 
owoców 50g
*Wytrawne paluchy słone 100g 
*Konfitura z gruszki i limonki z białym pieprzem 
200g 
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 4 sztuki

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Produkty zawinięte w ozdobny pergamin 
z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 148,75 PLN netto



KUFEREK Z PIWNICZKI

*Miód pitny trójniak 500ml 
*Kiełbasa Krakowska sucha 320g w tubie
*Czekoladka ciemna ze śliwkami i kardamonem 35g 
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 4 sztuki 
*Kawa Konesera mielona 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Produkty zawinięte w ozdobny pergamin 
z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 186 PLN netto



ZESTAW KONESERA

*Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowa 18% 750ml 
*Tabliczka wybornej białej czekolady słodkiej ale bez 
dodatku cukru z liofilizowaną maliną i żurawiną 53g 
*Piernik prawdziwie czekoladowy w kształcie choinki 
zatopiony w mlecznej czekoladzie 55g 
*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 
*Paluszki z czekolady deserowej o smaku 
pomarańczowym 75g
*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g
*Miód lipowy białowieski 250g
*Drewniany czerpak do miodu

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczna obwolutą.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Produkty zawinięte w ozdobny pergamin 
z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 203 PLN netto



ZESTAW NIESPOTYKANY

*Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowa 18% 
750ml 
*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 
*Babeczki wielosmakowe 200g
*Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa
z dodatkiem słupków migdałowych i czerwonego 
pieprzu lub posypane czerwonym pieprzem 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
z wypełnieniem. Produkty zawinięte w ozdobny 
pergamin z logo Polski Spichlerz zamknięty 
stickerem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:30x30x10cm

Cena: 149 PLN netto



ZESTAW WIELU SMAKÓW

*Miodki z Polany 3 smaki: lipowy, wielkokwiatowy, akacjowy  
*Czekoladki Stuletnie z nadzieniem czekoladowym 
*Konfitura pomarańcze bez cukru 240g 
*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g
*Sekret czekoladowy szlachecki 50g czyli czekolada 
do picia na drewnianym patyku 
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 5 sztuk 
*Podgrzybek brunatny suszony krajanka 20g
*Czekolada ciemna ze śliwkami i kardamonem 35g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
z firmową obwolutą.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena:  171PLN netto



SKRZYNIA PORZECZKOWA

*Butelka polskiego półwytrawnego wina czerwonego 
z czarnej porzeczki 0,75l 
*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 100g
*Paluszki z czekolady deserowej o smaku miętowym 75g 
*Beziki cytrynowe z ryneczku 110g
*Marciszewskie pierniczki zdobione na choinkę 250g
*Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa 
z dodatkiem czekolady pomarańczowej, aromatycznej 
galaretki pomarańczowej orzechów oraz czekoladowych 
dekoracji 100g
*Ciastka jaglane z czekoladą 175g 
*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 

Całość w pięknej drewnianej skrzyni brązowej, 
przewiązanej wstążką Polski Spichlerz
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 36x26x13,5 cm

Cena: 225 PLN netto



SKRZYNIA ZE SŁODKĄ MIRABELKĄ

*Pieronsko dobra gorzołecka Słodka Mirabelka 40% w 
pięknej szklano-kryształowej butelce ze szklanym 
korkiem, 500ml 
*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 
*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 100g 
*Beziki cytrynowe z ryneczku 110g 
*Paluszki z czekolady deserowej o smaku miętowym 75g
*Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa
z dodatkiem słupków migdałowych i czerwonego 
pieprzu lub posypane czerwonym pieprzem 100g 
*Wykwintne ciasteczka korzenne dekorowane 200g
*Wytrawne paluchy słone 100g
*Pyszna ręcznie wykonana czekolada łamana 
z chilli 170g 
Całość w pięknej drewnianej skrzyni brązowej, 
przewiązanej wstążką Polski Spichlerz
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 36x26x13,5 cm

Cena: 280 PLN netto



KUFEREK NIEBANALNY

*Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowo -
anyżowa 18% 750ml 
*Miodki z Polany 3 smaki: lipowy, akacjowy, 
wielokwiatowy 3x40g 
*Drewniany czerpak do miodu 
*Czekoladki do kawy w pudełku z kokardką
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 3 sztuki 
*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym 
ze świąteczną grafiką.
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej
Wymiary: 25x25x15cm

Cena: 199 PLN netto



ZESTAW NA WYTRAWNIE

*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 
*Kiełbasa zagrodowa w słoiku 250g 
*Wytrawne paluchy słone 100g 
*Konfitura z jarzębiny 200g 
*Paluszki czekoladowe z dodatkiem pomarańczy 75g 
*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 
100g
*Czekoladki doskonale z dodatkiem liofilizowanych 
owoców 50g 
*Pasztet z żurawiną 180g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku z 
wypełnieniem. Produkty zawinięte w ozdobny 
pergamin z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 139 PLN netto



ZESTAW Z WEKAMI

*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 
*Paluszki czekoladowe z dodatkiem mięty 75g 
*Ciastka owsiane z żurawiną 175g 
*Czekoladki doskonale z dodatkiem 
liofilizowanych owoców 50g
*Kawa Konesera mielona 100g
*Pasztet farmerski w słoiku180g 
*Kiełbasa zagrodowa w słoiku 250g 
*Smarowidło z boczkiem i cebulą w słoiku 180g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
z wypełnieniem. Produkty zawinięte w ozdobny 
pergamin z logo Polski Spichlerz zamknięty 
stickerem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 155 PLN netto



ZESTAW Z CZERWONĄ PORZECZKĄ

*Butelka polskiego półwytrawnego wina czerwonego 
z czarnej porzeczki 0,75l 
*Herbata śniadaniowa szlachecka 50g 
*Czekoladowe batony marcepanowe z dodatkiem 
migdałów i orzechów włoskich 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku z 
wypełnieniem. Produkty zawinięte w ozdobny 
pergamin z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 127 PLN netto



ZESTAW MARCEPANOWY

*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 
100g
*Ciastka owsiane z żurawiną 175g
*Precelki mleczne z czekolady 75g
*Czekoladowe batony marcepanowe z dodatkiem 
migdałów i orzechów włoskich 80g
*Kawa Konesera mielona 100g 
*Pasztet z pomidorem w słoiku 180g –

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku z 
wypełnieniem. Produkty zawinięte w ozdobny 
pergamin z logo Polski Spichlerz zamknięty 
stickerem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 115 PLN netto



ZESTAW Z KARAFKĄ

*Pieronsko dobra gorzołecka Słodka Mirabelka 40% 
w pięknej szklano-kryształowej butelce ze szklanym 
korkiem, 500ml 
*Koperta ciasteczkowa z jabłkiem 50g 
*Kuferek Szlachecki z 2 czekoladkami

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
z wypełnieniem. Produkty zawinięte w ozdobny 
pergamin z logo Polski Spichlerz zamknięty stickerem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 142,80 PLN netto



KUFER NIECODZIENNY

*Nalewka wiśniowa 750ml 
*Krem z pistacji z pyłkiem pszczelim 100g 
*Tabliczka wybornej czekolady deserowej z galaretką 
pomarańczową i kruszonymi orzechami 100g 
*Wyborne trufle z rumem ręcznie robione 170g 
*Sekret czekoladowy szlachecki 
*Kawa Konesera mielona 100g
*Wytrawne paluchy słone 100g
*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 100g
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 4 sztuki 
*Czekoladki Stuletnie z nadzieniem czekoladowym 
*Czekoladka ciemna ze śliwkami i kardamonem 35g 

Całość w eleganckim okrągłym kufrze z wypełnieniem
Każdy zestaw dodatkowo pakowany w pudełko jednostkowe.
Wymiary zestawu: 28x28x19cm

Cena: 330 PLN netto



KUFER KRYSZTAŁOWY

*Pieronsko dobra gorzołecka Słodka Mirabelka 40% w 
pięknej szklano-kryształowej butelce ze szklanym 
korkiem, 500ml 
*Kawa Konesera mielona 100g 
*Czekoladka z dodatkiem pomarańczy i cynamonu 35g 
*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g 
*Orzeszki ziemne glazurowane w słodkim karmelu 100g
*Trufla miodowa biała 170g 
*Perły czekoladowe marmurkowe – pastylki 
czekoladowe z czekolady ciemnej i białej w słoiku 150g
*Czekoladki Polski Spichlerz 5 sztuk

Całość w eleganckim okrągłym kufrze z wypełnieniem
Każdy zestaw dodatkowo pakowany w pudełko 
jednostkowe.
Wymiary zestawu: 28x28x19cm

Cena:  290 PLN netto



KUFEREK CYTRYNOWY

*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g 
*Czekoladki do kawy w pudełku z kokardką
*Cytrynki z wanilią w syropie 245g 

Całość w ozdobnej tacy z logo Polski Spichlerz 
przewiązanej brandowaną wstążką. Zestaw 
zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu:21x16,5x10 cm

Cena: 70,80 PLN netto



ZESTAW ŁAKOCI

*Wódka czysta ziemniaczana 40% 0,5l  
*Wytrawne paluchy słone 100g 
*Kawa Konesera mielona 100g 
*Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa
z dodatkiem słupków migdałowych i czerwonego 
pieprzu lub posypane czerwonym pieprzem 100g 
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 3 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 125 PLN netto



ZESTAW ŁAKOCIAMI PODANY

*Karmelki czekoladowo – orzechowe 85g 
*Tabliczka wybornej mlecznej czekolady z całymi migdałami100g   
*Filiżanka ze spodkiem Polski Spichlerz Marii Marciszewskiej 
*Kawa Konesera mielona 100g 
*Migdały w czekoladowej pierzynce 80g 
*Ciastka jaglane z czekoladą 175g 
*Krówki Kucharki Szlacheckiej 4 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 142,00 PLN netto



  

 

 

Oferujemy wyroby najwyższej jakości poparte dużym doświadczeniem zespołu rzetelnych  

i profesjonalnych pracowników. 

Do każdego Klienta i każdego zlecenia wykonania gadżetów podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu obie strony transakcji są w pełni 

zadowolone. W zależności od zamówienia istnieje możliwość negocjacji cen oraz skorzystania z dostępnych form rabatu. 

 

Ponadto każde zlecenie rozpatrywane z uwzględnieniem potrzeb i sugestii klienta.  

O wysokiej jakości i zaufaniu wśród klientów może przemawiać fakt, że nasza firma funkcjonuje na rynku od 30 lat i przez ten długi okres czasu 

współpracowaliśmy z wieloma liczącymi się markami na rynku. 

 

Zobacz kto nam m.in. zaufał… 

 


