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PUDEŁECZKO NATURALNE

*Herbata czarna sypana 50g 
*Syrop żurawinowy lub malinowy Polski Spichlerz 
330ml 
*Ręcznie wytwarzany baton miodowy 80g 
*Konfitura truskawki z Prosecco 200g 

Całość w pudełku z tektury falistej 
przewiązanym naturalnym sznurkiem.
Wymiary zestawu: 

Cena: 74,00 PLN netto



PUDEŁECZKO PORZECZKOWE

*Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym 2 
sztuki 
*Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g 
*Konfitura z czarnej porzeczki 200g 
*Angielska herbatka Organic

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 13x13x13cm

Cena: 44,00 PLN netto



PUDEŁECZKO SEZAMOWE

*Mini sezamki chrupiące w czekoladzie 80g 
*Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów
i kandyzowanych owoców 50g 
*Czekoladki Lindt 2 sztuki 
*Kuferek z czekoladowymi pralinkami karmelowymi 
40g 
*Baton sezamowy z miodem i czekoladą 30g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm

Cena: 59,00 PLN netto



KOSZYCZEK Z RENIFEREM

*Świąteczny pierniczek renifer z nadrukiem na masie cukrowej
*Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki 
*Parasolka czekoladowa  
*Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej z orzechami laskowymi 100g  
*Puszka karmelków owocowych 50g 
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem 120g
*Świąteczna herbata mieszana w sakiewce z kokardką 50g 

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem 
Zestaw zapakowany w folię celofanową
Wymiary zestawu:  22,5x13,5x11 cm

Cena:  101,25 PLN netto



PUDEŁECZKO FOLKOWE

*Mini sezamki chrupiące w czekoladzie 80g 
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Pralinka czekoladowa z nadzieniem truflowym 
*Czekoladowy baton mleczny bąbelkowy 32g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 13x13x13cm

Cena: 44 PLN netto



KOSZYCZEK CZEKOLADOWY

*Świąteczny piernik gwiazdka z nadrukiem na masie cukrowej
*Słoik pysznej konfitury z wiśni o obniżonej zawartości cukru 280g 
*Chałwa w czekoladzie 50g 
*Cukrowa laska 
*Czekolada do picia rozpuszczalna 25g 
*Sezamki klasyczne 75g 
*Puszka karmelków owocowych 50g 

Całość w filcowym koszyczku świątecznym.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 15,5x15x10cm

Cena: 66,25 PLN netto



PUDEŁECZKO UNO

*Herbata deserowa kwiatowo – owocowa 50g 
*Kawa mielona smakowa Arabica wanilia w rumie 100g 
*Tabliczka ręcznie robionej czekolady czarnej z owoców 53g 
*2 słoiki mini konfiturek 40g: smaki do wyboru 

Całość w pudełku eko z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 23x18x10cm

Cena: 81,25 PLN netto



PUDEŁECZKO TRUSKAWKOWE

*Świąteczny piernik prezencik z nadrukiem na masie 
cukrowej
*Tabliczka ręcznie wyrabianej czekolady białej BIO bez 
dodatku cukru z truskawką 53g 
*Herbata deserowa zielono – biała 50g
*Pralinki czekoladowe o smaku rumowym 2 sztuki 
*Konfitura wiśnie z kardamonem  200g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm

Cena: 73,00 PLN netto



MISA PRESECCO

*Butelka włoskiego białego wina musującego półwytrawnego DOCProsecco 200ml 
*Wiśnia w czekoladzie deserowej 100g 
*Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki 
*Czekoladki ciemne z dodatkiem kruszonych migdałów 150g 
*Tabliczka wybornej ciemnej czekolady gorzkiej 99% kakao 100g 

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem,
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 22,5x13,5x11 cm

Cena: 112,50 PLN netto



KUBEŁEK HERBACIANY

*Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g 
*Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 
50g 
*Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki 
*Paluszki czekoladowe mleczne 75g  
*Słoik mini konfitury do herbaty o smaku różanej truskawki 40g

Całość w metalowym kubełku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 12x12x10cm

Cena: 65,00 PLN netto



ZESTAW TRUFLOWA WIŚNIA

*Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Trufla wiśniowa 200g 
*Herbata czarna liściasta Truskawki w śmietanie wzbogacona 
smakiem świeżo zebranych, dojrzałych truskawek z bitą 
śmietaną 50g 

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

Cena: 75,00 PLN netto



ZESTAW LOTUS

*Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki 
*Świąteczna herbata mieszana w sakiewce z 
kokardką 50g 

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 74,00 PLN netto



ZESTAW SMAKÓW

*Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Czekoladka ręcznie wyrabiana z dodatkami owoców i przypraw 

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 59,00 PLN netto



KUFEREK DREAM

*Butelka chilijskiego czerwonego wina półwytrawnego 0,75l 
*Świąteczna herbata mieszana w sakiewce z kokardką 50g 
*Lindt lindor Milk Bag 80g 
*Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki

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

Cena: 115,00 PLN netto



ZESTAW Z KOKARDĄ

*Butelka francuskiego, czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren 
gatunku Arabica 100g. Kawa mocno palona 
*Wafelki czekoladowe 130g 
*Herbata czarna liściasta Truskawki w śmietanie 
wzbogacona smakiem świeżo zebranych, dojrzałych 
truskawek z bitą śmietaną 50g 
*Paluszki czekoladowe mleczne 75g  
*Chałwa w czekoladzie 50g 
*Czekolada łamana czarna z wiśnią 170g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 148,75 PLN netto



ZESTAW CICHA NOC

*Butelka włoskiego białego wina wytrawnego 750ml 
*Czekolada do picia rozpuszczalna 25g 
*Pianki Marshmallow 150g 
*Trufla kokosowa 200g 
*Puszka herbaty czarnej Ceylon 50g 
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 3 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem  
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 102,50 PLN netto



KOSZYCZEK MIGDAŁOWY

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Świąteczny piernik z nadrukiem na masie cukrowej
*Tabliczka wybornej mlecznej czekolady 100g
*Puszka świątecznej herbaty sypanej owocowej 50g 
*Trufla kokosowa 200g 
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Migdały w czekoladzie i cynamonie 80g 

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 29x20x12cm

Cena: 141,25 PLN netto



ZESTAW SANTA

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Sezamki klasyczne 75g 
*Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
*Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g 
*Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie z nadzieniem 
morelowym 145g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem  
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 112,00 PLN netto



ZESTAW REDA

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Świąteczna herbata mieszana w sakiewce z kokardką 50g 
*Pralinki mix 200g 
*Chałwa w czekoladzie 50g 
*Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 3 sztuki 
*Puszka karmelków owocowych 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem .
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 104 PLN netto



ZESTAW CORDOBA

*Butelka włoskiego czerwonego wina półwytrawnego 0,75l 
*Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g 
*Świąteczna herbata owocowa w puszce 50g 
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym 3 sztuki 
*Tabliczka wybornej czekolady mlecznej z dodatkiem karmelu 100g 
*Bombonierka prezentowa z pralinkami czekoladowymi 125g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem  
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 104,00 PLN netto



MISA BLACK MERRY CHRISTMAS

*Butelka włoskiego wina Prosecco, białe musujące, 
półwytrawne 0,75l 
*Puszka duńskich ciasteczek kruchych pieczonych na maśle 
z dodatkiem jabłka, imbiru 150g 
*Jabłuszko w plasterkach w czekoladzie 100g 
*Sopelki choinkowe 3 sztuki 
*Pralinki czekoladowe z orzechem laskowym 4 sztuki 
*Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej z orzechami 
laskowymi 100g 
*Bombonierka palinek z czekolady mlecznej z nadzieniem o 
smaku  orzechowym 160g 

Całość w metalowej misie ze świątecznym napisem.
Zestaw zapakowany w folię celofanową i pudełko 
indywidualne.
Wymiary zestawu: 30x30x18 cm

Cena: 148,90 PLN netto



KUFEREK CHOINKOWY

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Pralinki mix 200g
*Puszka świątecznej herbaty sypanej 50g 

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

Cena: 90,00 PLN netto



ZESTAW BELGIJSKI

*Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona  
*Czekoladowy dzwonek 
*Lampion metalowy z pralinkami wiśniowymi 190g 
*Świąteczna herbata sypana 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

cena: 148,90 PLN netto



ZESTAW CATANIA

*Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina 0,75l 
*Świąteczny piernik z nadrukiem na masie cukrowej
*Pralinki czekoladowe Lindt 3 sztuki 

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena:87,00 PLN netto



ZESTAW MILANO

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Kawa mielona Arabica 100g 
*Pierniki Kopernik z Serca Fabryki nadziewane w 
białej czekoladzie 

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

Cena:  97,50 PLN netto



ZESTAW WAWELSKI

*Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l  
*Konfitura z truskawki z prosecco 200g
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Chałwa sezamowa z orzechami 50g 
*Boska krówka na prawdziwym maśle i śmietanie 200g 
*Czekoladka mleczna ze śliwkami, jabłkiem i przyprawą piernikową 
35g 
*Trufle w kakaowej posypce z dodatkiem orzechów Mieszko 175g 
*Herbata zielona liściasta 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 148,00 PLN netto



ZESTAW PROSECCO BRUT

*Butelka wina musującego Prosecco różowego Brut
750ml 
*Trufle kakaowe w posypce 150g 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona  
*Ciasteczka owsiane z dodatkiem fig 175g 

Całość w pudełku prezentowym 
z wypełnieniem. 
Pudełko przewiązane wstążka. 
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 143,00 PLN netto



ZESTAW GOLD MROŹNY

*Butelka wina musującego Prosecco białego, wytrawnego 
750ml 
*Czekolada rozpuszczalna do picia w saszetce 25g 
*Migdały w białej czekoladzie 100g 
*Puszka wyśmienitych duńskich ciasteczek 
z dodatkiem pomarańczy 150g 
*Grissini z dodatkiem oliwy 125g 
*Nugat z dodatkiem owoców 50g  
*Czekoladki Lindt lindor Milk Bag 80g 

Całość w pudełku prezentowym 
z wypełnieniem. 
Pudełko przewiązane wstążka. 
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 138 PLN netto



ZESTAW RENOMA

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego  
*Trufla wiśniowa 200g 
*Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
*Tabliczka wybornej ciemnej czekolady 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem .
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 98,75 PLN netto



ZESTAW LAZUROWY

*Butelka czerwonego wina 0,75l 
*Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 3 sztuki 
*Tabliczka wybornej mlecznej czekolady z dodatkiem karmelu 
100g
*Batonik czekoladowy mleczna czekolada 43g
*Puszka świątecznej herbaty owocowej 50g 
*Puszka kawy mielonej smakowej Arabica Irish Whisky 100g 
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 115 PLN netto



SKRZYNIA Z RENIFERAMI

*Butelka włoskiego czerwonego wina półwytrawnego 0,75l 
*Tabliczka wybornej czekolady mlecznej Lindt 100g 
*Świąteczny piernik z nadrukiem na masie cukrowej
*Sezamkowe perełki w czekoladzie mlecznej 37g 
*Bombonierka prezentowa z pralinkami czekoladowymi 125g 
*Mini sezamki chrupiące w czekoladzie 80g 
*Świąteczna herbata czarna 50g 
*Włoskie pralinki Felleti 85g
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem truflowym 2 sztuki 

Całość w drewnianej otwartej skrzyni ze świątecznym nadrukiem. Zestaw 
zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 33,5x20x15/17 cm

Cena: 161,25 PLN netto



ZESTAW PALAZZO

*Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina 0,75l 
*Butelka włoskiego, białego wytrawnego wina 0,75l 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona  
*Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g
*Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 szt. 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 172,50 PLN netto



ZESTAW WIŚNIOWY

*Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona  
*Daktyle suszone w posypce piernikowej i kakao 200g 
*Tabliczka wyjątkowej gorzkiej czekolady z dodatkiem 
pomarańczy 100g 
*Draże czekoladowe zatopione w lukrze 50g 
*Czekolada do picia w puszce 220g 
*Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 3 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem  
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 184 PLN netto



ZESTAW ITALIA

*Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Włoskie ciasteczka cantuccini z migdałami 175g 
*Pesto z bazylią, sos do makaronu 90g 
*Oliwki zielone nadziewane pastą z papryki w słoiku 140g 
*Suszone pomidory  w słoiku 280g 
*Makaron włoski Rigatoni Riscossa 500g 
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 4 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem  
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 177,50 PLN netto



KUFEREK VERDE LUX

*Butelka wybornego włoskiego wina czerwonego, 
wytrawnego Primitivo IlBaca 0,75l 
*Kuferek pralinek czekoladowych o smaku waniliowym 40g 
*Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
*Trufle czekoladowe 150g 
*Tabliczka wybornej czekolady „zima” 100g (marcepan z 
cynamonem, migdałami i miodem 
*Pralinki czekoladowe Lindt 5 sztuk 
*Miękki nugat z orzechami i owocami 100g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, 
zamykanym na magnes.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x35x12cm

Cena: 342 PLN netto



ZESTAW ARABICA

*Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego wina 0,75l 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. Kawa 
mocno palona  
*Trufle czekoladowe 150g 
*Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z nadzieniem Kopernik z Serca 
Fabryki 180g 
*Migdały prażone w czekoladzie ze srebrną dekoracją 80g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 161,25 PLN netto



ZESTAW ORGANIC

*Butelka włoskiego organicznego czerwonego wina 
wytrawnego Primitivo Puglia 2019 0,75l 
*Czekolada wegańska Lindt z dodatkiem orzeszków 100g 
*Świąteczny piernik z nadrukiem na masie cukrowej
*Krówka na prawdziwym maśle i śmietanie 200g 
*Czekoladka z białej czekolady Simon Coll 25g 
*Herbata organiczna marki Brown House & Tea – zielona z 
lukrecją 60g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 199 PLN netto



ZESTAW LUX ROSE

*Butelka włoskiego Prosecco białe musujące 0,75l 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona  
*Angielska herbatka Organic piramidka 
*Tabliczka wyśmienitej białej czekolady 100g 
*Paluszek czekolady o smaku tiramisu 38g 
*Pralinki czekoladowe 3 sztuki 
*Puszka karmelków owocowych 200g 
*Trufle czekoladowe w kakaowej posypce z nadzieniem 
120g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 174 PLN netto



ZESTAW GLAMOUR

*Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l 
*Tabliczka wybornej czekolady z dodatkiem płatków 
srebra 100g 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona  
*Sopelki choinkowe 3 sztuki 
*Włoskie pralinki Felleti 85g 
*Pyszne migdały w czekoladzie w tubie 180g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 172 PLN netto



ZESTAW BORDO

*Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Bombonierka prezentowa z pralinkami czekoladowymi 125g 
*Świąteczna herbata owocowa w puszce 50g 
*Tabliczka wybornej czekolady mlecznej Lindt 100g 
*Puszka kawy mielonej  Irish Whisky 100g 
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Puszka karmelków owocowych 50g 

Całość w ekskluzywnym, ręcznie 
wykonanym pudełku ozdobnym 
Wymiary zestawu: 49x49x9cm

Cena: 194 PLN netto



ZESTAW COOKIES

*Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
*Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z płatkami złota 100g 
*Wafelki oblane ciemną czekoladą 110g 
*Migdały w czekoladzie ze złotą dekoracją 80g 
*Herbata angielska Organic piramidka 2 sztuki 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica
100g. Kawa mocno palona  

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 178 PLN netto



ZESTAW ORANGE

*Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego 
0,75l 
*Ciasteczka z dodatkiem czekolady 125g 
*Herbata sypana w świątecznym rożku foliowym 50g 
*Ciastka kruche z dodatkiem skórki pomarańczowej 
150g 
*Trufle czekoladowe w kakaowej posypce 
*Paluszki czekoladowe z solonym karmelem 100g
*Tabliczka wybornej czekolady wegańskiej Lindt z 
solonym karmelem 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 194 PLN netto



ZESTAW LUX ETIUDA

*Butelka wyśmienitego włoskiego wina Primitivo z regionu Puglia, wino 
czerwone wytrawne 0,75l 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku Arabica 100g. 
Kawa mocno palona  
*Czekoladowy paluszek Lindt 32g 
*Ekskluzywne czekoladki Lindt 3 sztuki 
*Czekoladki ciemne z dodatkiem kruszonych migdałów 150g 
*Trufle czekoladowe w kakaowej posypce w kuferku 150g 
*Miękki nugat z orzechami i owocami 100g

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
pudełku ozdobnym 
Wymiary zestawu: 49x49x9cm

Cena: 222 PLN netto



KUFEREK CREMA

*Likier Chopin karmelowy z solą morską 500ml 
*Kawa mielona wykwintna mieszanka ziaren gatunku 
Arabica 100g. Kawa mocno palona  
*Tabliczka wybornej czekolady Lindt Creation crème 
brulee 150g 
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Czekoladowe buteleczki napełnione alkoholem i 
likierami 125g 

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

Cena: 232,50 PLN netto



KUFEREK MONTANA

*Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l 
*Tabliczka wybornej czekolady ciemnej ręcznie 
robionej z dodatkiem pistacji i migdałów 105g 
*Pralinki Likwory o smaku brandy 180g 
*Puszka kawy mielonej Irish Crema 100g 
*Pralinki czekoladowe o smaku rumowym 2 sztuki 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją.
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej
Wymiary: 25x25x15cm

Cena: 238 PLN netto



KUFEREK WOOD Z RENIFEREM

*Whisky Jack Daniels 0,5l 
*Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z 
nadzieniem Kopernik z Serca Fabryki 180g 
*Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g  
*Ekskluzywne czekoladki Lindt 2 sztuki 
*Kawa mielona 100% Arabica Kamerun 100g 

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

Cena: 209 PLN netto



KOSZYCZEK WEDEL ŚWIĄTECZNY

*Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący niezwykłym 
połączeniem wyjątkowych polskich smaków: aksamitnej czekolady E. 
Wedel oraz szlachetnej polskiej wódki Chopin 500ml 
*Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g 
*Trufle czekoladowe w posypce kakaowej 40g  
*Ciasteczko zbożowe z daktylem 45g 
*Kawa mielona 100% Arabica Kamerun 100g 
*Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki 
*Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g 
*Wiśnia w czekoladzie deserowej 100g 

Całość w metalowym koszyczku z wypełnieniem,
Zestaw zapakowany w folię celofanową.
Wymiary zestawu: 26,5x17x9/10,5 cm

Cena: 172 PLN netto



ZESTAW ZŁOTY

*Whisky Ballantines Finest 0,5l
*Kawa Arabica smakowa truflowa mielona 100g 
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Orzeszki w słodkim karmelu 70g
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem rumowym 2 sztuki 
*Paluszki czekoladowe deserowe 75g  
*Trufle czekoladowe w kakaowej posypce 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 173 PLN netto



KUFEREK TRUSKAWKOWY LUX

*Butelka likieru Baileys o smaku kremu truskawkowego 700ml 
*Herbata sypana Truskawki w śmietanie w pudełku prezentowym 50g 
*Czekoladowe buteleczki napełnione alkoholem i likierami 125g 
*Trufle kakaowe w posypce 150g 
*Tabliczka wybornej czekolady Lindt Creation z kawałkami owoców 
150g 
*Puszka karmelków owocowych 50g 
*Miękki nugat z dodatkiem owoców 100g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na 
magnes.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x35x12cm

Cena: 311,25 PLN netto



ZESTAW ADVOCAT

*Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący niezwykłym 
połączeniem wyjątkowych polskich smaków: aksamitnej czekolady E. 
Wedel oraz szlachetnej polskiej wódki Chopin 500ml 
*Angielska herbatka Organic 2 sztuki 
*Listki waflowe w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki 96g 
*Piernik świąteczny 
*Tabliczka pysznej czekolady Wedel z orzechami laskowymi 100g 
*Puszka kawy mielonej smakowej Arabica Advokat 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 171 PLN netto



KUFEREK KLASYCZNY

*Stock 84 VSOP brandy leżakowana w dębowych beczkach 
0,7l 
*Sezamki klasyczne 75g 
*Tabliczka wyśmienitej czekolady gorzkiej z pomarańczą 100g 
*Puszka karmelków maślanych 50g 
*Chałwa w czekoladzie 50g 
*Herbatka angielska Organic piramidka 2 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 20x20x20cm

Cena: 147,50 PLN netto



ZESTAW SINGLE MALT

*BALLANTINE'S THE MILTONDUFF SINGLE MALT 15YO 0,7l 40%
*Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim pudełku w kokardką125g 
*Czekolada nugatowa z nadzieniem kawowym w mlecznej 
czekolada 100g 
*Paluszek truflowy o szampana 50g 
*Praliny marcepanowe z orzechem 102g 
*Kawa deserowa Arabica Bakalie w rumie puszka 
*Puszka herbaty owocowej Wigilijna noc 

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym
Pudełku ozdobnym z możliwością naniesienia logo. Pudełko 
przewiązane wstążką w dowolnym kolorze. Kolor pudełka do 
uzgodnienia.
Wymiary zestawu: 49x49x9cm

Cena: 457,50 PLN netto



ZESTAW GENTLEMAN

*Whisky Gentleman Jack 0,7l 
*Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 3 sztuki 
*Bombonierka wybornych marcepanów w czekoladzie 
mlecznej, białej i deserowej z dodatkami 200g
*Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g 
*Kawa mielona RL9 z wyselekcjonowanych ziaren 
pochodzących z różnych zakątków świata cofee crema 250g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 278 PLN netto



ZESTAW WYTRAWNY

*Wódka kraftowa Wokulski BIO z żyta ekologicznego 500ml 
*Czekoladowe paluszki o smaku miętowym 75g 
*Konfitura morelowe Amaretto 200g 
*Kołacz słowiański z orzechami laskowymi, włoskimi, nerkowca, 
migdałami i pistacją 70g 
*Migdały w czekoladzie deserowej, mlecznej i białej z dodatkiem 
cynamonu 200g 
*Czekoladka ciemna z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu z rozetą 35g 
*Świąteczna herbata zielono – biała  sypana 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 177,50 PLN netto



ZESTAW MALAGA

*Butelka wódki czystej Sienkiewicz 500ml 
*Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 
72g
*Pralinki czekoladowe z nadzieniem orzechowym 3 
sztuki 
*Pralinki czekoladowe Bałtyk nalewki domowe 180g

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

Cena: 120 PLN netto



ZESTAW Z PTASIM MLECZKIEM

*Wódka kraftowa Wokulski Bimber 500ml 
*Ptasie mleczko Wedel 
*Tabliczka czekolady Wedel z orzechami laskowymi 
100g 
*Żurawina w czekoladzie 80g 
*Czekoladki z malinami w kuferku 107g 
*Kawa mielona w sakiewce z kokardką Piernik w 
czekoladzie 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 165,00 PLN netto



ZESTAW NERO

*Wódka kraftowa Wokulksi 500ml 
*Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g 
*Śliwka kalifornijska 200g 
*Herbata deserowa zielono – biała 50g 
*Paluszki czekoladowe deserowe 75g  
*Trufle czekoladowe w kakaowej posypce classic Mieszko 175g 
*Tabliczka wybornej, ręcznie robionej czekolady mlecznej z maliną 105g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem  
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 162,50 PLN netto



SKRZYNIA JANIKÓW

*Wódka śliwka z amaretto 500ml 
*Czekolada łamana mleczna tropikalna 170g 
*Pierniki Kopernik z Serca Fabryki w czekoladzie z nadzieniem 
morelowym 145g 
*Powidła z cynamonem i orzechami włoskimi 200g
*Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
*Tabliczka wybornej ręcznie robionej czekolady z dodatkiem 
pistacji i aronii 105g 
*Gwiazdki lukrowane staropolskie 90g

Całość w drewnianej, lakierowanej skrzyni z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 7x35x10cm

Cena: 207 PLN netto



ZESTAW BIESIADNY

*Wódka kraftowa Wokulski BIO z żyta ekologicznego 500ml 
*Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g 
*Puszka karmelków owocowych 50g 
*Chrzan staropolski z czerwoną porzeczką 200g 
*Tabliczka wybornej czekolady ciemnej ręcznie robionej z 
dodatkiem pistacji i migdałów 105g 
*Konfitura morelowe Amaretto 200g 
*Migdał w białej czekoladzie Matcha 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 170 PLN netto



ZESTAW OBFITOŚCI

*Kawa ziarnista 100% Arabica Santos Brazil 250g 
*Kołacz słowiański z orzechami laskowymi, włoskimi, nerkowca, migdałami i pistacją 70g 
*Herbata liściasta owocowa 50g 
*Migdały oblane czekoladą deserową, mleczną i białą z dodatkiem cynamonu 80g 
*Trufle czekoladowe w kakaowej posypce o smaku orzechowym Mieszko 175g 
*Wafelki czekoladowe o smaku orzechowym 130g 
*Pralinki Leśne Michaśki 200g 
*Ciasteczka kruche z dodatkiem ciemnej czekolady i orzechów 180g 
*Chałwa sezamowa z orzeszkami 50g 
*Paluszki czekoladowe o smaku miętowym 100g 
*Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki 
*Tabliczka wyśmienitej czekolady deserowej z rozmarynem 90g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 43x34x14cm

Cena: 202,50 PLN netto



ZESTAW WIGILIJNY

*Daktyle suszone w chilli 200g 
*Świąteczna herbata zielono – biała  sypana 50g 
*Kawa ziarnista 100% Arabica Colombia 250g 
*Czekolada łamana ręcznie robiona czarna z wiśnią 170g 
*Pierniki toruńskie Kopernik serca lukrowane 120g 
*Babeczki wielosmakowe 200g 
*Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 4 sztuki 
*Sezamki klasyczne 75g 
*Tabliczka wybornej ręcznie robionej czekolady z dodatkiem owoców liofilizowanych 105g 
*Czekoladowy paluszek 
*Migdały pralinowe z cynamonem 80g 
*Koperta ciasteczkowa z jabłkiem 50g 
*Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 43x34x14cm

Cena: 208 PLN netto



ZESTAW UROCZY

*Sezamki klasyczne 75g 
*Miód  z cynamonem 220g 
*Wafelki czekoladowe 130g
*Daktyle suszone w cynamonie 200g
*Puszka kawy mielonej pomarańczowej 100g 
*Herbata czarna liściasta 50g 
*Tabliczka wyśmienitej czekolady deserowej z kawą rozpuszczalną 
90g 
*Paluszki czekoladowe z dodatkiem solonego karmelu 100g 
*Orzeszki ziemne prażone z papryką 100g 
*Czekolada rozpuszczalna do picia w saszetce 2 x 25g 
*Kuferek pysznych czekoladek białych z dodatkiem orzechów 
kruszonych 107g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 161,25 PLN netto



MISA BLACK

*Ciasteczko piernikowe z nadzieniem owocowym Kopernik 47g 
*Tabliczka wyśmienitej czarnej czekolady 100g
*Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z nadzieniem Kopernik z Serca 
Fabryki 180g 
*Pralinki czekoladowe o smaku orzechowym 2 sztuki 
*Czekoladki z kawałkami migdałów 150g 
*Kawa mielona naturalna Arabica 100g 
*Kulki kukurydziane oblane czekoladą mleczną 50g 

Całość w metalowej misie z wypełnieniem. Zestaw zapakowany w folię 
celofanową.
Wymiary zestawu: 26,5x17x9/10,5 cm

Cena: 113 PLN netto



ZESTAW PEŁEN SMAKÓW

*Czekolada do picia o smaku słonego karmelu w 
puszce 220g 
*Ciasteczka z dodatkiem czekolady 125g 
*Kawa ziarnista 100% Arabica 250g 
*Paluszki czekoladowe o smaku pomarańczowym 
107g 
*Konfitura cytryny z imbirem 200g 
*Trufle kakaowe z koniakiem 125g 
*Tabliczka wybornej czekolady Bio ręcznie robionej 
białej z dodatkiem liofilizowanych truskawek 53g 
*Herbata sypana w świątecznym rożku foliowym 50g 
*Sezamki klasyczne 75g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 191,50 PLN netto



ZESTAW CZARNYCH AROMATÓW

*Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g
*Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z nadzieniem Kopernik z Serca Fabryki 180g 
*Pianki Marshmallow 150g 
*Herbata czarna i zielona liściasta 50g 
*Kawa mielona 100% Arabica Kamerun 100g 
*Czekolada do picia rozpuszczalna 25g 
*Pralinki czekoladowe Lindt 2 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką,
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu:27x35x10cm

Cena: 118 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… 

 


