DARČEKOVÉ KRABICE
S PRIEHĽADNÝM VEKOM

DARČEKOVÁ KRABICA "PRI KRBE"

DARČEKOVÁ KRABICA "CHAMPAGNE"

Whisky AnCnoc 12YO – single malt whisky zo škótskeho regiónu
Highland. Má svoj vlastný individuálny charakter, ktorého zložitosť
ohromuje svojimi viacvrstvovými jemnými dymovými, rašelinovými a
drevnatými odtieňmi.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: AnCnoc, Škótsko.

Šampanské Delamotte Brut – príjemne svieže šampanaské víno s
vyváženými tónmi citrusov, bielych kvetov, machu a citrónovej kôry.
Zmysly pohladí krémovou štruktúrou a jemnými bulbinkami.
Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 12%; Producent: Delamotte,
Francúzsko.

Venchi Torrone nugátová tyčinka s giandujou 200g – pochúťka v
podobe nefalšovaného talianskeho nugátu a gianduje, ktoré vás
spolu s chrumkavými lieskovými orechmi z Piedmontu prenesú do
čarovného sveta talianskych delikates – 1 balenie

Ferrero Rocher 200g – oblátky poliate mliečnou čokoládou s
drvenými lieskovcami, náplňou a celými lieskovcami – 1 balenie

Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier a vaječných bielkov.
Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 1 kus
Mackays džem "Ginger Preserve" 340g – originálny škótsky zázvorový džem s jedinečnou chuťou – 1 kus
Niederegger marcipánový bochník "Nougat Nuss" 75g – podmanivé
spojenie klasického marcipánu a lahodného nugátu. Potešenie
skryté pod tenkou vrstvou mliečnej čokolády – 1 kus
Niederegger marcipánový bochník "Double Chocolate" – čokoládový
marcipán s čokoládovou náplňou – 1 kus
Venchi "Drageés nocciole" 100g – lieskové orechy v horkej
čokoláde od talianskych majstrov – 1 balenie
Kostelecké Uzeniny "Snaq so syrom" 60g – mini salámky v praktickom balení, ktoré sa hravo zmestí do vrecka a bude sprevádzať
na cestách. Kvalitné bravčové mäso v spojení s chuťou syra tvoria
neodolateľnú kombináciu – 1 balenie

Venchi Torrone nugátová tyčinka s giandujou 200g – pochúťka v
podobe nefalšovaného talianskeho nugátu a gianduje, ktoré vás
spolu s chrumkavými lieskovými orechmi z Piedmontu prenesú do
čarovného sveta talianskych delikates – 1 balenie
Venchi "Dragees Arancia" 100g – lahodná kandizovaná pomarančová kôra, zaliata horkou čokoládou od talianskych majstrov – 1
balenie
Heindl pralinky "Champagner" 118g – rakúske pralinky z horkej
čokolády plnené náplňou s príchuťou šampanského vína – 1 balenie
Don Gastronom "Ciervo" paté 100g – španielske paté z jelenieho
mäsa s prídavkom španielského vín Pedro Ximenez – 1 balenie
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny
z horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri
čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 1
kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej
čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 1 kus.

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny
z horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri
čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2
kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej
čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 2 kusy.
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DARČEKOVÁ KRABICA "DIAMOND"
Vodka Sobieski Diamond – táto poľská vodka je vyrobená zo 100%
pšenice a je známa svojou čistou chuťou. Sobieski Diamond Vodka
má výraznú chuť obilia a je ideálna na samostatné pitie alebo do
koktailov. Najlepšie chutí vychladená.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 37,5%; Producent: Sobieski, Poľsko
Balance horká čokoláda "Blueberry and Strawberry" 85g – horká
belgická čokoláda bez cukru, s čučoriedkami a jahodami, sladená
stéviou – 1 kus
Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1
balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou
– 1 balenie
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej
čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky, vyčkáva na svoju
príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď
otvorili dvere do sveta čokolády Venchi – 2 kusy

DARČEKOVÁ KRABICA "SYMFÓNIA"
Hochriegl Blanc de Blancs – dotyk jemných vínových nôt a výrazné,
elegantné telo. Harmónia, ktorá v spojení s čerstvými jahodami alebo mangom vedie k obrovskému nadšeniu.
Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 11,5%; Producent: Rakúsko.
Venchi mliečna čokoláda 100g – lahodná talianska mliečna čokoláda rozplývajúca sa na jazyku Jemnosť a sila prvej talianskej čokolády
sa spojili, aby Vám pripravili jedinečný chuťový pôžitok – 1 kus
Venchi čokoládový krém "Suprema Nocciola" 250g – taliansky
krém z lieskových orechov a vysokokvalitnej čokolády na základe
olivového oleja – 1 kus
Piacelli nakladané artičoky v slnečnicovom oleji 280g – populárne
talianske antipasti, ktoré sú skvelou prílohou k rôznym druhom jedál
– 1 balenie
Čaj Curtis "Tropical Mango" 90g – sypaný zelený čaj s kúskami
manga a mangovou príchuťou – 1 kus
Almito nátierka "Olive" 190g – grécka olivová nátierka so syrom
feta – 1 kus
L'or instantná káva "Espresso" 100g – káva s intenzívnou chuťou a
zlatou krémovou vrstvou na hladine – 1 balenie

Loreto olivy zelené bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality
– 1 balenie

Zuegg jahodový džem 320g – prírodný džem s lahodnou chuťou a
štruktúrou – 1 kus

Encona thaiská sladká chilli omáčka 142ml – preskúmajte chuť
ďalekého východu s omáčkou Encona Thai Sweet Chilli. Podľa klasického thajského receptu kombinuje autentickú zmes chilli, cesnaku a limetovej šťavy – 1 kus

Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny s
jemnou škrupinou tmavej čokolády a krémovou kokosovou náplňou
– 2 kusy

Don Gastronom "Picante Iberian" paté 100g – španielske paté z
jemného mäsa plemena "Iberské prasa" a pikantných paprík – 1
balenie
Almito paradajky nakladané v rastlinnom oleji 280g – sušené
paradajky v rastlinnom oleji – 1 balenie.

Venchi talianske bonbóny "Orange in Black" – čokoládové bonbóny
s vrstvou tmavej 75%–nej čokolády s lahodnou pomarančovou
náplňou – 3 kusy
Venchi bonbóny "Bitter Spritz" – bonbóny z horkej čokolády s
pomarančovou Spritz náplňou – 2 kusy.
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DARČEKOVÁ KRABICA "LOCH LOMOND"

DARČEKOVÁ KRABICA "BELUGA"

Whisky Loch Lomond – elegantná, bohatá obilná škótska whisky
Loch Lomond Single Grain sa vyznačuje charakteristickým jemným
buketom s náznakmi zrelého ovocia, krémovej vanilky a atraktívnej
citrusovej poznámky.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 46%; Producent: Loch Lomond, Škótsko.

Vodka Beluga Transatlantic Racing – vodka sa vyrába z pramenitej
sibírskej minerálnej vody, ktorá sa napriek svojej čistote dvakrát
filtruje cez špeciálny strieborný filter. Odhaľuje svoje najlepšie kvality a výnimočnú čistú chuť.
Objem: 0,7L; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Beluga, Rusko.

Jack Daniel´s omáčka "Hot Chilli" 260g – pálivá Jack Daniel´s omáčka pripravovaná z whisky je skvelým doplnkom každého grilovania – 1
kus

Niederegger truffle "Café Paris" 100g – krémové čokoládové bonbóny s truffle náplňou s príchuťou Marc de Champagne, čokoládovej
peny a smotany – 1 balenie

Venchi "Cuba Croccante Nougatine" 100g – na prvý pohľad cigara,
no vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej čokolády
s krémovou kakaovou plnkou a karamelizovanými lieskovcami. Poteší
všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1 kus
Don Gastronom "Picante Iberian" paté 100g – španielske paté z
jemného mäsa plemena "Iberské prasa" a pikantných paprík – 1
balenie
Ole Olives "Cocktail Olive Mediterranean" 350g – španielska zmes
olív, uhoriek, cibuľky a červenej papriky – 1 balenie
Lindt čokoláda "Cognac" 100g – spojenie znamenitej čokolády
Lindt s výnimočnými kvalitami koňaku je zárukou neopakovateľného
chuťového zážitku – 1 kus

Don Gastronom korenie "Mediteranneao Rub" 60g – zmes korenia
vhodná na všetky druhy mäsa – 1 kus
Don Gastronom "Choc Choc Plums" 120g – sušené slivky v horkej
čokoláde – 1 kus
Mackays džem "Blueberry and Blackcurrant" 340g – originálny
škótsky džem pripravený zo šťavnatých čučoriedok a čiernej ríbezle
– 1 kus
Richard "King´s Tea" ochutený čierny čaj 50g – porciovaný čierny
čaj s príchuťou mäty a limetky – 1 balenie
Don Gastronom "Pimiento Tostado" 330g – španielske pečené paprikové plátky – 1 kus.

Niederegger pralinky "Black and White" 100g – špičkový marcipán
spoločnosti Niederegger zmiešaný s kúskami tmavej alebo bielej
čokolády a zaliaty horkou čokoládou – 1 balenie
Don Gastronom Tapenáda "Aceituna Negra" 115g – olivové paté z
čiernych olív Cuquillo ako populárne jedlo pochádzajúce zo stredomorských oblastí – 1 balenie
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z
horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri čokoládové
bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej
čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky, vyčkáva na svoju
príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď
otvorili dvere do sveta čokolády Venchi – 2 kusy.
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DARČEKOVÁ KRABICA "JAHODOVÁ PANNA COTTA"
Likér Baileys Strawberries & Cream – jahodový írsky likér kombinujúci v sebe zrelé šťavnaté jahody s jemnou smotanou a najlepšou
írskou whisky– dokonalý pôžitok z chuti. Úžasne doplní dezerty, zmrzlinu alebo mliečne koktejly.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 17%; Producent: Írsko.
Masha mliečna čokoláda "Pohlazení starých časů" 100g – chutná
belgická mliečna čokoláda v milom obale s elegantným s motívom
– 1 kus
Goldken čokoláda "Amarula" 100g – švajčiarska mliečna čokoláda
plnená likérom Amarula – 1 kus
Venchi čokoláda "Baciodidama" 100g – talianska tabuľková čokoláda s gianduiou z mliečnej čokolády, sušienkou z lieskových orieškov
a tenkou vrstvou bielej čokolády – 1 kus
Dolfin horká čokoláda "Noir 88% Cacao" 30g – horká belgická
čokoláda – 1 kus
Dolfin horká čokoláda "Oranges Ameres" 30g – horká belgická
čokoláda s pomarančom – 1 kus
Lindt bochník "Edel Marzipan" 50g – marcipánový bochník v
mliečnej čokoláde – 1 kus
Lindor tyčinka "Milch" 38g – tyčinka zo švajčiarskej mliečnej
čokolády s krémovou náplňou – 1 kus
Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov – 1 kus.

DARČEKOVÁ KRABICA " VEČERNÉ ZORE"
Whisky GlenDronach 8YO – zreje najmenej 8 rokov v kombinácii
najlepších sudov po bourbone a sherry, čo umožňuje vytvoriť whisky
s originálnou kombináciou sladkých olejnatých a korenistých sherry
tónov v aróme a chuti.
Objem: 0,7L; Obsah alkoholu: 46%; Producent: GlenDronach, Škótsko.
Venchi Torrone "Cuba Rhum" 200g – talianska nugátová tyčinka s obsahom lieskových orechov a lahodnou rumovou náplňou z
pravého kubánskeho rumu. Harmónia chutí v každom súste! – 1 kus
Niederegger marcipánový bochník "Double Chocolate" – čokoládový
marcipán s čokoládovou náplňou – 1 kus
Venchi čokoládový krém "Suprema Fondente" 250g – taliansky
krém z lieskových orechov a vysokokvalitnej horkej čokolády na
základe olivového oleja – 1 kus
Don Gastronom Tapenáda "Aceituna Negra" 115g – olivové paté
z čiernych olív Cuquillo ako populárne jedlo pochádzajúce zo stredomorských oblastí. Zachutí ako nátierka na hrianke, omáčka na
cestoviny alebo súčasť mäsových pokrmov – 1 balenie
Virginia talianske "Tartuffo Gianduja" 180g – tradičné talianske
truffle pripravené z mliečnej čokolády, gianduje a lieskových orieškov vás očarí svojou jemnou štruktúrou a lahodnou chuťou typickou
pre talianske delikatesy – 1 balenie
Venchi "Frutti di Bosco" 100g – lesné ovocie v horkej čokoláde od
talianskych majstrov – 1 balenie.
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DARČEKOVÁ KRABICA "ŠKÓTSKY NÁMORNÍK"
Whisky Glenlivet Founders Reserve 12YO – Founder's Reserve
nahradila 12 ročnú The Glenlivet whisky aj napriek počiatočnej iniciatíve, že ostanú v ponuke obidve. Jej chuť je ovocná, potom sladká viac do tónov karamelky, ucítite dotyk anízu, mliečnej čokolády,
koláča a sladkého hrachu.
Objem: 0,7L; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Glenlivet, Škótsko.
Lyra dražé "Maximum Hazelnuts Caramel" 200g – chutné čerstvé
pražené lieskové oriešky v nugáte a slanom karameli – 1 balenie

DARČEKOVÁ KRABICA "PRI MORI"
Vodka Grey Goose 40% 1l – jedna z originálnych superprémiových
vodiek, ktorá je vyrábaná a fľaškovanie vo francúzskom Cognacu.
Objem: 1L; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Grey Goose,
Francúzsko.
Niederegger pralinky "Black and White" 100g – špičkový marcipán
spoločnosti Niederegger zmiešaný s kúskami tmavej alebo bielej
čokolády a zaliaty horkou čokoládou – 1 balenie.

Don Gastronom "Ciervo" paté 100g – španielske paté z jelenieho
mäsa s prídavkom španielského vína Pedro Ximenez – 1 balenie

Niederegger marcipánová tyčinka "Classic Vollmilch" 40g – celomáčaná čokoládová tyčinka s nezameniteľným spojením mandlí
a mlečnej čokolády – 1 kus.

Venchi čokoláda "Crema Cocco" 100g – talianska horká čokoláda s
jemnou kokosovou náplňou – 1 kus

Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1
balenie.

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Sablee" – dvojitá vrstva Cuor di Cacao čokolády s chrumkavými oblátkami bez lepku
a jemnou smotanou s korenistou a vanilkovou arómou zázvoru a
kandizovanej rebarbory, obalená vo Venezuelskej mliečnej čokoláde
– 2 kusy

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z
horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy.
Don Gastronom "Choc Choc Plums" 120g – sušené slivky v horkej
čokoláde – 1 kus.

Virginia mäkké čučoriedkové amaretti 140g – tradičné talianske
pečivo pripravované z marhuľových jadier a vaječných bielkov s
jemnou štruktúrou doplnené o príchuť sladkej čučoriedky – 1 balenie

Venchi čokoládový krém "Cuba Rhum" 250g – Čokoládový a lieskovoorieškový krem obohatený o rum – 1 kus

Don Gastronom "Faisan" paté 100g – španielske paté z bažantieho
mäsa s hľuzovkou – 1 balenie

Jules Destrooper maslové sušienky 35g – ľahkosť krémovej chuti
s tónmi vanilky a orieškovými podtónmi, chrumkavé karamelové
oblátky. Skutočné potešenie, ktoré vás dostane do slávnostnej nálady – 1 balenie.

Don Gastronom "Choc Choc Plums" 120g – sušené slivky v horkej
čokoláde – 1 kus.

Niederegger marcipánová tyčinka "Classic Zartbitter" 40g – celomáčaná čokoládová tyčinka s nezameniteľným spojením mandlí
a horkej čokolády – 1 kus.
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky, vyčkáva na svoju
príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď
otvorili dvere do sveta čokolády Venchi – 1 kus
Niederegger marcipánový bochník "Double Chocolate" – čokoládový
marcipán s čokoládovou náplňou – 1 kus.
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DARČEKOVÁ KRABICA "JUBILEUM"
Cava Marrugat Brut Penedes – španielske šumivé víno brilantného
vzhľadu s množstvom malých a stredných bubliniek a intenzívnou
arómou. Na podnebí sa otvára nádherná chuť dozretá vo fľaši. Hodvábnu hladkosť dopĺňa svieža hravosť.
Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 11,5%; Producent: Pinord, Španielsko.
Venchi "Frutti di Bosco" 100g – lesné ovocie v horkej čokoláde od
talianskych majstrov – 1 balenie

DARČEKOVÁ KRABICA "ITALIANO"
Víno Castelvecchi Chianti Classico 2017 DOCG – "Capotondo"
predstavuje autentický výklad Chianti Classico. Dokonalá rovnováha
medzi vôňou a jemnosťou, medzi ovocím a štruktúrou.
Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 13,5%; Producent: Taliansko.
Piacelli bazalkové pesto 190g – jemné bazalkové pesto, dodávajúce
pokrmom z cestovín skvelú chuť a taliansky šmrnc – 1 kus

Grashoff krém "Cappuccino" 250g – krém z čokolády s chuťou kapučíno 250g – 1 kus

Lavazza Espresso zrnková káva 250g – jemná chuť a nezameniteľná
aróma zrnkovej kávy Lavazza Espresso. Tmavo pražená 100%– ná
Arabica, prináša dokonalý pôžitok v každom dúšku vynikajúcej kávy
– 1 balenie

Mackays džem "Scottish Strawberry Preserve" 340g – originálny
škótsky jahodový džem pripravený z celých kúskov ovocia – 1 kus

Zuegg malinový džem 320g – prírodný džem s lahodnou chuťou a
štruktúrou – 1 kus

Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov – 1 kus

Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov – 1 kus

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky, vyčkáva na svoju
príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď
otvorili dvere do sveta čokolády Venchi – 1 kus

La Molisana Integrali celozrnné špagety z tvrdej pšenice 500g –
celozrnné špagety La Molisana sú ručne vyrábané z tvrdej pšenice
a pramenitej vody. Tvarované pomocou bronzovej formy si zachovávajú svoje kvality a dosiahli originálne a stráviteľné cestoviny – 1
balenie

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z
horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 1 kus
Ferrero Rocher 200g – oblátky poliate mliečnou čokoládou s
drvenými lieskovcami, náplňou a celými lieskovcami – 1 balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou
– 1 balenie
Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1
balenie.

La Molisana špagety z tvrdej pšenice 500g – celozrnné špagety
La Molisana sú ručne vyrábané z tvrdej pšenice a pramenitej vody.
Tvarované pomocou bronzovej formy si zachovávajú svoje kvality a
dosiahli originálne a stráviteľné cestoviny – 1 balenie
Venchi čokoláda "Crema Cocco" 100g – talianska horká čokoláda s
jemnou kokosovou náplňou – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny
z horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri
čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 1
kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej
čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 2 kusy.
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DARČEKOVÁ KRABICA " VÍKEND"
Pivo Westmalle Trappist Tripel – trapistické svetlé pivo s výrazne
sladovovou chuťou, doplnenou o chuť chmeľu a nádychom pomarančovej kôry so stopami bylinnej chuti.
Objem: 0,33l; Obsah alkoholu: 9,5%; Producent: Westmalle, Belgicko
Barbar Bok medový silný ale – tmavé medové pivo varené z vody
z artézskej studne s použitím tmavého praženého sladu poteší
každého pivného gurmána svojou sladovou a medovou chuťou.
Objem: 0,33l; Obsah alkoholu: 8,5%; Producent: Barbar Bok, Belgicko

DARČEKOVÁ KRABICA "EGO"
Víno Ego Chardonnay Barrique 2017 – víno zlatej farby s vôňou
zrelých ringlôt, karamelu a ušľachtilého dreva. Plná a korenistá chuť
výborná stredová plnosť. Víno dozrievalo rok v nových barikových
sudoch.
Objem: 0,75L; Obsah alkoholu: 12,5%; Producent: Zámecké
Vinařství Bzenec, Morava.
Venchi biela čokoláda 100g – lahodná talianska biela čokoláda,
ktorej kúsky sa jemne rozplynú na jazyku a doprajú vám pocit luxusu – 1 balenie

Pivo Chimay Rouge Bruin – trapistické pivo so zahmlenou, sýtou
medenou farbou a ľahkou ovocnou arómou s nádychom marhule a
čiernych ríbezlí.
Objem: 0,33L; Obsah alkoholu: 7%; Producent: Chimay, Belgicko

Venchi Gianduja tyčinka s lieskovými orechmi 80g – horká Gianduja
s celými praženými lieskovými orieškami z Piedmontu. Chrumkavosť orieškov v kontraste ku krémovej gianduji sa spájajú v dokonalej harmónii – 1 balenie

Rochefort Trappistes 8 silný ale – pre toto pivo je typická tmavohnedá, celkom nepriehľadná farba a hustá pomaly opadávajúca pena
a výrazná vôňu. V chuti cítiť tmavé ovocie, ľahko čokoládu, hrozienka a karamel, doznievanie je dlhé hrejivé a sladké.
Objem: 0,33L; Obsah alkoholu: 9,2%; Producent: Rochefort Brewery, Belgicko

Venchi "Cuba Cacao Aromatico" 100g – na prvý pohľad cigara, no
vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej čokolády
s krémovou kakaovou plnkou. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej
čokolády – 1 kus

Avon&Ragobert poľovnícke trio terín 225g – darčekový set
poľovnícke trio terín –kačacia, kančia a srnčia terina – 1 balenie
Kostelecké Uzeniny "Snaq so syrom" 60g – mini salámky v praktickom balení, ktoré sa hravo zmestí do vrecka a bude sprevádzať
na cestách. Kvalitné bravčové mäso v spojení s chuťou syra tvoria
neodolateľnú kombináciu – 1 balenie
Ole Olives "Cocktail Olive Mediterranean" 350g – španielska zmes
olív, uhoriek, cibuľky a červenej papriky. Výborná voľba pre prípravu
jednohubiek alebo ako súčasť chutných šalátov – 1 balenie

Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny s
jemnou škrupinou tmavej čokolády a krémovou kokosovou náplňou
– 4 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z
horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy
Almito huby nakladané v rastlinnom oleji 280g – chutná rôznorodá
zmes marinovaných húb v rastlinnom oleji so zmesou korenia – 1
balenie

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou
– 1 balenie

Goldkenn Jack Daniels Honey Liquor Bar 100g – švajčiarska tabuľková čokoláda plnená whisky likérom Jack Daniels Honey – 1 kus

Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1
balenie

Venchi horká čokoláda s celými lieskovcami "Nocciolata Fondente" 100g – horká čokoláda Venchi s lieskovými orieškami – vysoká
kvalita talianskej horkej čokolády, obsahujúcej 56% kakaa a ručne
zbierané lieskovce z Piemontu, ktoré zaručujú nezameniteľnú chuť
a zdobia toto čokoládové veľdielo – 1 kus.

Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov s kúskami
kandizovaného ovocia – 2 kusy.
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DARČEKOVÁ KRABICA "INDIA"
Rum Bumbu 15YO – Bumbu rum destilovaný na Barbadose a starne
v sudoch po bourbone. Je to blendovaný rum, pričom najstaršia
zložka zreje úctyhodných 15 rokov.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Barbados
Venchi "Gianduia Nocciolato Fondente" 80g – talianska Gianduja
tyčinka z pasty z lieskových orechov a horkej čokolády s celými
lieskovými orechmi – 1 kus
Venchi čokoládová cigara s pomarančovou náplňou 100g – na prvý
pohľad cigara, no vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej čokolády s pomarančovou plnkou. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1 kus
Venchi biela čokoláda "Salato Bianco" 100g – talianska biela
čokoláda Venchi kombinujúca sladkosť vanilky a slanosť zmesi
orieškov – 1 kus
Goldkenn čokoláda "Jack Daniels" 100g – prémiová švajčiarska
čokoláda s whisky Jack Daniels je rafinovaným symbolom luxusu,
dômyselnosti a podmanivého spojenia čokolády a whisky – 1 kus
Don Gastronom jelenia paštéta Pedro Ximenez 100g – španielska
jelenia paštéta s obsahom španielskeho vína Pedro Ximenez. Jedinečná chuť, ktorá si vás ihneď podmaní – 1 kus
La Molisana Integrali celozrnné špagety z tvrdej pšenice 500g –
celozrnné špagety La Molisana sú ručne vyrábané z tvrdej pšenice
a pramenitej vody. Tvarované pomocou bronzovej formy si zachovávajú svoje kvality a dosiahli originálne a stráviteľné cestoviny – 1
balenie.
Goldken čokoláda "Amarula" 100g – švajčiarska mliečna čokoláda
plnená likérom Amarula – 1 kus
Ole Olives "Cocktail Olive Mediterranean" 350g – španielska zmes
olív, uhoriek, cibuľky a červenej papriky. Výborná voľba pre prípravu
jednohubiek alebo ako súčasť chutných šalátov – 1 balenie.

DARČEKOVÁ KRABICA " V JESENI"
Whisky Famous Grouse Ruby Cask – Ruby Cask je druhým vyjadrením série Cask série Famous Grouse, ktorá zrela v dubových
sudoch ochutených portským. Jemný a korenistý nádych klasickej
zmesovej škótskej farby s tónmi tmavého ovocia.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Škótsko
Goldkenn čokoláda "Jack Daniels Honey" 100g – švajčiarska mliečna čokoláda s likérovou náplňou z medovej whisky – 1 kus
Don Gastronom jelenia paštéta Pedro Ximenez 100g – španielska
jelenia paštéta s obsahom španielskeho vína Pedro Ximenez. Jedinečná chuť, ktorá si vás ihneď podmaní – 1 kus
Loreto olivy čierne bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality
pochádzajúce zo srdca Andalúzie – 1 balenie
Venchi "Cuba Croccante Nougatine" 100g – na prvý pohľad cigara, no vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej
čokolády s krémovou kakaovou plnkou a karamelizovanými lieskovcami. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri schránky z horkej čokolády – 2 kusy
Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov – 1 kus
Lindt čokoláda "Whisky" 100g – spojenie znamenitej čokolády
Lindt s výnimočnými kvalitami whisky je zárukou neopakovateľného
chuťového zážitku – 1 kus
Lyra dražé "Hazelnut Dark" 200g – lahodné lieskové orechy obalené
v kvalitnej horkej čokoláde – 1 balenie
Don Gastronom "Faisan" paté 100g – španielske paté z bažantieho
mäsa s hľuzovkou – 1 balenie.
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DARČEKOVÁ KRABICA "GREGOR"
Whisky Proper No. Twelve – whisky s arómou vanilkového lusku,
kvetinového jačmeňa a santalového dreva. Chuť ovocná s náznakmi
medu a bieleho korenia. Na záver sa dostaví dotyk karamelu.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Írsko
Don Gastronom korenie "Mediteranneao Rub" 60g – zmes korenia
vhodná na všetky druhy mäsa – 1 kus
Venchi biela čokoláda "Salato Bianco" 100g – biela talianska
čokoláda Venchi so zmesou solených orieškov – 1 kus
Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie
Venchi "Cuba Cacao Aromatico" 100g – na prvý pohľad cigara, no
vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej čokolády
s krémovou kakaovou plnkou. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej
čokolády – 1 kus
Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov s kúskami
kandizovaného ovocia – 2 kusy

DARČEKOVÁ KRABICA " VEČIEROK"
Bitter Aperol – taliansky aperitív s oranžovomedovou farbou je
krásne vyváženou zmesou 30 prírodných zložiek, vrátane sladkého
a horkého pomaranča, raritného horca, plodov chinínovníka a hŕby
byliniek zo severu Talianska.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 11%; Producent: Taliansko
Goldkenn čokoláda "Remy Martin" 100g – prémiová švajčiarska
čokoláda s koňakovou náplňou Remy Martin – 1 kus
Jules Destrooper maslové sušienky 33g – ľahkosť krémovej chuti
s tónmi vanilky a orieškovými podtónmi, chrumkavé karamelové
oblátky – 1 balenie
Richard "King´s Tea" ochutený čierny čaj 50g – porciovaný čierny
čaj s príchuťou mäty a limetky – 1 balenie
Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov – 1 kus
Venchi "Suprema Cuba Rhum" čokoládový krém 250g – taliansky
čokoládový krém z horkej čokolády s rumom a olivovým olejom – 1
kus

Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny s
jemnou škrupinou tmavej čokolády a krémovou kokosovou náplňou
– 4 kusy

Lindt čokoláda "Grand Plaisir Double De Noisettes" 150g – mliečna
čokoláda s karamelizovanými lieskovými orechmi – 1 kus

Venchi Ecuador 100% Organic Bar 70g – extra horká talianska
čokoláda pripravená z kakaových bôbov z Ekvádoru – 1 kus

Zuegg višňový džem 320g – prírodný džem s lahodnou chuťou a
štruktúrou – 1 kus

Don Gastronom olivový olej s hríbikovou arómou 250ml – španielsky olivový olej ochutený hríbmi. Vašim pokrmom dodá výbornú
chuť – 1 kus

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri schránky z horkej čokolády – 1 kus

Ole Olives "Olivy s cesnakom a rozmarínom" 350g – španielske
olivy ochutené cesnakom a rozmarínom. Výborná voľba pre prípravu
jednohubiek alebo ako súčasť chutných šalátov – 1 balenie

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny
z horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri
čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 1
kus.

Don Gastronom "Pato" paté 100g – španielske paté z kačacieho
mäsa – 1 balenie.

11

DARČEKOVÁ KRABICA "OPERA"

DARČEKOVÁ KRABICA "HORIZONT "

Hochriegl Blanc de Blancs – dotyk jemných vínových nôt a výrazné,
elegantné telo. Harmónia, ktorá v spojení s čerstvými jahodami alebo mangom vedie k obrovskému nadšeniu.
Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 11,5%; Producent: Rakúsko

Rum Turquoise Bay Amber Rum – rum vyrobený z melasy na ostrove
Maurícius. Blend rumov rôzneho veku, najstarším je osemročný destilát. Vonia po karameli a ovocí, ponúka tóny dreva.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Maurícius

Cuida Te čaj "Black tea Earl Grey" 100g – čierny sypaný čaj s bergamotom – 1 balenie.

Encona thaiská sladká chilli omáčka 142ml – preskúmajte chuť ďalekého východu s omáčkou Encona Thai Sweet Chilli – 1 kus.

Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo
pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov – 2 kusy.

Venchi "Cuba Cacao Aromatico" 100g – na prvý pohľad cigara, no
vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej čokolády s
krémovou kakaovou plnkou – 1 kus.

Toblerone mliečna čokoláda 100g – švajčiarska mliečna čokoláda s
medovo–mandľovým nugátom – 1 kus.

Piacelli kapary 95g – jemne korenené kapary Piacelli a dodávajú jedlám
charakteristickú stredomorskú príchuť – 1 kus.

Venchi "Gianduia Nocciolato Fondente" 80g – talianska Gianduja
tyčinka z pasty z lieskových orechov a horkej čokolády s celými
lieskovcami – 1 kus.

Don Gastronom "Boletus" paté 100g – španielske hríbovo– syrové
paté, ktoré príjemné doplní slané krekry alebo pečivo – 1 balenie.

Venchi čokoládové bonbóny "Prendivoglia" – 56%–ná horká
čokoláda s celými lieskovými orieškami – 2 kusy.
Venchi čokoládové bonbóny "Gold" – lieskoovoriešková pasta s
mliečnou čokoládou a celými lieskovcami – 2 kusy.
Venchi mliečna čokoláda s celými lieskovcami 100g – vysokokvalitná talianska mliečna čokoláda s ručne zbieranými lieskovcami
z Piedmontu, ktoré zaručujú nezameniteľnú chuť a zdobia toto
čokoládové veľdielo – 1 kus.
Elit pralinky "Truffle" 43g – výber praliniek z mliečnej čokolády – 1
balenie.
Venchi čokoládový krém "Suprema Nocciola" 250g – taliansky
krém z lieskových orechov a vysokokvalitnej čokolády na základe
olivového oleja – 1 kus.

Don Gastronom "Pato" paté 100g – španielske kačacie paté, ktoré príjemné doplní slané krekry alebo pečivo – 1 balenie.
Lyra "Duo Mandala Milk" 34g – mliečna čokoláda s ovocným posypom
– 1 kus.
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej
čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy.
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády
zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 1 kus.
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Sablee" – dvojitá vrstva
Cuor di Cacao čokolády s chrumkavými oblátkami bez lepku a jemnou
smotanou s korenistou a vanilkovou arómou zázvoru a kandizovanej
rebarbory, obalená vo Venezuelskej mliečnej čokoláde – 1 kus.
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou
– 1 balenie.
Venchi čokoláda "Tiramisu" 110g – talianska čokoláda s Tiramisu
príchuťou mascarpone a kávy – 1 kus.
Almito huby nakladané v rastlinnom oleji 280g – chutná rôznorodá
zmes marinovaných húb v rastlinnom oleji so zmesou korenia – 1 balenie.
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DARČEKOVÉ KRABICE
S NEPRIEHĽADNÝM VEKOM

DARČEKOVÁ KRABICA "TOREÁDOR"

DARČEKOVÁ KRABICA "JACKY "

Cava Marrugat Brut Penedes – španielske
šumivé víno brilantného vzhľadu s množstvom
malých a stredných bubliniek a intenzívnou
arómou. Na podnebí sa otvára nádherná chuť
dozretá vo fľaši. Hodvábnu hladkosť dopĺňa
svieža hravosť.

Whisky Jack Daniel's – Jack Daniels Old No.
7 je obľúbenou značkou americkej whisky,
vyrábanej z kukurice, jačmeňa a raže, niekoľkonásobne filtrovanej cez uhlie, čím táto
whisky získava svoju charakteristickú mäkkosť.

Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 11,5%; Producent: Pinord, Španielsko

Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: USA

Ole Olives "Cocktail Olive Mediterranean"
350g – španielska zmes olív, uhoriek, cibuľky
a červenej papriky. Výborná voľba pre prípravu
jednohubiek alebo ako súčasť chutných
šalátov – 1 balenie

Maretti bruschetty s príchuťou pečeného
cesnaku 70g – talianske chrumkavé bruschetty ozvláštnené chuťou pečeného cesnaku
– 1 balenie
Don Gastronom "Picante Iberian" paté 100g –
španielske paté z jemného mäsa plemena "Iberské prasa" a pikantných paprík – 1 balenie

Grashoff krém "Creme mit Chili" 250g – krém
z horkej čokolády s príchuťou pikantného chili
– 1 kus

Don Gastronom "Faisan" paté 100g – španielske paté z bažantieho mäsa s hľuzovkou – 1
balenie

Ferrero Rocher 200g – oblátky poliate
mliečnou čokoládou s drvenými lieskovcami,
náplňou a celými lieskovcami – 1 balenie
Niederegger Caffe Crema zrnková káva 250g
– ušľachtilá káva Caffe Crema od výrobcu
kávy v Lübecku, ktorá vznikla spojením kvalitných kávových zŕn Arabica a Robusta. Jemné praženie jej dodáva silný a vyrovnaný charakter s plnou chuťou – 1
balenie
Venchi "Frutti di Bosco" 100g – lesné ovocie v horkej čokoláde od talianskych majstrov – 1 balenie.

Don Gastronom "Ciervo" paté 100g – španielske paté z jelenieho mäsa s prídavkom španielského vín Pedro Ximenez – 1 balenie
Don Gastronom "Boletus" paté 100g – španielske hríbovo– syrové paté, ktoré príjemné doplní slané krekry alebo
pečivo – 1 balenie
Almito Aubergine 190g – grécka baklažánová nátierka so syrom feta, paprikou a špeciálnou zmesou bylín a
korenia – 1 balenie
Ole Olives "Cocktail Olive Mediterranean" 350g – španielska zmes olív, uhoriek, cibuľky a červenej papriky.
Výborná voľba pre prípravu jednohubiek alebo ako súčasť chutných šalátov – 1 balenie
Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie.
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DARČEKOVÁ KRABICA "TIMBER"

DARČEKOVÁ KRABICA "OCEÁN"

Whisky Bushmils – jedinečná whiskey, ktorá
vznikla kombináciu najlepších sladových a
obilných whiskey Írska a niekoľko rokov zrela
v dubových sudoch.

Vodka Absolut Facet – symbolizuje rôzne a
neočakávané uhly nočného života a povzbudzuje noc, aby sa stala tou najlepšou a nezabudnuteľnou!

Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Old Bushmills Distillery, Írsko

Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Absolut, Švédsko

Venchi mliečna čokoláda s celými lieskovcami 100g – vysokokvalitná talianska mliečna
čokoláda z s ručne zbieranými lieskovcami
z Piedmontu, ktoré zaručujú nezameniteľnú
chuť a zdobia toto čokoládové veľdielo – 1 kus

Don Gastronom filé z tuniaka v olivovom oleji
200g – španielske filety zo žltoplutvého tuniaka nakladané v olivovom oleji – 1 balenie
Niederegger nugátové bonbóny s cashew orechmi "Nougat Cashew" 50g – pôvabné tóny
pražených cashew láskavo splývajú so smotanovo–kakaovou chuťou, vytvárajúc dovedna
pravú, nezameniteľnú hebkosť krémového
nugátu, schovaného v krásnom modernom
balení – 1 balenie

Don Gastronom Tapenáda "Aceituna Negra"
115g – olivové paté z čiernych olív Cuquillo
ako populárne jedlo pochádzajúce zo stredomorských oblastí. Zachutí ako nátierka na
hrianke, omáčka na cestoviny alebo súčasť
mäsových pokrmov – 1 balenie

Lindt tyčinka "Nocciolatte" 40g – tyčinka s
jemnou vrstvou mliečnej čokolády a bohatou
arómou lieskovcov až k jadru, všetko, čo potrebujete pre dokonalý pôžitok – 1 balenie

Don Gastronom Tapenáda "Aceituna Verda"
115g – olivové paté zo zelených olív Manzanilla ako populárne jedlo pochádzajúce zo
stredomorských oblastí. Zachutí ako nátierka
na hrianke, omáčka na cestoviny alebo súčasť
mäsových pokrmov – 1 balenie

Almito Aubergine 190g – grécka baklažánová
nátierka so syrom feta, paprikou a špeciálnou
zmesou bylín a korenia – 1 balenie

Don Gastronom "Faisan" paté 100g – španielske paté z bažantieho mäsa s hľuzovkou – 1 balenie
Almito huby nakladané v rastlinnom oleji 280g – chutná rôznorodá zmes marinovaných húb v rastlinnom oleji
so zmesou korenia – 1 balenie

Mogyi mix orieškov s hrozienkami 70g – zmes arašidov, kešu, mandlí a lieskových orechov s hrozienkami – 1
balenie

Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie

Jules Destrooper maslové sušienky 35g – ľahkosť krémovej chuti s tónmi vanilky a orieškovými podtónmi,
chrumkavé karamelové oblátky. Skutočné potešenie, ktoré vás dostane do slávnostnej nálady – 1 balenie

Don Gastronom olivový olej s rozmarínom 250ml – španielsky olivový olej ochutený rozmarínom. Vašim pokrmom
dodá výbornú chuť – 1 kus.

Virginia talianske "Tartuffo Bianco" 180g – tradičné talianske truffle pripravené z bielej čokolády a vás očarí
svojou jemnou štruktúrou a lahodnou chuťou typickou pre talianske delikatesy – 1 balenie
Venchi Cremino s giandujou a mandľovou pastou 110g – krémová gianduja v kombinácií s jemnou mandľovou
pastou vám doprajú dokonalý gurmánsky zážitok – 1 kus.
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DARČEKOVÁ KRABICA "ROSE"

DARČEKOVÁ KRABICA "POBREŽIE"

Cava Marrugat Brut Rose Penedes – španielske šumivé víno brilantného vzhľadu s
množstvom malých a stredných bubliniek a
intenzívnou arómou. Na podnebí sa otvára
nádherná chuť dozretá vo fľaši. Hodvábnu
hladkosť dopĺňa svieža hravosť.

Víno Gran Logrado Crianza Rioja – ľahké
španielske červené víno so zamatovou štruktúrou. Jemná aróma karamelu a kávy mocha.

Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 11,5%; Producent: Pinord, Španielsko

Ole Olives "Olivy s cesnakom a rozmarínom"
350g – španielske olivy ochutené cesnakom a
rozmarínom. Výborná voľba pre prípravu jednohubiek alebo ako súčasť chutných šalátov
– 1 balenie

Niederegger bonbóny "Nougat Nuss" 100g
– jemné tóny pražených lieskovcov s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a
nezameniteľnú lahodnosť nugátu, schovaného
v krásnom modernom balení – 1 balenie
Virginia pistáciové tyčinky 150g – sladké
talianske tyčinky s cukrovou posýpkou a
pistáciovou príchuťou – 1 balenie
Sir Charles nugat 100g – jemný biely nugát s
arašidami a ovocnými kúskami – 1 kus
Loreto olivy zelené bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality – 1 balenie
Don Gastronom "Faisan" paté 100g – španielske paté z bažantieho mäsa s hľuzovkou – 1
balenie
Lindt bonbóny "Fioretto Marzipan" – jemná marcipánová náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými
kúskami burizónov a pražených lieskovcov – 3 kusy.

Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 13,5%; Producent: Pinord, Španielsko

Richard Royal Green zelený čaj 50g – porciovaný zelený čaj – 1 balenie
Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie
Maretti bruschetty "Mushrooms and Cream"
70g – talianske chrumkavé bruschetty ozvláštnené chuťou hríbikov a smotany – 1 balenie
Don Gastronom "Boletus" paté 100g – španielske hríbovo– syrové paté, ktoré príjemné
doplní slané krekry alebo pečivo – 1 balenie
Don Gastronom mandarínky v brandy 230g – šťavnaté mandarínky v zaujímavej kombinácii s brandy – 1 balenie
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy.
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DARČEKOVÁ KRABICA "ČARO CHVÍLE"
Rum Flor De Cana Gran Reserva 7YO – destiluje sa z melasy a pomalé a chladné zrenie má
za následok dokonalú vyváženosť. Vynikajúci
destilát s jemnou chuťou s náznakom karamelu a pražených orieškov.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Flor de Cana, Nikaragua
Venchi výber praliniek 105g – luxusné bonbóny, plné lieskových orieškov, mandlí a
pistácií, zaliate v talianskej horkej, mliečnej a
bielej čokoláde. Drobný kaleidoskop unikátnej
chuti Venchi – 1 balenie
Venchi čokoládový krém "Suprema White"
250g –taliansky krém z bielej čokolády na
základe olivového oleja – 1 kus
Venchi "Frutti di Bosco" 100g – lesné ovocie
v horkej čokoláde od talianskych majstrov – 1
balenie
Don Gastronom "Ciervo" paté 100g – španielske paté z jelenieho mäsa s prídavkom španielského vín Pedro Ximenez – 1 balenie
Don Gastronom Tapenáda "Aceituna Negra" 115g – olivové paté z čiernych olív Cuquillo ako populárne jedlo
pochádzajúce zo stredomorských oblastí. Zachutí ako nátierka na hrianke, omáčka na cestoviny alebo súčasť
mäsových pokrmov – 1 balenie
Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny z tmavej čokolády s kokosovou náplňou – 3
kusy
Venchi talianske bonbóny "Orange in Black" – čokoládové bonbóny z horkej čokolády s pomarančovou náplňou
– 3 kusy
Venchi talianske bonbóny "Cherry in Black" – čokoládové bonbóny s jemnou škrupinou tmavej čokolády a
sviežou čerešňovou náplňou – 3 kusy.
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PAPIEROVÉ DARČEKOVÉ KRABICE

DARČEKOVÝ KÔŠ "GLEN"

DARČEKOVÝ KÔŠ "SIEŇ SLÁVY "
Whisky Glenfiddich Reserve Cask – fascinujúca jednosladová whisky so zložitou arómou
a príjemnou hladkou a hodvábnou, sladko–
korenistou chuťou, ktorá sa vyvíja s každým
ďalším dúškom.
Objem: 0,2l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Škótsko
Lindt bonboniéra "Hochfein Pralines" 130g
– bonbóny s vrstvou bielej, mliečnej alebo
horkej švajčiarskej čokolády, ktoré rozjasnia
váš deň nejednou kompozíciou starostlivo
vyvážených chutí. Núka sa v nich ušľachtilý
nugát, marcipán, truffle, mandľový krém aj
chrumkavé kúsočky orieškov. Prinášajú nezabudnuteľnú chuť na vysokej majstrovskej
úrovni – 1 balenie
Lindt guľôčky "Lindor Assorted" 200g – delikátne čokoládové pralinky s neodolateľne
jemnou náplňou v kombinácii s bielou,
mliečnou a horkou čokoládou. Potešte ňou
tých, na ktorých nedáte dopustiť a vyjadrite im
svoju úprimnú vďaku prostredníctvom zmesi
Lindor – 1 balenie

Heindl pralinky "Champagner" 118g – rakúske
pralinky z horkej čokolády plnené náplňou s príchuťou šampanského vína – 1 balenie
Willie´s Cacao čokoláda "Cuban Luscious Orange 65%" 50g – novinka od Willie's Cacao . Kombinácia horkej
čokolády a exotických pomarančov prinášajú osvieženie a radosť. Pridaním medu zaisťuje jemný sladký dozvuk
sametovej čokolády a prinesie skutečné gurmánské potešenie – 1 kus
Lindt Thins Dark 125g – delikátne plátky s intenzívnou chuťou horkej čokolády rozplývajúcej sa na jazyku ako
sladký film. Tóny pražených bôboc, muškátoveho orieška či lúapných slnečnicových semienok sa pohrajú s vašimi chuťovými pohárikmi – 1 balenie
Dolfin 88% horká čokoláda 30g – belgická horká čokoláda s autentickou a intenzívnou chuťou – 1 kus
Mackays džem "Ginger Preserve" 340g – originálny škótsky zázvorový džem s jedinečnou chuťou – 1 kus
Don Gastronom paradajková salsa s mandľami a lieskovcami 130g – španielska paradajková salsa s lahodnou
chuťou, ochutená mandľami a lieskovcami, výborne dochutí každý pokrm – 1 kus.

Whisky Suntory Hibiki Harmony – harmónia je celkom
vhodné slovo na opis tejto dobre vyváženej japonskej
zmesovej whisky z radu Hibiki. Objem: 0,7L; Obsah alkoholu: 43%; Producent: Suntory, Japonsko
Venchi pralinky "Chocaviar" 130g – bonbóny z prémiovej talianskej čokolády zachutia všetkým zmyslom
ešte predtým, ako ich ochutnáte – 1 balenie
Goldkenn bonbóny "Captain Morgan" 130g – švajčiarska horká čokoláda plnená jemným čokoládovým
krémom s obsahom rumu Captain Morgan – 1 balenie
Loreto olivy čierne bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality pochádzajúce zo srdca Andalúzie – 1
balenie
Sebastea čaj "Strawberry Flirt" 100g – sypaný rooibos
čaj s príchuťou jahôd – 1 kus
Heindl pralinky "Champagner" 118g – rakúske pralinky z horkej čokolády plnené náplňou s príchuťou
šampanského vína – 1 balenie
Venchi Cigar Aromatico 100g – čokoládové cigary
patria do storočnej tradície Venchi. Venchi Cigar Aromatico je extra tmavá kakaová pasta s dvojitou vrstvou čistej čokolády – 1 kus
Lindt Thins Dark 125g – delikátne plátky s intenzívnou chuťou horkej čokolády rozplývajúcej sa na jazyku ako sladký film. Tóny
pražených bôboc, muškátoveho orieška či lúapných slnečnisových semienok sa pohrajú s vašimi chuťovými pohárikmi – 1 balenie
Venchi Cremino tyčinka so zmesou slaných orechov 80g – biela Cremino tyčinka so zmesou solených orechov– lieskovce, mandle a
pistácie. Chrumkavosť orieškov v kontraste ku krémovej štruktúre sa spájajú v dokonalej harmónii – 1 kus
Lyra čokoláda "Naša mliečna" 80g – slovenská čokoláda pripravená z kakaových bôbov posypaná sušeným ovocím – 1 kus
Venchi bonbóny "Assorted Doubledoni" 200g – chrumkavé lieskové orechy v nugáte obalenom v mliečnej a horkej čokoláde – 1
balenie
Niederegger Caffe Crema zrnková káva 250g – ušľachtilá káva Caffe Crema od výrobcu kávy v Lübecku, ktorá vznikla spojením
kvalitných kávových zŕn Arabica a Robusta – 1 balenie
Lyra dražé "Absolut Best" 200g – výber dražovaných výrobkov vrátane. Zmes mliečnej aj horkej čokolády – 1 balenie
Niederegger truffle tyčinka "Toffee" 50g – truffle čokoládová tyčinka s jemnou krémovou karamelovou náplňou – 1 kus
Don Gastronom "Boletus" paté 100g – španielske hríbovo– syrové paté, ktoré príjemné doplní pečivo – 1 balenie
Jack Daniel´s omáčka "Tennessee Honey" 260g – veľmi chutná Jack Daniel´s omáčka pripravovaná z whisky je svojou bohatou
medovou chuťou skvelým doplnkom každého grilovania – 1 kus
Venchi bonbóny – bonbóny z horkej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte – 7 kusov.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "BLACK JACK"

DARČEKOVÝ KÔŠ " VÍLA"
Sekt Hubert Club 0,375l 11% – elegantný
sekt vhodný pre všetky príležitosti! Podmanivá
vyvážená chuť s ideálnym pomerom kyselín a
cukrov. Sýta žltozelená farba a intenzívne perlenie sú pre tento sekt typické. Skvelo dopĺňa
sladké dezerty a spríjemní každú párty.
Objem: 0,375l, Obsah alkoholu: 11%; Producent: Hubert, Slovensko

Whisky Jack Daniel's – Jack Daniels Old No. 7 je
obľúbenou značkou americkej whisky, vyrábanej z
kukurice, jačmeňa a raže, niekoľkonásobne filtrovanej cez uhlie, čím táto whisky získava svoju charakteristickú mäkkosť.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: USA
Laima "Extra Dark Chocolate Assortment" 215g
– kolekcia jemných praliniek s výberom príchutí
obalených v kvalitnej 70%–nej horkej čokoláde
ukryté v elegantnom balení – 1 balenie

J. Destrooper sušienky "Jules' Finest" 250g –
krémové sušienky s lahodnými tónmi vanilky
a chrumkavé keksíčky s mandľovými čriepkami a ešte sladké sušienky zaliate s horkou,
bielou, aj mliečnou čokoládou. Tie najlepšie z
receptúr Jules’, ukryté na jednom a tom istom
mieste – 1 balenie

Rubio zemiakové čipsy "Black Truffle" – jemné
chrumkavé zemiakové čipsy s netradičnou príchuťou
hľuzovky – 1 balenie
Goldkenn bonbóny "Jack Daniels" 130g – švajčiarska horká čokoláda plnená jemným čokoládovým
krémom s obsahom whisky Jack Daniels – 1 balenie
Jack Daniel´s omáčka "Smooth Original" 260g –
tradičná Jack Daniel´s omáčka pripravovaná z whisky
je svojou bohatou karamelovou chuťou skvelým doplnkom každého grilovania – 1 kus

DP Chocolate horká čokoláda s kešu, pomarančom a citrónovou kôrou 90g – lahodná tabuľková čokoláda plnená giandujou z
mandlí v horkej čokoláde, s posypom z kešu,
sušeného pomaranča a citrónovej kôry – 1
kus

Goldkenn čokoláda "Jack Daniels" 100g – prémiová
švajčiarska čokoláda s whisky Jack Daniels je rafinovaným symbolom luxusu, dômyselnosti a podmanivého spojenia čokolády a whisky – 1 kus

Čaj Meridiani "Fragola & Kiwi" 100g – malé
jahodové kúsky v spojení s kiwi sú lahôdkou
nielen pre ústa, ale aj pre oči. Čerstvá a chut-

Goldkenn čokoládové tyčinky "Jack Daniels" 124g – tyčinky z švajčiarske mliečnej čokolády plnené whisky Jack Daniels – 1
balenie
Lindt Thins Dark 125g – delikátne plátky s intenzívnou chuťou horkej čokolády rozplývajúcej sa na jazyku ako sladký film. Tóny
pražených bôboc, muškátoveho orieška či lúapných slnečnisových semienok sa pohrajú s vašimi chuťovými pohárikmi – 1 balenie

ná zmes, ktorá spríjemňuje každý okamih relaxácie – 1 balenie

Niederegger pralinky "Black and White" 100g – špičkový marcipán spoločnosti Niederegger zmiešaný s kúskami tmavej alebo
bielej čokolády a zaliaty horkou čokoládou – 1 balenie

Niederegger marcipánová tyčinka "Walnuss Rum–Krokant" 40g – celomáčaná tyčinka v mliečnej čokoláde s
nezameniteľným spojením mandlí, vlašských orechov a štipkou rumu– 1 kus

Loreto olivy čierne bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality pochádzajúce zo srdca Andalúzie – 1 balenie
Lyra dražé "Absolut Best" 200g – výber dražovaných výrobkov vrátane Absolut Almonds, Caramel, Hazelnuts, Hazelnuts Dark i
Physalis. Zmes mliečnej aj horkej čokolády v kombinácii so zmesou orieškov – 1 balenie

Niederegger bonbóny "Cake Edition" 200g – marcipánové bonbóny vo variáciách chutí populárnych dezertov
ako cheesecake, karamelové brownie, očarí tiež chuť vanilkového karamelu alebo explózia čokoládovej chuti – 1
balenie

Niederegger "Mannersache Whisky Cola" 50g – trufle tyčinka s príchuťou coly a whisky – 1 balenie

Don Gastronom "Faisan" paté 100g – španielske paté z bažantieho mäsa s hľuzovkou – 1 balenie

Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky, marhuľových jadier a vaječných
bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 4
kusy.

Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú
vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 3 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "MOZART "
Likér Mozart "Dark Chocolate"– čokoládový
likér Mozart je luxusným spojením horkej
čokolády s ovocným destilátom, plnej a bohatej chuti s jemnými tónmi.
Objem: 0,5l; Obsah alkoholu: 17%; Producent: Mozart, Rakusko
Virginia talianske "Tartuffo Gianduja" 180g –
tradičné talianske truffle pripravené z mliečnej
čokolády, gianduje a lieskových orieškov vás
očarí svojou jemnou štruktúrou a lahodnou
chuťou typickou pre talianske delikatesy – 1
balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné
pražené arašidy so soľou – 1 balenie
Venchi pralinky "Chocaviar" 130g – bonbóny z prémiovej talianskej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako
ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný
čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 1
balenie
Lavazza Espresso zrnková káva 250g – jemná chuť a nezameniteľná aróma zrnkovej kávy Lavazza Espresso.
Tmavo pražená 100%– ná Arabica, prináša dokonalý pôžitok v každom dúšku vynikajúcej kávy – 1 balenie
Don Gastronom "Picante Iberian" paté 100g – španielske paté z jemného mäsa plemena "Iberské prasa" a
pikantných paprík – 1 balenie
Pocket Coffee pralinky 62,5g – čokoládové bonbóny s tekutou kávovou náplňou – 1 balenie
Sir Charles nugat 100g – jemný biely nugát s arašidami a kúskami sušeného ovocia, papáye, ananásu – sladený
cukrom a medom – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky,
vyčkáva na svoju príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď otvorili dvere do sveta
čokolády Venchi – 2 kusy
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy.

DARČEKOVÝ KÔŠ "DREVORUBAČ JACK"
Whisky Jack Daniel's – Jack Daniels Old No.
7 je obľúbenou značkou americkej whisky,
vyrábanej z kukurice, jačmeňa a raže, niekoľkonásobne filtrovanej cez uhlie, čím táto
whisky získava svoju charakteristickú mäkkosť.
Objem: 0,7l; Obsah akohlu: 40%; Producent:
USA
Nannerl alpský šnaps "Marillenschnaps" –
tradičný alpský šnaps s chuťou marhúľ.
Objem: 0,04l; Obsah alkoholu: 38%; Producent: Rakúsko
Stiratini krekry "Olivový olej a rozmarín"
250g – talianske slané chrumkavé krekry
s príchuťou olivového oleja a rozmarínu – 1
balenie
Stiratini talianske grissini s olivovým olejom
250g – jemné chrumkavé tyčinky z Talianska
s olivovým olejom – 1 balenie
Avon&Ragobert "Sedliacke trio terín" 234g –
darčekový set Avon&Ragobert Sedliacke trio
farmárskych terín z bravčového, kačacieho a
husacieho mäsa – 1 balenie
Starbrook belgická čokoláda "Milk" 100g – tabuľka pravej Belgickej mliečnej čokolády, všetko, čo potrebujete
pre dokonalý pôžitok – 1 kus
Magnum Classic biela čokoláda 90g – krehká a na jazyku sa rozplývajúca horká čokoláda s drobnými kakaovými
kúskami, pre jedinečný chuťový zážitok v každom súste – 1 balenie
Venchi Cremino tyčinka s giandujou a mandľovou pastou 80g – krémová gianduja v kombinácií s jemnou mandľovou pastou vám doprajú dokonalý gurmánsky zážitok – 1 balenie
Niederegger marcipánová tyčinka "Classic Zartbitter" 40g – celomáčaná čokoládová tyčinka s nezameniteľným
spojením mandlí a horkej čokolády – 1 kus
Loretto olivy zelené bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality – 1 balenie
Don Gastronom "Hierbas" paté 100g – španielské mäsové paté z bravčového mäsa a zmesi byliniek – 1 kus
Venchi bonbóny – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým
kakaovým krémom uprostred – 3 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ ""KUBÁNEC V MILANE"

DARČEKOVÝ KÔŠ "СHUŤ VÍŤAZST VA"

Likér Venchi Cuba Rhum Chocolate Cream –
čokoládovy likér s rumom z Karibiku, ktorý vytvorilo
Venchi pri príležitosti 60. výročia Cuneesi Cuba Rhum
Objem: 0,7L; Obsah alkoholu: 17%; Producent:
Venchi, Taliansko.

Brandy "Metaxa 7*" – chuťovo najucelenejší člen v
ponuke značky Metaxa. Jemné, s okrúhlym buketom,
prítomnosťou šťavnatého ovocia a korenistých bylín,
v nepatrných vanilkovo–dubových tieňoch. Objem:
0.7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: S.EA. Metaxa,
Grécko.

Likér Cointreau – pozvánka do sveta uznávaných
francúzskych likérov. Objem: 0,05L; Obsah alkoholu:
40%; Producent: Cointreau, Francúzsko.

Sekt Schlumberger "Sparkling" – osviežujúce a pozoruhodné rakúske šumivé víno, vyrobené z odrôd
Welschriesling, Weissburgunder a Chardonnay s
použitím technológie "Methode Traditionelle". Objem:
0.2L, Obsah alkoholu: 11.5%; Producent: Rakúsko.

Venchi výber praliniek 210g – rafinované luxusné
bonbóny, plné lieskových orieškov, mandlí a pistácií,
zaliate v talianskej horkej, mliečnej a bielej čokoláde.
Drobný kaleidoskop unikátnej chuti Venchi – 1 balenie

Likér Baileys "Irish Cream" – pôsobivý írsky krémový
likér, v dokonalom súlade kombinujúci čokoládu
a trikrát destilovanú whisky so smotanou. Objem:
0.05L, Obsah alkoholu: 17%; Producent: Írsko.

F&S "Sea Adventure" čierny čaj 150g – čierny neochutený čaj v ozdobnej plechovkej ako stvorenej pre
cestovateľa, ktorý rád objavuje nie len zákutia tohto
sveta, ale aj lahodnú chuť čaju – 1 baleni.

J. Destrooper sušienky "Assorted Chocolate Biscuits" 195g – belgické maslové sušienky máčané v
čokoláde – 1 balenie

Venchi Torrone "Chocaviar" 200g – talianska
čokoládová tyčinka z extra horkej čokolády obalená
do drobných Chocaviar kúskov z kvalitnej talianskej
čokolády – 1 kus
Virginia "Baba al rhum" 520g – fľaša plná drobných
talianskych koláčikov z kysnutého cesta, ponorených do rumu. Luxusná pochúťka, perfektná k šálke dobrej kávy – 1 balenie
Venchi bonbóny "Assorted Doubledoni" 200g – chrumkavé lieskové orechy v nugáte obalenom v mliečnej a horkej čokoláde – 1
balenie
Niederegger Caffe Crema zrnková káva 250g – ušľachtilá káva Caffe Crema od výrobcu kávy v Lübecku, ktorá vznikla spojením
kvalitných kávových zŕn Arabica a Robusta. Jemné praženie jej dodáva silný a vyrovnaný charakter s plnou chuťou – 1 balenie
Starbrook Wheels "Belgian Chocolate Chips Hazelnut" 125g – tenučké čokoládové plátky v tvare čipsov z jemnej belgickej
čokolády s kúskami lieskových orechov – 1 balenie
Camille Bloch Ragusa švajčiarska čokoláda "Noir" 100g – tabuľka pravej švajčiarskej jemne horkej čokolády– všetko, čo potrebujete pre dokonalý pôžitok – 1 kus
Don Gastronom jelenia paštéta Pedro Ximenez 100g – španielska jelenia paštéta s obsahom španielskeho vína Pedro Ximenez.
Jedinečná chuť, ktorá si vás ihneď podmaní – 1 kus
Stiratini krekry "Olivový olej a rozmarín" 250g – talianske slané chrumkavé krekry s príchuťou olivového oleja a rozmarínu – 1
balenie
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky, marhuľových jadier a vaječných
bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 3 kusy
Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny s jemnou škrupinou tmavej čokolády a krémovou kokosovou
náplňou – 1 kus.

ilo nielen v ústach, ale aj na duši – 1 balenie

Niederegger pralinky "Confiserie Pralinen" 115g
– venujte túto jedinečnú bonboniéru pravým milovníkom jedinečného a vyznávačom nekonvenčného
štýlu. Exkluzívne chute a dômyselnosť obalu prispejú
k tomu, aby každé drobné dielo tejto kolekcie zachut-

Venchi bonbóny "Assorted Doubledoni" 200g – lieskovoorieškové bonbóny v horkej čokoláde – 1 balenie
Lindt guľôčky "Lindor Assorted" 200g – delikátne čokoládové pralinky s neodolateľne jemnou náplňou v kombinácia s bielou,
mliečnou a horkou čokoládou. Potešte ňou tých, na ktorých nedáte dopustiť a vyjadrite im svoju úprimnú vďaku prostredníctvom
zmesi Lindor – 1 balenie
Goldkenn mliečne pralinky "Mini Goldbars" 20g – krásne darčekové Goldbar tehličky, z ktorých každá obsahuje dve osobitne
balené pralinky. Vyrobené zo znamenitej mliečnej čokolády, obsahujúce kúsošky drvených mandlí a lieskovcov, ponúkajú orieškovú
chuť, ktorá lahodne doplní ovocné tóny čokolády – 2 kúsky
Goldkenn čokoláda "Remy Martin" 100g – prémiová švajčiarska čokoláda s koňakom Remy Martin je rafinovaným symbolom
luxusu, dômyselnosti a ušľachtilosti. Táto čokoládová krása dráždi zmysly a jej chuť nenahradí nič iné – 1 kus
Káva instantná Davidoff "Fine Aroma" 100g – káva plnej chuti, ktorej neobvykle korenená aróma odvodená od východoafrických
odrôd z nej robí náročnú voľbu pre labužníkov, ktorí túžia po intenzívnej a fascinujúcej chuti – 1 balenie
Jean Brunet terina "Terrine du Sud–Ouest" 90g – juhozápadná terina s kapary. Francúzska značka Jean Brunet je dlhoročný
výrobca širokého portfólia veľmi kvalitných produktov bez akýchkoľvek umelých prísad podľa tradičních receptúr, ktoré možno
použiť i na bezlepkovú diétu – 1 balenie
La Sevillana olivy s madľou "Aceitunas Almendras" 140g – 1 balenie
La Chinata pasta "Crema de Pimiento y Chilli" 180g – španielska pasta z olív, papriky a olivového oleja – 1 balenie.
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DARČEKOVÝ KÔŠ " V JARI"

DARČEKOVÝ KÔŠ "BELASÁ OBLOHA"
Venchi bonbóny "Assorted Doubledoni" 200g
– chrumkavé lieskové orechy v nugáte obalenom v mliečnej a horkej čokoláde – 1 balenie.
Lindt pralinky Lindor "White" 200g – sladká
biela čokoláda z kakaového masla a výborný
krém z bielej čokolády vnútri. Smotanovo–
vanilková chuť s jemnou kakaovou arómou si
vás získa nadlho – 1 balenie

Virginia mäkké čučoriedkové amaretti 140g
– tradičné talianske pečivo pripravované z
marhuľových jadier a vaječných bielkov s
jemnou štruktúrou doplnené o príchuť sladkej
čučoriedky – 1 balenie
Maitre Truffout výber belgických praliniek
200g – široká paleta krémových praliniek z
kvalitnej belgickej čokolády, v ktorej si každý
nájde tú svoju obľúbenú príchuť – 1 balenie

Lyra horká čokoláda s posypom "Naša" 80g –
horká čokoláda zo slovenskej čokoládovne s
posypom zo sušeného ovocia – 1 kus

Jules Destrooper sušienky "Almond Thins"
75g – belgické maslové sušienky s kúskami
mandlí – 1 balenie

SebaSTea zelený čaj "Chinese Panda" 100g –
sypaný zelený čaj – 1 balenie

L'or Espresso instantná káva 100g – káva s
intenzívnou chuťou a zlatou krémovou vrstvou
na hladine – 1 balenie

Grashoff krém "Cappuccino" 250g – krém z
čokolády s chuťou kapučíno 250g – 1 kus
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné
talianske pečivo amaretti pripravované z múky
z marhuľových jadier a vaječných bielkov.
Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 3
kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Pistachio" – krehkosť celého sušeného ovocia (mandle, lieskové orechy a
pistácie) v jadre sa stretáva s mäkkosťou krémovej náplne obalených mliečnou čokoládou, v posyýpke z karamelovej granoly a karamelového masla – 2 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú
vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy.

Mogyi mix orieškov s hrozienkami 70g – zmes
arašidov, kešu, mandlí a lieskových orechov s
hrozienkami – 1 balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné
pražené arašidy so soľou – 1 balenie
Niederegger nugátové bonbóny s cashew orechmi "Nougat Cashew" 50g – pôvabné tóny pražených cashew láskavo splývajú so smotanovo–kakaovou
chuťou, vytvárajúc dovedna pravú, nezameniteľnú hebkosť krémového nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie
Don Gastronom "Choc Choc Plums" 120g – sušené slivky v horkej čokoláde – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Sablee" – dvojitá vrstva Cuor di Cacao čokolády s chrumkavými
oblátkami bez lepku a jemnou smotanou s korenistou a vanilkovou arómou zázvoru a kandizovanej rebarbory,
obalená vo Venezuelskej mliečnej čokoláde – 2 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte
predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú
totižto pastvou pre všetky zmysly – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ " VEČERA NA LODI"

DARČEKOVÝ KÔŠ "POĽOVNÍCKY "

Víno ZVB Collection 1508 Muškát Moravský
– moravské aromatické víno s jemnou
muškátovou chuťou.
Objem: 0,75L; Obsah alkoholu: 11,4%; Producent: Česká Republika

Whisky Tullamore Dew – je pravá írska whisky
, ktorá je obľúbená najmä pre svoju príjemnú,
ľahkú vôňu a chuť s ovocnými a drevitými tónmi. Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Írsko.

Maitre Truffout výber belgických praliniek
200g – široká paleta krémových praliniek z
kvalitnej belgickej čokolády, v ktorej si každý
nájde tú svoju obľúbenú príchuť – 1 balenie

Likér Jagermeister – bylinný likér so silnou,
výraznou vôňou, citlivo vyváženou horkosladkou chuťou a príslovečne priaznivými
účinkami na tráviacu sústavu. Objem: 0,04l;
Obsah alkoholu: 35%; Producent: Nemecko

Venchi čokoláda "Nocciolata Fondente"
100g – horká čokoláda Venchi s lieskovými
orieškami – vysoká kvalita talianskej horkej
čokolády, s 56% – ami kakaa a ručne zbierané
lieskovce z Piedmontu – 1 kus

Fever–Tree osviežujúci nápoj "Premium Ginger Ale" – vďaka zmesi exotických zázvorov
a pramenitej vody. Objem: 0,2l; Producent:
Anglicko

Venchi tyčinka "Cremino" 80g – krémová gianduja v kombinácií s jemnou mandľovou pastou vám doprajú dokonalý gurmánsky zážitok
– 1 balenie

Maitre Truffout výber belgických praliniek
200g – široká paleta krémových praliniek z
kvalitnej belgickej čokolády, v ktorej si každý
nájde tú svoju obľúbenú príchuť – 1 balenie

Lindt "Nougat Brot" 50g – jemný nugátový
bochník s výraznou chuťou lieskových orechov
– 1 kus

Venchi horká čokoláda s celými lieskovcami
"Nocciolata Fondente"100g – horká čokoláda
Venchi s lieskovými orieškami – 1 kus

Almito nátierka "Olive" 190g – grécka olivová
nátierka so syrom feta – 1 kus

Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie
Loreto olivy zelené bez kôstky 142ml – španielske olivy extra kvality – 1 balenie

Sir Charles nugát 100g – jemný biely nugát s čokoládovou posýpkou, sladený cukrom a medom – 1 balenie
Mackays džem "Ginger Preserve" 340g – originálny škótsky zázvorový džem s jedinečnou chuťou – 1 kus
Dolfin horká čokoláda "Oranges Ameres" 30g – horká belgická čokoláda s pomarančom – 1 kus
Káva instantná Davidoff "Fine Aroma" 100g – káva plnej chuti, ktorej neobvykle korenená aróma odvodená od
východoafrických odrôd z nej robí náročnú voľbu pre labužníkov, ktorí túžia po intenzívnej a fascinujúcej chuti – 1
balenie
Lindt guľôčky "Lindor Salted Caramel" – jemná slaná karamelová náplň obalená do lahodnej mliečnej švajčiarskej čokolády – 4 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy.

Willie´s Cacao čokoláda " Cacao Colombian Gold 88% " 50g – čokoláda s vysokým obsahom kvalitného kakaa,
88%, pochádzajúceho z bôbov Trinitario z pohraničnej džungle medzi Venezuelou a Kolumbiou – 1 kus
Don Gastronom "Boletus" paté 100g – španielske hríbovo– syrové paté, ktoré príjemné doplní slané krekry alebo
pečivo – 1 balenie
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú
vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 3 kusy.
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DARČEKOVÉ KOŠE
PRÚTENÉ

DARČEKOVÝ KÔŠ "PRALINKA"

DARČEKOVÝ KÔŠ "PIKNIK"

Maitre Truffout belgické pralinky 200g – jedinečná kolekcia rôznych druhov čokolád v
kombinácii s chutnýmináplňami – 1 balenie

Toffee Cream karamelky 300g – mäkké karamelové cukríky s príchuťou kávy, kokosu, kakaa a lieskových orechov – 1 balenie

Maitre Truffout bonbóny s Capuccino náplňou
125g – lahodné čokoládové bonbóny s jemnou krémovou náplňou s príchuťou capuccina
– 1 balenie

Roka syrové krekry"Chia" 80g – holandské
syrové krekry posypané chia semiačkami – 1
balenie
Muhlebach brusnicový sirup "Cranberry Sirup"
0,5l – sirup zo skutočného ovocia s lahodnou
a plnou chuťou brusníc z ktorého pripravíte
nielen chutný nápoj ale pre jeho výbornú
chuť ho môžete použiť aj na zvýraznenie chuti
dezertov – 1 kus

J. Destrooper sušienky "Raspberry Thins" 67g
– krehké belgické sušienky s malinami. Nesmierne chutné a zároveň elegantné. Lahodná
vôňa a ohromujúca chuť s jemne korenistým
nádychom a primeranou sladkosťou je novým
štandardom súčasných príchutí tejto kolekcie
chrumkavých pochúťok s osviežujúcim ovocným nádychom – 1 balenie

Stiratini talianske grissini so sezamom 250g
– jemné chrumkavé tyčinky z Talianska so
sezamovým posypom – 1 balenie

Lindt Creation plnená čokoláda "Raspberry
Dreams" 150g – chutná čokoláda s rafinovanou sladkosťou malín, zahalených v horkej
čokoláde s omamne intenzívnou arómou – 1
kus
Niederegger marcipánová tyčinka "Walnuss
Rum–Krokant" 40g – celomáčaná tyčinka
v mliečnej čokoláde s nezameniteľným spo-

Niederegger marcipánový bochníček "Vanille
auf Pistazie" 75g – marcipánový bochníček
zahalený horkou čokoládou osloví sladkou
trieslovou chuťou marcipánu, pistáciami doprevádzanej tónmi vanilky – 1 kus
Don Gastronom "Cangrejo" paté 100g – lahodné španielské paté z krabieho mäsa – 1 kus

jením mandlí, vlašských orechov a štipkou rumu – 1 kus
Virginia sušienky s lieskovorechovým a kakaovým krémom 120g – jemné sušienky plnené lahodnou zmesou
krémov, lieskovoorieškovým alebo kakaovým, ideálna sladkosť ku káve alebo čaju – 1 balenie
Lindt bonbóny "Fioretto Marzipan"– jemná marcipánová náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými
kúskami burizónov a pražených lieskovcov – 4 kusy
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 1 kus.

Piacelli bazalkové pesto 190g – jemné bazalkové pesto, dodávajúce pokrmom z cestovín skvelú chuť a taliansky
šmrnc – 1 kus
Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny z tmavej čokolády s kokosovou náplňou – 2
kusy
Venchi talianske bonbóny "Orange in Black" – čokoládové bonbóny z horkej čokolády s pomarančovou náplňou
– 2 kusy
Venchi talianske bonbóny "Cherry in Black" – čokoládové bonbóny s jemnou škrupinou tmavej čokolády a
sviežou čerešňovou náplňou – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "RAŇAJKOVÝ "

DARČEKOVÝ KÔŠ "KNIEŽA JÁN"
Vodka Sobieski Diamond –táto poľská vodka
je vyrobená zo 100% raže Dankowski a je známa svojou čistou chuťou. Sobieski Diamond
Vodka má výraznú chuť obilia a je ideálna na
samostatné pitie alebo do koktailov. Najlepšie
chutí vychladená.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 37,5%; Producent: Sobieski, Poľsko

Mackays džem "Ginger Preserve" 340g –
originálny škótsky zázvorový džem – 1 kus
Stiratini krekry "Pizza Cracker" 100g – slané
krekry s príchuťou pizze s rozmarínom a extra
panenským olivovým olejom – 1 balenie
Starbrook belgická čokoláda "Wheels Milk"
100g – belgická mliečna čokoláda v balení s
motívom auta – 1 kus

Whisky Jim Beam Whisky –whisky zo štátu
Kentucky je mimoriadne ľahká a delikátna, so
silnou príchuťou vanilky a karamelu, prekvapivo dlhé a intenzívne doznievanie chuti na podnebí.
Objem: 0,05l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Jim Beam, USA

Riston čaj "English Breakfast" 50g – porciovaný čierny čaj; 25 vrecúšok – 1 balenie
Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané
pistácie so soľou –1 balenie

Lindt Creation plnená pistáciová čokoláda
"Pistachio Delight" 150g – chutná čokoláda s rafinovanou chuťou pistácií, zahalených
v horkej čokoláde s omamne intenzívnou
arómou – 1 kus

Maitre Truffout "Seashells" – belgické pralinky v tvare morských plodov zo zmesi bielej,
mliečnej a horkej čokolády s lieskovoorieškovou náplňou – 1 balenie
Niederegger marcipánový bochníček "Vanille
auf Pistazie" 75g – marcipánový bochníček
zahalený horkou čokoládou osloví sladkou
trieslovou chuťou marcipánu, pistáciami; doprevádzanej tónmi vanilky – 1 kus

Jules Destrooper sušienky "Almond Thins"
67g – belgické maslové sušienky s kúskami
mandlí – 1 balenie
Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie

Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov
s kúskami kandizovaného ovocia – 2 kusy
Venchi talianske bonbóny "Cherry in Black" – čokoládové bonbóny s jemnou škrupinou tmavej čokolády a
sviežou čerešňovou náplňou – 2 kusy.

Riston čierny čaj 50g – anglický poricovaný čierny čaj – 1 balenie
Don Gastronom "Hierbas" paté 100g – španielské mäsové paté z bravčového mäsa a zmesi byliniek – 1 kus
Virginia jemné sušienky s medom bez lepku 120g – zdravá pochúťka v podobe sušienok, bez lepku, konzervantov, farbív či palmového oleja. Skúskami lahodnej čokolády a sladené medom – 1 balenie
Papagena "Waferballs Coconut" 120g – oblátka plnená kokosovým krémom a obalená v kokose – 1 balenie
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy
Venchi talianske bonbóny "Orange in Black" – čokoládové bonbóny s vrstvou tmavej 75%–nej čokolády s lahodnou pomarančovou náplňou – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "MALÝ ZLAT Ý POKLAD"

DARČEKOVÝ KÔŠ "HVIEZDNA CHVÍĽA"

Sekt Schlumberger "Sparkling" – osviežujúce a pozoruhodné rakúske šumivé víno, vyrobené z odrôd
Welschriesling, Weissburgunder a Chardonnay s
použitím technológie "Methode Traditionelle". V
jeho prekrásnej, tlmenej, zlatožltej farbe sa reťazia
bublinky s perleťovým leskom.
Objem: 0.2L, Obsah alkoholu: 11.5%; Producent:
Rakúsko

Whisky Johnnie Walker Gold Reserve – škótska
whisky známa svojou krémovou hladkosťou je stelesnením luxusu. Objem: 0,7L; Obsah alkoholu: 40%;
Producent: Johnnie Walker, Škótsko
Venchi výber praliniek 220g – rafinované luxusné
bonbóny, plné lieskových orieškov, mandlí a pistácií,
zaliate v talianskej horkej, mliečnej a bielej čokoláde.
– 1 balenie

Lindt guľôčky "Lindor Assorted" 100g – delikátne
čokoládové pralinky s neodolateľne jemnou náplňou
v kombinácii s bielou, mliečnou a horkou čokoládou.
Potešte ňou tých, na ktorých nedáte dopustiť a
vyjadrite im svoju úprimnú vďaku prostredníctvom
zmesi Lindor – 1 balenie

Starbrook Wheels horká čokoláda s mandľami 50%
400g – kvalitná horká belgická čokoláda s obsahom
chrumkavých mandlí – 1 balenie
Virginia výber talianskych čokoládových sušienok
v darčekovom boxe 200g – výber čajového pečiva
poliateho čokoládou v elegantnom balení – 1 balenie

Venchi biela čokoláda 100g – lahodná talianska
biela čokoláda, ktorej kúsky sa jemne rozplynú na
jazyku a doprajú vám pocit luxusu – 1 balenie

Dolfin darčekový box čokolád "The Art Of Blending"
216g – kolekcia 48– ich samostatne balených kúskov lahodnej horkej čokolády – 1 balenie

Lindt bonboniéra "Swiss Luxury Selection" 145g
– rafinované bonbóniky, plné lieskových orieškov,
mandlí a pistácií, prekladané chrumkavou sušienkou, zaliate vo švajčiarskej horkej, mliečnej a bielej
čokoláde. Drobný kaleidoskop unikátnej chuti Lindt
– 1 balenie

harmónie a radosti, ukrytú v každom z desiatich medailónikov – 1 balenie

Niederegger marcipánové medailóniky "Taler Orangen" 100g – excelentná kombinácia pomarančového likéru, pomaranča, krehkého marcipánu
a ušľachtilých čokoládových tónov vám dajú chuť

Venchi "Chocaviar Tin" 100g – horké 80%–né
čokoládové kúsky pripravené z kvalitného kakaa z
Ekvádoru, Venezuely a Peru – 1 balenie
Niederegger marcipánový bochník s nugátovou plnkou 75g – podmanivé spojenie klasického marcipánu
a lahodného nugátu – 1 kus
čokoláde od talianskych majstrov – 1 balenie

Venchi "Frutti di Bosco" 100g – lesné ovocie v horkej

Lindt guľôčky "Lindor Hazelnut" – s čokoládovými guľôčkami z mlieka, ktoré obsahujú jemnú lieskovoorieškovú náplň, si
rozhodne vychutnáte rozmanitosť švajčiarskych cukroviniek – 4 kúsky

Venchi "Cuba Croccante Nougatine" 100g – na prvý pohľad cigara, no vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej
čokolády s krémovou kakaovou plnkou a karamelizovanými lieskovcami. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1 kus

Venchi Torrone nugátová tyčinka s giandujou 200g – pochúťka v podobe nefalšovaného talianskeho nugátu a gianduje, ktoré
vás spolu s chrumkavými lieskovými orechmi z Piedmontu prenesú do čarovného sveta talianskych delikates – 1 balenie

Niederegger "Nougat Sahne" 50g – klasickej chuti nugátu v spojení s jemnosťou smotany sa dá len ťažko odolať. Praktické balenie štyroch bonbónikov v tvare tyčinky, ktoré sa zmestí aj do vrecka, vždy pripravené osladiť deň! – 1 kus

Niederegger smotanovo–čokoládový nugát "Nougat Sahne" 50g – jemné tóny pražených lieskovcov pekne dopĺňajú smotanovú
chuť s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu, schovaného v krásnom
modernom balení – 1 balenie

Venchi čokoládový krém "Cuba Rhum" 250g – Čokoládový a lieskovoorieškový krem obohatený o rum. Venchi rumový krém je
roztierateľnou verziou tradičnej Cuba Rhum čokolády vyrobenej z extra horkej čokolády a vybraného kubánskeho rumu – 1 kus

Niederegger marcipánová tyčinka "Walnuss Rum–Krokant" 40g – celomáčaná tyčinka v mliečnej čokoláde s nezameniteľným
spojením mandlí, vlašských orechov a štipkou rumu – 1 kus
Don Gastronom dubáková paštéta 100g – španielska dubáková paštéta so syrovým základom. Jedinečná chuť, ktorá si vás
ihneď podmaní – 1 kus
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky, marhuľových jadier a vaječných
bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy.

Venchi Torrone "Cuba Rhum" 200g – talianska nugátová tyčinka s obsahom lieskových orechov a lahodnou rumovou náplňou z
pravého kubánskeho rumu. Harmónia chutí v každom súste! – 1 kus
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier a vaječných
bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 2 kusy
Stiratini krekry "Olivový olej a rozmarín" 250g – talianske slané chrumkavé krekry s príchuťou olivového oleja a rozmarínu – 1
balenie
Venchi bonbóny – bonbóny z horkej čokolády – 4 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "SVIATOČNÝ "
Víno Barton & Guestier Merlot 0,75l – žiarivá
granátovo červená farba. Ovocná aróma
hlavne lesných jahôd a červených ríbezlí.
Potom čo sa víno otvorí sa objavujú stopy
kávy a hrianok. Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 13,5%; Producent: Barton & Guestier,
Francúzsko
Starbrook bonboniéra "Fleet" 200g – nádherná kolekcia sladkých praliniek v mlečnej
čokoláde s lieskovoorieškovou plnkou – 1
balenie
Niederegger marcipánové medailóniky "Taler
Pflaume Madeira" 100g – excelentná kombinácia chuti slivikovej náplne, krehkého marcipánu – 1 balenie
Willie´s Cacao čokoláda "Cuban Juscious Orange 65%" 50g – kombinácia horkej čokolády
a exotických pomarančov prinášajú osvieženie
a radosť – 1 kus
Venchi Gianduja tyčinka s lieskovými orechmi
80g – mliečna Gianduja s celými praženými
lieskovými orieškami z Piedmontu. Chrumkavosť orieškov v kontraste ku krémovej gianduji
sa spájajú v dokonalej harmónii – 1 balenie
Sir Charles nugát 100g – jemný biely nugát s arašidami a kúskami jahôd, sladený cukrom a medom – 1 balenie

DARČEKOVÝ KÔŠ "PODVEČER"
Whisky Grant´s Sherry Cask Finish 40% 0,7l
– vôňa je pomerne ľahká a ovocná. Tóny orechových olejov a zmesi šupiek, náznaky medu
a drobný dubový tón. Objem: 0,7l; Obsah
alkoholu: 40%; Producent: William Grant &
Sons, Škótsko
Laima "Dark Chocolate Assortment" 215g –
kolekcia jemných praliniek s výberom príchutí
obalených v kvalitnej 45%–nej horkej čokoláde
ukryté v elegantnom balení – 1 balenie
Virginia Cantuccini s kúskami čokolády 80g
– jemné sušienky, lahodne sa rozplývajúce na
jazyku. Chrumkavé cesto s kúskami čokolády,
zaručujúce intenzívny chuťový zážitok. Ideálna
pochúťka ku káve – 1 balenie
Venchi čokoládová cigara "Cuba Orange"
100g – na prvý pohľad cigara, no vo vnútri
prekvapenie v podobe lahodnej talianskej
horkej čokolády s pomarančovou plnkou. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1
kus
Niederegger orieškovo– čokoládový nugát
"Nougat Nuss" 100g – jemné tóny pražených lieskovcov pekne dopĺňajú chuť s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc
spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie
Niederegger marcipánová tyčinka "Walnuss Rum–Krokant" 40g – celomáčaná tyčinka v mliečnej čokoláde s
nezameniteľným spojením mandlí, vlašských orechov a štipkou rumu – 1 kus

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie
Mogyi mix orieškov s hrozienkami 70g – zmes arašidov, kešu, mandlí a lieskových orechov – 1 balenie
Papagena "US cookies" 130g – chrumkavé sušienky s kúskami lahodnej čokolády a krémovou čokoládovou
plnkou – 1 balenie

Jean Brunet pena "Mousse de Porc" 90g – bravčová pena obohatená bylinkami. Francúzska značka Jean Brunet je dlhoročný výrobca širokého portfólia veľmi kvalitných produktov bez akýchkoľvek umelých prísad podľa
tradičných receptúr, ktoré možno použiť aj na bezlepkovú diétu – 1 balenie
Virginia Amaretti Catering – jemné tradičné talianske pečivo pripravené z marhuľových jadier a vaječných bielkov
s kúskami kandizovaného ovocia – 2 kusy

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády – 2 kusy
Venchi talianske bonbóny "in Black" – čokoládové bonbóny s jemnou škrupinou tmavej čokolády a krémovou
náplňou – 2 kusy.

Goldkenn zlaté mince z mliečnej čokolády – kvalitná mliečna čokoláda zo Švajčiarska lahodne sa rozplyvajúca
na jazyku – 4 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "OD HUBERTA"

DARČEKOVÝ KÔŠ "STANOVAČKA"

Sekt Hubert Club 0,375l 11% – elegantný
sekt vhodný pre všetky príležitosti! Podmanivá
vyvážená chuť s ideálnym pomerom kyselín a
cukrov. Sýta žltozelená farba a intenzívne perlenie sú pre tento sekt typické. Skvelo dopĺňa
sladké dezerty a spríjemní každú párty.
Objem: 0,375l, Obsah alkoholu: 11%; Producent: Hubert, Slovensko

Pivo Chimay Rouge Bruin – trapistické pivo so zahmlenou, sýtou medenou farbou a ľahkou ovocnou
arómou s nádychom marhule a čiernych ríbezlí.
Objem: 0,33L; Obsah alkoholu: 7%; Producent: Chimay, Belgicko
Pivo Barbar Blonde – ovocná, trochu citrusová a naozaj medová vôňa, zlatá farba s červeným nádychom
a ovocno–korenistá chuť s medovou sladkosťou si
získa každého milovníka tohto zlatého moku.
Objem: 0,33L; Obsah alkoholu: 8%; Producent: Brasserie Lefebvre, Belgicko

Venchi Italian dark chocolate collection
"Blend" 160g – kolekcia tmavej čokolády
priamo od majstrov talianskej čokolády – 1
balenie

Vodka Nicolaus Extra Jemná – kvalitný obilný lieh, viacnásobná destilácia a unikátna filtrácia cez 24 filtrov
z aktívneho striebra dávajú spolu s krištáľovo čistou
tatranskou vodou extra jemnú chuť a vôňu.
Objem: 0,04L; Obsah alkoholu: 38%; Producent:
Nicolaus, Slovensko

Venchi horká čokoláda s celými lieskovcami
"Nocciolata Fondente"100g – horká čokoláda
Venchi s lieskovými orieškami – vysoká kvalita
talianskej horkej čokolády, obsahujúcej 56%
kakaa a ručne zbierané lieskovce z Piedmontu, ktoré zaručujú nezameniteľnú chuť a zdobia toto čokoládové veľdielo – 1 kus
Mackays pomarančová marmeláda s whisky
Bowmore 12YO 340g – pomarančová marmeláda v zaujímavom spojení s Bowmore
12–ročnou single malt whisky je osviežujúca
pochúťka z čerstvých pomarančov – 1 kus
Venchi cukríky "Dragees Arancia" 100g – lahodná kandizovaná pomarančová kôra, zaliata horkou čokoládou od
talianskych majstrov – 1 balenie

Avon&Ragobert poľovnícke trio terín 225g – darčekový set Avon&Ragobert poľovnícke trio terín –kačacia, kančia a srnčia terina – 1 balenie
Kostelecké Uzeniny "Uherák" 80g – krájaná prémiová
saláma pokrytá ušľachtilou bielou plesňou – 1 balenie
Maretti bruschetty "Mushrooms and Cream" 70g –
talianske chrumkavé bruschetty ozvláštnené chuťou
hríbikov a smotany – 1 balenie
Stiratini talianske grissini s olivovým olejom 250g – jemné chrumkavé tyčinky z Talianska s olivovým olejom – 1 balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie
Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1 balenie

Niederegger marcipánový bochníček "Nougat Nuss" 75g – podmanivé spojenie klasického marcipánu a lahodného nugátu. Potešenie skryté pod tenkou vrstvičkou mliečnej čokolády – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky,
vyčkáva na svoju príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď otvorili dvere do sveta
čokolády Venchi – 2 kusy.

Encona texaská pálivá omáčka 142ml – spoznajte chuť Ameriky a texaskej grilovačky s touto pálivou omáčkou pripravenou zo
špeciálnej zmesi bylín a chilli korenia, ktorá Vašim pokrmom dodá jemnú dymovú chuť – 1 kus
Niederegger bonbóny "Nougat Nuss" 50g – jemné tóny pražených lieskovcov s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a
nezameniteľnú lahodnosť nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie
Seed and Bean 58%–ná horká čokoláda s lieskovcami – ručne vyrábaná organická horká čokoláda so 58%–ným podielom kakaa
a kúskami sicílskych lieskovcov. Na jej lahodnej chuti si bez výčitiek pochutia aj vegáni – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú totižto pastvou pre všetky zmysly – 2
kusy
Goldkenn zlaté mince z mliečnej čokolády – kvalitná mliečna čokoláda zo Švajčiarska lahodne sa rozplyvajúca na jazyku – 3 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "PASTELOVÁ CHVÍĽA"
Fever–Tree osviežujúci nápoj "Mediterranean Tonic" –tonic s chinínom najlepšej kvality
a zmesou skvelých rastlinných, kvetných a
ovocných olejov.
Objem: 0,2l; Producent: Fevertree, Anglicko
Laima "Berry Selection" 105g – kolekcia
čokoládových praliniek s výberom ovocných
náplní– čerešňa, jahoda, malina a čučoriedka.
Svieže čokoládové pohladenie! – 1 balenie
Calvo tuniak vo vlastnej šťave 3x80g – na jazyku sa rozplývajúci tuniak ponorený do vlastnej šťavy – 1 balenie
Masha mliečna čokoláda "Pohlazení starých
časů" 100g – chutná belgická mliečna
čokoláda v milom obale s elegantným s motívom – 1 kus

DARČEKOVÝ KÔŠ "SLADKÁ JAR"
Pfanner Gourmet jablková šťava 100% 0,2l
– osviežujúci nápoj pripravený z tých najšťavnateších a najsladších kusov jabĺk – 1
kus
Čaj Meridiani "Fragola & Kiwi" 100g – malé
jahodové kúsky v spojení s kiwi sú lahôdkou
nielen pre ústa, ale aj pre oči. Čerstvá a chutná zmes, ktorá spríjemňuje každý okamih relaxácie – 1 balenie
Laima glazovane plátky pomarančovej marmelády 190g – jemné pomarančové želé
zahalené do vrstvy mliečnej čokolády si podmania vaše zmysly sofistikovanou sviežosťou
a príjemnou sladkosťou – 1 balenie
Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané
pistácie so soľou – 1 balenie

Dolfin horká čokoláda "Poivre Rose" 70g –
kvalitná belgická horká čokoláda s obsahom
exotického ružového korenia– výnimočná
chuť, vymykajúca sa tradičnému spektru – 1
kus

Seed and Bean "Chilli and Lime" 85g – ručne
vyrábaná organická horká čokoláda so 72%–
ným podielom kakaa spestrená chuťou pikantného chilli a sviežej limetky. Na jej lahodnej
chuti si bez výčitiek pochutia aj vegáni – 1 kus

Virginia talianske "Tartuffo Classico" 180g –
tradičné talianske truffle pripravené z horkej čokolády a lieskových orieškov vás očarí svojou jemnou štruktúrou
a lahodnou chuťou typickou pre talianske deliaktesy – 1 balenie

Mackays džem "Scottish Strawberry Preserve" 340g – originálny škótsky jahodový džem pripravený z celých
kúskov ovocia – 1 kus

Lindt guľôčky "Lindor Irish Cream" – s čokoládovými guľôčkami z mlieka a čokolády, ktoré obsahujú jemnú
krémovú náplň s prichutou Írskej kavy, si rozhodne vychutnáte rozmanitosť švajčiarskych cukroviniek – 2 kusy

Lindt guľôčky "Lindor Hazelnut" – s čokoládovými guľôčkami z mlieka, ktoré obsahujú jemnú lieskovoorieškovú
náplň, si rozhodne vychutnáte rozmanitosť švajčiarskych cukroviniek – 2 kusy.

Lindt guľôčky "Lindor Coconut" – jemná kokosová náplň obalená do lahodnej mliečnej švajčiarskej čokolády – 2
kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "PRE CHLAPA"
Kostelecké Uzeniny "Křemešník" 80g – krájaná prémiová saláma pokrytá ušľachtilou bielou plesňou – 1 balenie
Jonathan Crisp čipsy "Cheddar & Onion"
40g – ručne vyrábané čipsy s originálnou
príchuťou syra čedar a cibule – 1 balenie

DARČEKOVÝ KÔŠ "POD HVIEZDAMI"
Jonathan Crisp čipsy "Sea Salt & Suffolk Cider Vinegar" 40g – ručne vyrábané čipsy s
originálnou príchuťou morskej soli a jablčného
octu – 1 balenie

Maretti bruschetty "Pesto" 70g – talianske
chrumkavé bruschetty ozvláštnené chuťou
bazalkového pesta – 1 balenie

Walkers mliečne pralinky "Dáma s kaméliami"
– pralinky z mliečnej čokolády s náplňou
balené v elegantnej kovovej dóze s reliéfom
maľby "Dáma s kaméliami" od Alphonsa
Muchu. Poteší milovníkov umenia a kvalitnej
čokolády – 1 balenie

Kostelecké Uzeniny "Snaq so syrom" 60g –
mini salámky v praktickom balení, ktoré sa
hravo zmestí do vrecka a bude sprevádzať na
cestách. Kvalitné bravčové mäso v spojení s
chuťou syra tvoria neodolateľnú kombináciu –
1 balenie

Jules Destrooper maslové sušienky "Butter
Waffles" 100g – ľahkosť krémovej chuti s
tónmi vanilky a orieškovými podtónmi, chrumkavé karamelové oblátky. Skutočné potešenie,
ktoré vás dostane do slávnostnej nálady – 1
balenie

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné
pražené arašidy so soľou – 1 balenie

Seed and Bean 72%–ná horká čokoláda –
ručne vyrábaná organická horká čokoláda so
72%–ným podielom kakaa. Na jej lahodnej
chuti si bez výčitiek pochutia aj vegáni – 1 kus

Loreto olivy zelené s papričkou 142g – španielske zelené olivy extra kvality plnené papričkovou náplňou pochádzajúce zo srdca
Andalúzie – 1 balenie
Jean Brunet "Terrine de Cerf" 180g – francúzska jelenia terina. Francúzska značka Jean Brunet je dlhoročný
výrobca širokého portfólia veľmi kvalitných produktov bez akýchkoľvek umelých prísad podľa tradičních receptúr,
ktoré možno použiť i na bezlepkovú diétu – 1 balenie
Encona texaská pálivá omáčka 142ml – spoznajte chuť Ameriky a texaskej grilovačky s touto pálivou omáčkou
pripravenou zo špeciálnej zmesi bylín a chilli korenia, ktorá Vašim pokrmom dodá jemnú dymovú chuť – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte
predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú
totižto pastvou pre všetky zmysly – 2 kusy
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Brulee" – mäkká karamelová náplň vo vnútri čokoládovej schránky,
vyčkáva na svoju príležitosť previesť vás príbehom, ktorý sa začína v roku 1878, keď otvorili dvere do sveta
čokolády Venchi – 2 kusy.

Jean Brunet terina "Terrine de Canard aux
Figues" 90g – kačacia terina s figami.
Francúzska značka Jean Brunet je dlhoročný výrobca širokého portfólia veľmi kvalitných produktov bez akýchkoľvek umelých prísad podľa tradičných receptúr, ktoré možno použiť aj na bezlepkovú diétu – 1 balenie
Masha horká čokoláda "Eiffel Tower" 100g – chutná belgická horká čokoláda v milom obale s elegantným s
motívom – 1 kus
Meridiani ovocný čaj s exotickým ovocím L'isol Del Tesoro 100g – Ovocný čaj. Zlatisté ananásové kocky, slonovinovo biele kokosové vločky a oranžové kúsky papáje, ktoré pripomínajú topaz. Poklad pre vaše chuťové
bunky – 1 balenie
Lindt tyčinka "Nocciolatte" 40g – tyčinka s jemnou vrstvou mliečnej čokolády a bohatou arómou lieskovcov až k
jadru, všetko, čo potrebujete pre dokonalý pôžitok – 1 balenie
Lindt Bonbóny "Fioretto Nougat" – jemná nugátová náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými
kúskami burizónov a pražených lieskovcov – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "DOVOLENKA V TALIANSKU"

DARČEKOVÝ KÔŠ "S LASKOU"

Likér Bottega "Caramel" – likér s vkusne vyváženou kombináciou: to najlepšie z benátskej
grappy a karamelového pohladenia.
Objem: 0,5l; Obsah alkoholu: 17%; Producent: Distilleria Bottega, Taliansko

Sekt Hubert Club 0,375l 11% – elegantný
sekt vhodný pre všetky príležitosti! Podmanivá
vyvážená chuť s ideálnym pomerom kyselín a
cukrov. Objem: 0,375l, Obsah alkoholu: 11%;
Producent: Hubert, Slovensko.

Virginia výber talianskeho pečiva"Pasticcini
Assortiti" 200g – kolekcia lahodného talianskeho čajového pečiva. Posypané cukrom či
obalené v čokoláde– každý kúsok sa skvelo
hodí k šálke poobedného čaju či lahodnej kávy
– 1 balenie

J. Destrooper celomáčané sušienky "Belgian Chocolate Thins" 100g – chute bielej,
mliečnej a horkej belgickej čokolády, skombinované s chuťami karamelizovaných sušienok
– 1 balenie

Venchi "Pralines" 110g – darčekový box
plný neopakovateľnej chuti pravej talianskej
pochúťky v podobe kolekcie vybraných bonbónov z lahodnej čokolády – 1 balenie
Niederegger pralinky "Mousse au Chocolat
with Marzipan" 112g – chutná kombinácia
sviežeho marcipánu a delikátnej čokoládovej
peny, zaliata klasickou horkou čokoládou. Neodolateľná kompozícia marcipánových praliniek najvyššej kvality – 1 balenie
Venchi horká čokoláda bez cukru 53% 100g –
kvalitná talianska čokoláda bez obsahu cukru
– 1 kus
Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 5 kusov
Biela gianduja so slanými orechmi – najjemnejšia lieskovooriešková biela gianduja v spojení s bielou čokoládou
a zmesou slaných orechov v krásnom elegantnom balení si vád rozhodne podmaní! –1 kus.

Niederegger marcipánové srdiečka "Hearts
Marc de Champagne" 125g – chuť truffle náplne s tónmi Marc de Champagne vás
šarmantne osloví sladkou trieslovou chuťou
marcipánu a zamatovou chuťou mliečnej
čokolády – 1 balenie
Masha horká čokoláda "Pohlazení starých
časů" 100g – chutná belgická čokoláda v milom balení s historickými motívmi – 1 kus
Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané
pistácie so soľou – 1 balenie
Venchi horká čokoláda s celými lieskovcami
"Nocciolata Fondente"100g – horká čokoláda Venchi s lieskovými orieškami – vysoká kvalita talianskej horkej
čokolády – 1 kus
Willie´s Cacao čokoláda " Cacao Colombian Gold 88% " 50g – čokoláda s vysokým obsahom kvalitného kakaa,
88%, pochádzajúceho z bôbov Trinitario z pohraničnej džungle medzi Venezuelou a Kolumbiou – 1 kus
Grashoff krém "Creme mit Erdbeeren" 250g – krém z jemnej bielej čokolády s kúskami jahôd – 1 kus
Niederegger marcipánová tyčinka "Classic Zartbitter" 40g – celomáčaná čokoládová tyčinka s nezameniteľným
spojením mandlí a horkej čokolády – 1 kus
Venchi talianske bonbóny "Coco in Black" – čokoládové bonbóny s jemnou škrupinou tmavej čokolády a
krémovou kokosovou náplňou – 2 kusy
Venchi talianske bonbóny "Cherry in Black" – čokoládové bonbóny s vrstvou tmavej 75%–nej čokolády s lahodnou višňovou náplňou – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "NA CHATE"

DARČEKOVÝ KÔŠ "PIRÁT MORGAN"

Destilát Imperator slivovica Exclusive 50%
0,7l – tradičný kvalitný slovenský destilát
pripravený zo sliviek. Spojenie tradície a
súčasných technológií dalo vznik neodolateľnej slivovici s jedinečnou chuťou a arómou
zabalených do atraktívnej dizajnovej fľaše.
Objem: 0,7l, Obsah alkoholu: 50%; Producent: Imperator, Slovensko

Rum Captain Morgan Spiced Gold 35% 0,7l – unikátna liehovina, zrejúca v dubových sudoch, blendovaná odborníkmi. Objem: 0,7L; Obsah alkoholu:
35%; Producent: Portoriko.
Fever–Tree nápoj "Premium Madagascan Cola"
0,2l –vďaka bohatej zmesi pramenitej vody, citrusov
a korení je Madagascan Cola veľmi osviežujúca s
plnou chuťou a výraznou arómou – 1 kus
Avon Ragobert Trio De Musses trio jemných paštét
234g – výber troch elegantných spojení chutí v podobe kuracej pečene a armagnacu, kačacieho mäsa
s hľuzovkou a husacieho na šampanskom. Všetky v
lahodnej forme mäsovej peny – 1kus

Berto Záhorácka klobása štipľavá 200g –
ochutnajte poctivé mäsiarske remeslo zo
Záhoria v podobe chutných štipľavých klobás
bez lepku, laktózy a alergénov – 1 balenie

Encona texaská pálivá omáčka 142ml – spoznajte
chuť Ameriky a texaskej grilovačky s touto pálivou
omáčkou pripravenou zo špeciálnej zmesi bylín a
chilli korenia, ktorá Vašim pokrmom dodá jemnú
dymovú chuť – 1 kus

Maitre Truffout bonbóny s Capuccino náplňou
125g – lahodné čokoládové bonbóny s jemnou krémovou náplňou s príchuťou capuccina
– 1 balenie

Piacelli paradajkové pesto 190g – jemné paradajkové pesto, dodávajúce pokrmom z cestovín skvelú
chuť a taliansky šmrnc – 1 kus

Maretti bruschetty s príchuťou pečeného
cesnaku 70g – talianske chrumkavé bruschetty ozvláštnené chuťou pečeného cesnaku
– 1 balenie

Piacelli huby nakladané v slnečnicovom oleji
280g – chutná rôznorodá zmes marinovaných húb
ponorená do jemného slnečnicového oleja – 1 kus

Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané
pistácie so soľou – 1 balenie

Stiratini krekry "Sesam" 250g – talianske slané
chrumkavé krekry so sezamovým posypom – 1
balenie

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie
Sir Charles nugát "Almonds" 100g – jemný biely nugát s arašidmi a mandľami, sladený cukrom a medom – 1
kus
Sir Charles nugát "Amaretti" 100g – jemný biely nugát s arašidmi a kúskami talianskych amaretti, sladený
cukrom a medom – 1 kus
Encona texaská pálivá omáčka 142ml – spoznajte chuť Ameriky a texaskej grilovačky s touto pálivou omáčkou
pripravenou zo špeciálnej zmesi bylín a chilli korenia, ktorá Vašim pokrmom dodá jemnú dymovú chuť – 1 kus
Lindt guľôčky "Lindor Hazelnut" – s čokoládovými guľôčkami z mlieka, ktoré obsahujú jemnú lieskovoorieškovú
náplň, si rozhodne vychutnáte rozmanitosť švajčiarskych cukroviniek – 4 kusy.

Stiratini talianske grissini s olivovým olejom 250g – jemné chrumkavé tyčinky z Talianska s olivovým olejom – 1 balenie
Mogyi pražené slané kešu 70g – 1 balenie
Venchi horká čokoláda s celými lieskovcami 100g – vysokokvalitná talianska horká čokoláda z 56%– ného kakaa s ručne
zbieranými lieskovcami z Piedmontu, ktoré zaručujú nezameniteľnú chuť a zdobia toto čokoládové veľdielo – 1 kus
Venchi čokoládová cigara s pomarančovou náplňou 100g – na prvý pohľad cigara, no vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej
talianskej horkej čokolády s pomarančovou plnkou. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1 kus
Niederegger marcipánový bochník s nugátovou plnkou 75g – podmanivé spojenie klasického marcipánu a lahodného nugátu.
Potešenie skryté pod tenkou vrstvičkou mliečnej čokolády – 1 kus
Camille Bloch Ragusa mliečna čokoláda s celými lieskovcami 50g – spojenie jemného nugátu, celých lieskových orechov a
chutnej mliečnej čokolády – 1 kus
Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlatom obale ukrývajú vo vnútri
čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "SLNEČNÝ SVIT"
Virginia mäkké broskyňové amaretti 140g – tradičné
talianske pečivo pripravované z marhuľových jadier
a vaječných bielkov s jemnou štruktúrou doplnené o
príchuť osviežujcej broskyne – 1 balenie
Jablkové sušienky Jules Destrooper 100g – krehké
belgické sušienky s kúskami kandizovaných jabĺk s
lahodnou vôňou a ohromujúcou chuťou – 1 balenie
Niederegger marcipánové variácie 300g – sada
marcipánových bonbónov s rozmanitými príchuťami
ako je pistácia, ananás či espresso. Výnimočne
sladké pohladenie od Niederegger plné dômyselnej
chuti – 1 balenie
Laima glazovane plátky pomarančovej marmelády 190g – jemné pomarančové želé zahalené do
vrstvy mliečnej čokolády si podmania vaše zmysly
sofistikovanou sviežosťou a príjemnou sladkosťou
–1 balenie
Lindt Thins Dark 125g – delikátne plátky s intenzívnou chuťou horkej čokolády rozplývajúcej sa
na jazyku ako sladký film. Tóny pražených bôboc,
muškátoveho orieška či lúapných slnečnisových
semienok sa pohrajú s vašimi chuťovými pohárikmi
– 1 balenie
Niederegger čaj rooibos s príchuťou marcipánu
25x1,75g – rooibos známy aj ako červený čaj
ochutený marcipánom, ktorým je výrobca Niederegger preslávený – 1 balenie
Niederegger "Nougat Sahne" 50g – klasickej chuti nugátu v spojení s jemnosťou smotany sa dá len ťažko odolať. Praktické
balenie štyroch bonbónikov v tvare tyčinky, ktoré sa zmestí aj do vrecka, vždy pripravené osladiť deň! – 1 kus

DARČEKOVÝ KÔŠ "HORÚCI KOKTEJL"
Martini Extra Dry – najslávnejší a najznámejší talianský suchý vermut, so základom v bielom víne
s pridanými výťažkami rôznych rastlín, korenín a
byliniek. Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 18%; Producent: Taliansko
Smirnoff Vodka Red Label – trojnásobne destilovaná vodka vzniká pomocou tradičnej metódy
desaťnásobnej filtrácie uhlím. Je to jedna zo svetovo najviac predávaných prémiových vodiek.Objem:
0,7l; Obsah alkoholu: 37,5%; Producent: Spojené
kráľovstvo
Niederegger marcipánové medailóniky s "Taler
Kirschbrand" 100g – excelentná kombinácia drevitej chuti schwarzwaldskej čerešňovice, čerešní,
krehkého marcipánu a ušľachtilých čokoládových
tónov vám dajú chuť harmónie a radosti, ukrytú v
každom z desiatich medailónikov – 1 balenie
Lindt bonboniéra "Hochfein Pralines" 130g – bonbóny s vrstvou bielej, mliečnej alebo horkej švajčiarskej čokolády, ktoré rozjasnia váš deň nejednou
kompozíciou starostlivo vyvážených chutí –1 balenie
Venchi Dark Crema Cacao 100g – pravá extrá
horká talianska čokoláda rozplývajúca sa na jazyku
naplnená lahodnou krémovou plnkou zo 75%–nej
čokolády. Jemnosť a sila prvej talianskej čokolády
sa spojili, aby Vám pripavili jedinečný chuťový pôžitok – 1 kus
Creation 70% Cherry & Chili 150g – stelesnenie iskrivej chuti kyslých višní a pálivého chilli v horkom kakaovom základe vytovrené najpovolanejšími majstrami čokolády Lindt. Ostrosť a jemnosť sa tu spájajú v dokonalej rovnováhe tak, ako v žiadnej
inej čokoláde – 1 balenie

Venchi "Frutti di Bosco" 100g – lesné ovocie v horkej čokoláde od talianskych majstrov – 1 balenie

Venchi Cigar Aromatico 100g – čokoládové cigary patria do storočnej tradície Venchi. Venchi Cigar Aromatico je extra tmavá
kakaová pasta s dvojitou vrstvou čistej čokolády. Venchi "Cacao Aromatico" cigary sú známe ako najkvalitnejšie, rovnako
ako klasické cigary z karibského ostrova s rovnakým názvom. Sú ručne vyrábané a balené v modernom prostredí s vášňou a
odhodlaním – 1 kus

Masha horká čokoláda "Pohlazení starých časů" 100g – chutná belgická čokoláda v milom balení s historickými motívmi – 1
kus

Loreto Papričky Piri– Piri 142g – malé pálivé papričky v slanom náleve vhodné na prípravu rôznych jedál ako sú zaujímavé
marinády či omáčky – 1 balenie

Café Tasse "Noir Fourré Passion" 45g – zamatová horká čokoláda s ovocnou náplňou v podobe tyčinky – 1 kus

Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1 balenie

Cafe Tasse "Noir Orange" 45g – tyčinka z horkej čokolády s kandizovanou pomarančovou kôrou – 1 kus

Iberitos španielske paštéty 3x25g – balenie troch lahodných španielskych paštétových krémov rôznych príchutí – šunkový
krém z yorskej šunky, krém zo sušenej šunky a iberská paštéta s vinom Pedro Ximenez prinesú kúsok Španielska aj k vám
domov – 1 balenie

Venchi "Cuba Cacao Aromatico" 100g – na prvý pohľad cigara, no vo vnútri prekvapenie v podobe lahodnej talianskej horkej
čokolády s krémovou kakaovou plnkou. Poteší všetkých milovníkov kvalitnej čokolády – 1 kus

Lindor bonbóny "Dark" 60% – obľúbené bonbóny z dielen švajčiarskych majstrov čokolády s jemnou krémovou náplňou – 4
kusy.

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar" – bonbóny z horkej čokolády – 4 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "PRE DVOCH"
Sekt Schlumberger "Chardonnay Brut" – najznámejší rakúsky suchý sekt z odrody Welschriesling, vyrábaný klasickou metódou kvasenie vo fľaši. Objem:
0,7L; Obsah alkoholu: 12%; Producent: Schlumberger Wein & Sekt. GmbH, Rakúsko
Likér Bols "Apricot Brandy Liquor" – klasický
holandský likér stvorený na to, aby vám prinášal
veselú náladu, prevoňanú chuťou zrelých marhúľ s
koňakom a mandľovými tónmi.
Objem: 0,7L; Obsah akohlu: 24%; Producent: Lucas
Bols BV, Holandsko
Niederegger marcipánové srdiečka "Hearts Marc
de Champagne" 125g – chuť truffle náplne s tónmi
Marc de Champagne vás šarmantne osloví sladkou
trieslovou chuťou marcipánu a zamatovou chuťou
mliečnej čokolády, doprevádzanej tónmi vanilky – 1
balenie
Niederegger bonbóny "Classic Variations" 200g –
marcipánové bonbóny zaliate v horkej a mliečnej
čokoláde, žiariace chuťou mandlí s tónmi espressa,
pomarančov, ananásov a pistácií – 1 balenie
Niederegger marcipánová tyčinka "Look Tasty Classic" 40g – klasická macipánová náplň s chuťou
mandlí a ľahkými tónmi alkoholu v poleve z horkej
čokolády – 1 kus
Niederegger smotanovo–čokoládný nugát "Nougat
Sahne" 50g – pôvabné tóny pražených lieskovcov
láskavo splývajú so smotanovo–kakaovou chuťou, vytvárajúc dovedna pravú, nezameniteľnú hebkosť krémového nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie
Niederegger marcipánový bochníček "Cashew" 125g – marcipánový bochníček zahalený mliečnou čokoládou, šokuje zážitkom
zo stretu pražených mandlí, solených kešu orieškov a karamelovej chuti v nádychu alkoholu – 1 kus
Lindt kokosová čokoláda "Excellence Coconut" 100g – pôsobivý mix horkej čokolády s praženými kúskami kokosu a omamnou
chuťou pre všetkých čokoládychtivých náruživcov – 1 kus

DARČEKOVÝ KÔŠ "KABARET "
Whisky Jack Daniel's – Jack Daniels Old No. 7 je
obľúbenou značkou americkej whisky, vyrábanej z
kukurice, jačmeňa a raže, niekoľkonásobne filtrovanej cez uhlie, čím táto whisky získava svoju charakteristickú mäkkosť.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Jack
Daniel's Distillery, Lynchburg Tennessee, USA
Víno Saporito Merlot Raboso – talianske rubínovo
červené víno so sviežou chuťou vhodnou k väčšine
jedál, najlepšie sa hodiacou k červenému mäsu
Objem: 0,75l; Obsah alkoholu: 11,5%; Producent:
Taliansko
Davidoff instantná káva "Cafe Grande Cuvee Rich
Aroma" 100g – exkluzívne dielo vo svete kávy,
pripravené z vybraných zrniek Arabicy, s intenzívnou
chuťou – 1 balenie
Lindt bonboniéra "Pralines Classic" 200g – bonbóny s vrstvou bielej, mliečnej alebo horkej švajčiarskej čokolády, ktoré rozjasnia váš deň nejednou
kompozíciou starostlivo vyvážených chutí. Núka sa
v nich ušľachtilý nugát, marcipán, truffle, mandľový
krém aj chrumkavé kúsočky orieškov. Prinášajú nezabudnuteľnú chuť na vysokej majstrovskej úrovni –
1 balenie
Lindor z mliečnej čokolády s mliečnočokoládovou
náplňou 100g – Chutná mliečna čokoláda, naplnená množstvom čokoládového krému, vyvolá eufóriu z dokonalej krémovosti a vláčnosti – 1 balenie
Lindt Excellence horká čokoláda s kúskami jahôd 100g – spojenie šťavnatého stretnutia mäkkých jahôd v objatí intenzívne
drevitej arómy kakaových bôbov – 1 balenie
Camille Bloch Ragusa mliečná čokoláda s celými lieskovcami 50g – spojenie jemného nugátu, celých lieskových orechov a
chutnej mliečnej čokolády – 1 balenie
Loreto olivy zelené bez kôstky 142ml – španielskezelené olivyextrakvalitypochádzajúcezosrdcaAndalúzie – 1 balenie

Lindt vanilková čokoláda "Excellence White Vanilla" 100g – dve prepychovo luxusné chute; madagaskarská vanilka a biela
čokoláda – lahodné, iné, pritom jedna druhú s eleganciou dopĺňajú – ovinuté vláčnou krémovou čokoládou podľa naslovovzatých majstrov Lindt, rozmaznajú vaše chuťové poháriky – 1 kus

Mogyi pražené slané pistácie 60g – nelúpané pistácie so soľou – 1 balenie

Lindt bonboniéra "Swiss Luxury Selection" 145g – rafinované bonbóniky, plné lieskových orieškov, mandlí a pistácií, prekladané
chrumkavou sušienkou, zaliate vo švajčiarskej horkej, mliečnej a bielej čokoláde. Drobný kaleidoskop unikátnej chuti Lindt – 1
balenie

Niederegger bonbóny "Nougat Nuss" 50g – jemné tóny pražených lieskovcov s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a
nezameniteľnú lahodnosť nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie

J. Destrooper sušienky "Jules' Finest" 250g – krémové sušienky s lahodnými tónmi vanilky a chrumkavé keksíčky s mandľovými čriepkami a ešte sladké sušienky zaliate s horkou, bielou, aj mliečnou čokoládou. Tie najlepšie z receptúr Jules’, ukryté
na jednom a tom istom mieste – 1 balenie.

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie

Lindt tyčinka "Noccionoir" 40g – tyčinka s jemnou vrstvou horkej čokolády a bohatou arómou lieskovcov až k jadru, všetko, čo
potrebujete pre dokonalý pôžitok – 1 balenie.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "ZLATÉ ČASY "

DARČEKOVÝ KÔŠ "KÚZLO JEMNOSTI"

Whisky Teacher's "Highland Cream" – škótska blendovaná jemná a zaoblená whisky plná
chrumkavej sladkosti nasledovaná chuťou
karamelu a sladkého drievka.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Škótsko

Sekt Hochriegl "On Ice" – Hochriegl ON ICE
Classic je výrazne šumivé víno vyrobené z
Veltlínskeho zeleného a Vlašského rizlingu s
ovocnou a sviežou aromatickou vôňou, ktoré
je najlepšie vychutnať si podávané na kockách
ľadu.
Objem: 0,75L; Obsah alkoholu: 11%; Producent: Hochriegl, Rakúsko

Niederegger Caffe Crema zrnková káva 250g
– ušľachtilá káva Caffe Crema od výrobcu
kávy v Lübecku, ktorá vznikla spojením kvalitných kávových zŕn Arabica a Robusta. Jemné
praženie jej dodáva silný a vyrovnaný charakter s plnou chuťou –1 balenie

Crodino nealkoholický aperitív – najúspešnejší
aperitív v Taliansku od Campari vôbec. Objem:
0,1L; Producent: Campari, Taliansko
Masha lieskovooriešková bonboniéra 200g
– jemná mliečna čokoláda plnená lieskovoorieškovým krémom ukrývajúcim celý lieskový
orech – 1 balenie

Starbrook Wheels mliečna čokoláda s lieskovcami 31% 400g – kvalitná mliečna belgická
čokoláda s obsahom chrumkavých lieskových
orieškov. Poriadna tabuľka čokolády pre naozajstných čokoholikov –1 balenie

Lindt Creation plnená pistáciová čokoláda
"Pistachio Delight" 150g – chutná čokoláda s rafinovanou chuťou pistácií, zahalených
v horkej čokoláde s omamne intenzívnou
arómou – 1 kus

Starbrook Wheels pralinky s lieskovoorieškovou plnkou 200g – lahodná lieskovooriešková
náplň obalená do kvalitnej mliečnej čokolády,
originálne formovaná do tvaru autíčok, poteší
všetkých, ktorí milujú sladkosti –1 balenie
Magnum Classic horká čokoláda 90g – krehká
a na jazyku sa rozplývajúca horká čokoláda s drobnými kakaovými kúskami, pre jedinečný chuťový zážitok v
každom súste –1 balenie

Balance horká čokoláda "Blueberry and
Strawberry" 85g – horká belgická čokoláda
bez cukru, s čučoriedkami a jahodami, sladená stéviou – 1 kus
Maitre Truffout "Sea shells" belgické pralinky 50g – mini bonboniérka s obľúbenými nugátovými pralinkami v
podobe plodov mora – 1 balenie

Sir Charles nugát 100g – jemný biely nugát s celými mandľami, sladený cukrom a medom – 1 balenie
Stiratini krekry "Olivový olej a rozmarín" 250g – talianske slané chrumkavé krekry s príchuťou olivového oleja a
rozmarínu – 1 balenie

Čaj Meridiani "Jasmine" 100g – polo–fermentovaný čaj obohatený počas sušenia jazmínových kvetov, ktoré sú
potom čiastočne odstránené. Jazmínový čaj je považovaný za národný nápoj Číny a je vhodný pri každej príležitosti – 1 balenie

Stiratini tyčinky "Sezam" 250g –jemné chrumkavé tyčinky z Talianska so sezzamovým posypom – 1 balenie

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie

Loreto olivy zelené s papričkou 142g – španielske zelené olivy extra kvality plnené papričkovou náplňou
pochádzajúce zo srdca Andalúzie– 1 balenie

Venchi talianske bonbóny "Orange in Black" – čokoládové bonbóny s vrstvou tmavej 75%–nej čokolády s lahodnou pomarančovou náplňou – 2 kusy

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar 75%" – bonbóny z horkej čokolády zachutia všetkými zmyslami ešte
predtým, ako ich ochutnáte. Dômyslený vzhľad a nevídaný čokoládový kaviár, zdobiaci povrch každej pralinky, sú
totižto pastvou pre všetky zmysly – 4 kusy.

Virginia talianske pečivo Amaretti – tradičné talianske pečivo amaretti pripravované z múky z marhuľových jadier
a vaječných bielkov. Krehké kúsky sa vám rozplynú na jazyku! – 3 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "LETNÝ VEČER"

DARČEKOVÝ KÔŠ "PIVNÝ FESTIVAL"

Prosecco Frizante La Gioiosa "Bianco" – talianske šumivé víno s výbornou chuťou, vhodné na samostatné pitie, ale aj ako základ pre
zaujímavé koktejly.
Objem: 0,75L; Obsah alkoholu: 10%; Producent: La Gioiosa, Taliansko

Pivo La Trappe Trappist Dubbel – tmavé pivo s
príjemnou ovocnou vôňou, klasickou trappistickou sladovou a karamelovo sladkou chuťou,
s tónmi medu a sušeného ovocia.
Objem: 0,33l; Obsah akohlu: 7%; Producent:
La Trappe, Holandsko

Crodino nealkoholický aperitív – najúspešnejší aperitív v Taliansku od Campari vôbec.
Tajomstvo jeho úspechu spočíva v jeho jedinečnej chuti, prebúdzajúcej apetít. Táto chuť
je výsledkom tradičnej receptúry bylinných
extraktov a destilátov s použitím starostlivo
vybraných rastlinných a ovocných kúskov – 1
kus.
Objem: 0,1L; Producent: Campari, Taliansko

Pivo Guinness Irish Extra Stout – čierne pivo
s vyváženou arómou s ovocnými podtónmi a s
perfektne okrúhlou horkosladkou chuťou.
Objem: 0,33l; Obsah akohlu: 4,2%; Producent: Guinness, Irsko
Pivo Paulaner Weissbier – nemecké pivo zamatovo zlatej farby s jemnou banánovou arómou
a podtónmi manga a ananásu.
Objem: 0,5l; Obsah akohlu: 5,5%; Producent:
Paulaner, Nemecko

Lucaffe zrnková káva "Mr. Exclusive" 250g –
Lucaffe vyberaja pre kávu Mr. Exclusive len tie
najlepšie kávové zrnká Arabica. Tieto kávové
zrnká zrejú v slnečných oblastiach Brazílie až
vo výške 1000 metrov. Tam v príjemnom podnebí so stabilnými teplotami v tehlovočervenej
lateritovej pôde bohatej na živiny dozrieva táto
výnimočne jemná káva – 1 balenie

Pivo Westmalle Trappist Dubbel – trapistické
tmavé pivo s výrazne sladovovou chuťou, doplnenou o chuť chmeľu a nádychom ovocia.
Objem: 0,33l; Obsah akohlu: 7%; Producent:
Westmalle, Belgicko
Stiratini krekry "Sesam" 250g – talianske

Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné

slané chumkavé krekry so sezamovým posypom – 1 balenie

pražené arašidy so soľou – 1 balenie
Mogyi pražené arašidy v cestičku a chili "Crasssh" 60g – lahodné arašidy obalené chrumkavým cestom a s chilli
posypom – 1 balenie

Roger's chipsy so smotanou a cibuľou "Sour Cream & Onion" 150g – lahodne chrumkavé čipsy so zreteľnou
chuťou smotany a cibule – 1 balenie
Mogyi pražené slané arašidy 70g – chutné pražené arašidy so soľou – 1 balenie

Niederegger čaj "Marzipan Rooibos Tee" 43,75g – červený čaj– rooibos s unikátnou príchuťou lahodného marcipánu – 1 balenie
Jules Destrooper maslové sušienky 33g – ľahkosť krémovej chuti s tónmi vanilky a orieškovými podtónmi,
chrumkavé karamelové oblátky. Skutočné potešenie, ktoré vás dostane do slávnostnej nálady – 1 balenie

Mogyi pražené arašidy v cestičku a chili "Crasssh" 60g – lahodné arašidy obalené chrumkavým cestom a s chilli
posypom – kombinácia chutí, ktorá sa skvele hodí k pivu – 1 balenie
Terina Jean Brunet "Mousse De Foie" 90g – pečeňová pena s bylinkami – 1 kus.

Lazzaroni "Amaretti Del Chiostro" 50g – chrumkavé talianske sušienky amaretti z marhuľových jadierok – 1
balenie
Sir Charles nugát 100g – jemný biely nugát s arašidami a kúskami talianskych amaretti, sladený cukrom a
medom – 1 balenie.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "JEAN PAUL JAMESON"

DARČEKOVÝ KÔŠ "OVOCNÉ POHLADENIE"

Víno J.P. Chenet "Colombard Sauvignon" –
Colombard–Sauvignon je víno z odrôd Colombard (80%) a Sauvignon Blanc (20%),
pestovaných v regióne Languedoc–Roussillon,
jednom z vinárskych regiónov vo Francúzsku.
Jeho bohatá chuť je stelesnením energickej
zelene a éterickej beloby, majúca tóny ovocia,
predovšetkým limetky.
Objem: 0,25l; Obsah akohlu: 11,5%; Producent: J.P. Chenet, Francúzsko

Muhlebach malinový sirup "Himbeer Sirup"
0,5l – sirup zo skutočného ovocia s lahodnou
a plnou chuťou malín z ktorého pripravíte nielen chutný nápoj ale pre jeho výbornú malinovú
chuť ho môžete použiť aj na zvýraznenie chuti
dezertov, zmrzliny – 1 kus
F&S čaj "Tropical Fruit" 100g – ceylónsky
zelený čaj s kúskami papaye, jahôd a jabĺk s
chuťou tropického ovocia, ktorý vás zaručene
osvieži – 1 balenie

Whisky Jameson – obľúbená írska blendovaná
whisky s plnou a hladkou sladkosťou, silnou
chuťou záhradného ovocia a v závere s tónmi
korenia a medu.
Objem: 0,7l; Obsah alkoholu: 40%; Producent: Irish Distillers, Írsko

Hartley's džem "Black Cherry" 340g – džem
vysokej kvality z čiernych čerešní, ktorý je v
Anglicku považovaný za 1 medzi džemami.
Zakusnite sa do chrumkavej čerešne, šťava
ktorej steká po vašich rukách a precíťte tú
sladkú chuť čerstvých čerešní – 1 balenie

Jules Destrooper celomáčané sušienky "Jules
Chocolate Experience" 200g – sada rôzličných
druhov tých najchrumkavejších sušienok výnimočnej chuti, zahalených do vrstvy bielej,
mliečnej a horkej belgickej čokolády – 1 balenie
Niederegger marcipánový bochníček "Vanille
auf Pistazie" 75g – marcipánový bochníček
zahalený horkou čokoládou vás šarmantne osloví sladkou trieslovou chuťou marcipánu, pistáciami a sprevádzajúcimi tónmi vanilky – 1 kus
Venchi bonbóny "Cremino" 180g – perfektné spojenie intenzívnej chute lieskových orechov z Piedmontu a bielej
mandľovej gianduje v podobe jemných, na jazyku sa rozplývajúcich, bonbónov – 1 balenie
Tuttle toffee caramel "Chocolate Fudge" 180g – klasická fondánová cukrovinka v anglickom štýle vyrobená z
tých najlepších prísad s príchuťou čokolády – 1 balenie

Sir Charles nugat 100g – jemný biely nugát
s arašidami a kúskami sušeného ovocia,
papáye, ananásu – sladený cukrom a medom
– 1 kus
Feiny Biscuits sušienky "Cherry" 135g –
jemná piškota s želatinou čerešňovej chuti
poliata čokoládou a zdobená bielou čokoládou – 1 balenie
J. Destrooper sušienky "Raspberry Thins" 100g – krechké belgické maslové sušienky s kúskami malín vyrobené
starostlivo z kvalitných surovín podľa tradičného receptu – 1 balenie
Woogie cukríky "Citrus Mix" 250g – osviežujúce cukríky talianskej kvality s chuťou pomaranča, citrónu a mandarínok – 1 balenie
Niederegger bonbóny "Classic Variations" 100g – marcipánové bonbóny zaliate v horkej a mliečnej čokoláde,
žiariace chuťou mandlí s tónmi espressa, pomarančov, ananásov a pistácií – 1 balenie

Maitre Trufout čokoládové tyčinky "Coffee" 75g – jemné čokoládové tyčinky s príchuťou kávy – 1 balenie
Niederegger mliečna čokoláda "Truffel Capucino" 100g – tabuľková čokoláda pre milovníkov kávy, kde sa chuť
cappucina, ukrytej v jemnej truffel plnke, rafinovane prepája s chuťou čokolády – 1 kus.

Lindt bonbóny "Fioretto Marzipan" – jemná marcipánová náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými
kúskami burizónov a pražených lieskovcov – 4 kúsky.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "ZLATÁ KOLEKCIA"
Bottega "Gold" Prosecco Brut – unikátny zlatý
dizajn fľaše šumivého vína z kolekcie "Cantina
del Poetti", bohatej na delikátny a rafinovaný
buket s náznakmi jahôd, jabĺk, hrušky, podmanivých tónov citusov, doplnených o ľahkú
chuť bielych kvetín, k tomu s nádhernou perlivosťou a výrazne ovocnou dochuťou.
Objem: 0.75L; Obsah alkoholu: 11%; Producent: Bottega S.p.A., Taliansko
Schlumberger "Brut" šumivé víno – jemné
šumivé víno, posiate šumivými perličkami vo
vyvážene suchej chuti, preplnenej škálou ovocných tónov a sviežej dochuti s mierne dlhým
trvaním.
Objem: 0.2L; Obsah alkoholu: 11.5%; Producent: Shlumberger Wein & Sekt. GmbH,
Rakúsko
Bonbóny Lindt "Swiss Luxury Selection" 230g
– rafinované bonbóny s náplňou z lieskových
orieškov, mandlí a pistácií, v oblátke zaliatej švajčiarskou horkou, mliečnou a bielou
čokoládou. Drobný kaleidoskop jedinečnej chuti
Lindt – 1 balenie
J. Destrooper "Jules' sušienky v plechovici
250g – ľahkosť krémovej chuti s tónmi mandlí, vanilky a orieškových podtónov s náznakmi
škorice, chrumkavé karamelové oblátky a k tomu chuť belgickej čokolády. Skutočné potešenie, ktoré vás dostane
do slávnostnej nálady – 1 balenie
Goldkenn "Mini Gold" čokoládky 180g – vyrobené z vláčnej mliečnej čokolády s kúskami lieskových orieškov a
mandlí. Pôsobivá chuť v nezameniteľnom obale – 1 balenie

DARČEKOVÝ KÔŠ "GLAMOUR"
Likér Bottega "Latte Macchiato" – krémový
likér s vkusne vyváženou kombináciou: to najlepšie z benátskej grappy a jemnou kávou, s
chuťou plnou smotany.
Objem: 0,5l; Obsah alkoholu: 15%; Producent: Distilleria Bottega, Taliansko
Venchi výber praliniek 220g – rafinované
luxusné bonbóny, plné lieskových orieškov,
mandlí a pistácií, zaliate v talianskej horkej,
mliečnej a bielej čokoláde. Drobný kaleidoskop unikátnej chuti Venchi – 1 balenie
Niederegger smotanovo–čokoládový nugát
"Nougat Sahne" 100g – jemné tóny pražených
lieskovcov pekne dopĺňajú smotanovú chuť s
hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a
nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu,
schovaného v krásnom modernom balení – 1
balenie
Venchi luxusné bonbóny "Assorted Doubledoni" 200g – lieskovoorieškové bonbóny v
horkej čokoláde – 1 balenie
Niederegger marcipán "Hansegold" 75g –
štyri marcipánové medailóniky a marcipánová tehlička v tmavej čokoláde. Chutné úlovky poskytujú potešenie z
príjemnej trpkosti a ľahkých náznakov alkoholu – 1 balenie
Niederegger marcipánové pralinky "Espresso" 50g – v tmavej čokoláde celomáčané bonbóny s nezameniteľným
spojením mandlí s chuťou kávy espresso a štipkou alkoholu – 1 balenie

Niederegger marzipan "Hansegold" 150g – osem marcipánových medailónikov a dve marcipánové tehličky v tmavej
čokoláde. Chutné úlovky poskytujú potešenie z príjemnej trpkosti a ľahkých náznakov alkoholu – 1 balenie

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú
vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 3 kusy

Lindt guľôčky "Lindor Assorted" 100g – s čokoládovými guľôčkami z mlieka a bielej čokolády, ktoré obsahujú jemnú
krémovú náplň, si rozhodne vychutnáte rozmanitosť švajčiarskych cukroviniek – 1 balenie

Dolfin mliečna čokoláda "Au Lait Abricots" 30g – mliečna belgická čokoláda s marhuľami z Maroka – 1 kus

Niederegger marcipánová tyčinka "Walnuss Rum–Krokant" 40g – celomáčaná tyčinka v mliečnej čokoláde s
nezameniteľným spojením mandlí, vlašských orechov a štipkou rumu – 1 kus

Balance mliečna čokoláda "Pistachio, Almonds, Walnuts" 85g – mliečna belgická čokoláda bez cukru, s pistáciami, lieskovcami, vlašskými orechami a zo steviou – 1 kus.

Niederegger smotanovo–čokoládový nugát "Nougat Sahne" 50g – jemné tóny pražených lieskovcov pekne dopĺňajú
smotanovú chuť s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu,
schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "PRÍJEMNÝ KOMPLIMENT"
Venchi Assorted Doubledoni 200g – lieskovoorieškové bonbóny v horkej čokoláde – 1
balenie
Niederegger bonbóny "Classic Variations Alkoholish" 200g – marcipánové bonbóny zaliate v
horkej a mliečnej čokoláde, plnené alkoholom
a chuťou: slivkový armagnac, rum–krokant,
mirabelkový liker a calvados – 1 balenie
Lindt plnená pomarančová čokoláda "Creation 70% Orange" 150g – ak ochutnáte
túto dokonalosť, plnú sviežosti z kombinácie
špeciálne pripravenej pomarančovej náplne
so švajčiarskou tmavou čokoládou, o dobrú
náladu budete mať postarané – 1 balenie
Lindt mliečna čokoláda "Creation Creeme
Brulee" 150g – exkluzívna chuť, inšpirovaná
svetoznámym dezertom, pre tých najväčších
maškrtníkov a priaznivcov sladkých dezertov.
Lahodná vrstva smotanového krému, chrumkavého karamelu s rovnako lahodnou vrstvou
čokolády po každej strane – 1 balenie
Niederegger marcipánová tyčinka "Look Tasty
Caramel Brownie" 40g – v tmavej čokoláde
máčaná čokoládová tyčinka vyrobená z klasickej marcipánovej náplne a karamelom s chuťou brownie – 1 kus
J. Destrooper sušienky "Assorted Chocolate Biscuits" 195g – sladké sušienky zaliate s horkou, bielou, aj
mliečnou čokoládou – 1 balenie
Niederegger marcipánová torta "Schwarzwälder Kirsch" 182g – marcipánová torta schwarzwaldská čerešňová
v horkej čokoláde 185g – 1 balenie
Niederegger marcipánový čierný čaj "Marzipan Schwarz Tee" 43,75g – výnimočne chutný, obľúbený čierný čaj s
mandľovou príchuťou a jedinečne výraznou chuťou marcipánu – 1 balenie

DARČEKOVÝ KÔŠ "TALIANSKE RECEPT Y "
Lazzaroni mäkké sušienky"Amaretti Del Chiostro Soft" 75g – ak ochutnáte túto taliansku
dokonalosť, plnú sviežosti marhuľových jadierok, o dobrú náladu budete mať postarané
– 1 balenie
Lazzaroni výber talianskych sušienok 210g –
je zmes južného a severného Talianska a obsahuje 6 typov klasických talianskych sušienok – 1 balenie
Venchi biela čokoláda "Salato Bianco" 100g
– biela čokoláda Venchi vás pozýva do jedinečnej, nekompromisnej a tak trochu divokej
chuti, ktorá vytvára ušľachtilú kompozíciu,
ukrývajúcu rovnováhu medzi protikladnou
sladkosťou vanilky a slanosťou orieškov. Táto
kombinácia je doplnená postupne sa striedajúcimi orieškovými príchuťami, tvoriacimi celú
škálu nezamenitľných chuťových kombinácií a
poznatkov – 1 kus
Venchi cukríky "Dragees Nocciole" 100g –
lahodný lieskový oriešok z oblasti Piemontu,
čerstvo upražených do chrumkava, obalený v
horkej čokoláde od talianskych majstrov – 1
balenie
Čaj Meridiani "Fragola & Kiwi" 100g – malé jahodové kúsky v spojení s kiwi sú lahôdkou nielen pre ústa, ale aj
pre oči. Čerstvá a chutná zmes, ktorá spríjemňuje každý okamih relaxácie – 1 balenie
Crodino nealkoholický aperitív 100ml – najúspešnejší aperitív v Taliansku od Campari vôbec. Tajomstvo jeho
úspechu spočíva v jeho jedinečnej chuti, prebúdzajúcej apetít. Táto chuť je výsledkom tradičnej receptúry bylinných extraktov a destilátov s použitím starostlivo vybraných rastlinných a ovocných kúskov – 1 kus
Lazzaroni mäkké sušienky"Amaretti Lemon" – dokonalá marhuľová delikatesa v spojení s citrónom – 2 kusy.

Venchi bonbóny "Cubotto Chocaviar Creme Cocoa" – bonbóny z horkej čokolády zahalené v zlate a ukrývajú
vnútri čokoládové bohatstvo s mäkkým kakaovým krémom uprostred – 2 kusy.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "KRÁSNE RÁNO"
Papagena "Waferballs Coconut" 120g –
oblátka plnená kokosovým krémom a obalená
v kokose – 1 balenie
Lindt bonboniéra "Pralines Classic" 200g
– bonbóny s vrstvou bielej, mliečnej alebo
horkej švajčiarskej čokolády, ktoré rozjasnia
váš deň nejednou kompozíciou starostlivo
vyvážených chutí. Núka sa v nich ušľachtilý
nugát, marcipán, truffle, mandľový krém aj
chrumkavé kúsočky orieškov. Prinášajú nezabudnuteľnú chuť na vysokej majstrovskej
úrovni – 1 balenie
J. Destrooper celomáčané sušienky "Belgian Chocolate Thins" 100g – chute bielej,
mliečnej a horkej belgickej čokolády, skombinované s chuťami karamelizovaných sušienok,
vytvárajú jemnú, pritom chrumkavú zábavu –
1 balenie

DARČEKOVÝ KÔŠ "ČOKOLÁDOVÁ NÁLADA"
Likér Bottega "Gianduia" – likér s vkusne vyváženou
kombináciou: to najlepšie z benátskej grappy a horkej
čokolády, s chuťou plnou smotany a lieskovcov.
Objem: 0,5l; Obsah alkoholu: 17%; Producent: Distilleria Bottega, Taliansko
Niederegger marcipánový čokoládový nápoj "Marzipan Drinking Chocolate" 250g – výnimočne chutný,
obľúbený čokoládový nápoj s mandľovou príchuťou a
jedinečne výraznou chuťou marcipánu – 1 balenie/10
vrecúšok
Niederegger pralinky "Mousse au Chocolat with
Marzipan" 112g – chutná kombinácia sviežeho marcipánu a delikátneho čokoládového mousse, zaliata
klasickou horkou čokoládou. Neodolateľná kompozícia marcipánových praliniek najvyššej kvality – 1
balenie
Niederegger bonboniéra "Marzipanerie" 182g – nádherná kolekcia sladkých praliniek v čokoláde s celou
paletou chutí, v ktorej sa klasická chuť marcipánu
prelína s pomarančami, kávou, ananásom, likérom a
armaňakom – 1 balenie

Feiny Biscuits sušienky "Mini Sandwich Vanilla" 180g – chrumkavé keksíčky s lahodnými
tónmi vanilky – 1 balenie

Niederegger marcipánový bochníček "Schwarzbrot"
75g – marcipánový bochníček zahalený horkou
čokoládou s klasickou marcipánovou plnkou – 1 kus

Lindt čokoláda "Thins Milk" 125g – tenučké
plátky jemnej mliečnej čokolády, si získa srdce

Niederegger smotanovo–čokoládový nugát "Nougat Sahne" 50g – jemné tóny pražených lieskovcov
pekne dopĺňajú smotanovú chuť s hrejivými tónmi
kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie

každého milovníka originálnych dezertov – 1 balenie
Starbrook belgická čokoláda "Bitter Sweet" 100g – tabuľka pravej Belgickej jemno–horkej čokolády, všetko, čo
potrebujete pre dokonalý pôžitok – 1 kus
Niederegger nugát "Nougat Mix" 200g – jemné tóny pražených lieskovcov pekne dopĺňajú smotanovú chuť
s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu, schovaného v
krásnom modernom balení – 1 balenie
Robertson´s Ginger Extra Jam 340g – 1 balenie
Niederegger marcipánová tyčinka "Classic Vollmilch" 40g – celomáčaná čokoládová tyčinka s nezameniteľným
spojením mandlí a mlečnej čokolády – 1 kus
Lindt bonbóny "Fioretto Nougat" – jemná nugatova náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými
kúskami burizónov a pražených lieskovcov – 2 kusy.

Niederegger marcipánová tyčinka "Amarena Cherry" 40g – v tmavej čokoláde celomáčaná tyčinka s nezameniteľným spojením
mandlí a horkého bitteru Amarena Cherry s chuťou višní a štipkou alkoholu – 1 kus
Lindt bonboniéra "Hochfein Pralines" 200g – bonbóny s vrstvou bielej, mliečnej alebo horkej švajčiarskej čokolády, ktoré rozjasnia
váš deň nejednou kompozíciou starostlivo vyvážených chutí. Núka sa v nich ušľachtilý nugát, marcipán, truffle, mandľový krém aj
chrumkavé kúsočky orieškov. Prinášajú nezabudnuteľnú chuť na vysokej majstrovskej úrovni – 1 balenie
Lindt bonbóny "Fioretto Marzipan" – jemná marcipánová náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými kúskami burizónov
a pražených lieskovcov – 4 kúsky
Čokoládky "Goldkenn Swiss Goldbar Milk" 300g – švajčiarska mliečna čokoláda, vkusne premiešaná mandľami a drvenými lieskovými orieškami, vytvára jemnú zmes čokoládovo–orieškovej chuti – 1 balenie
Celomáčané sušienky J. Destrooper "Jules Chocolate Experience" 200g – sada rôznych druhov tých najchrumkavejších sušienok
výnimočnej chuti, zahalených pod vrstvou bielej, mliečnej a tmavej belgickej čokolády – 1 balenie
J. Destrooper celomáčané sušienky "Belgian Chocolate Thins" 100g – chute bielej, mliečnej a horkej belgickej čokolády, skombinované s chuťami karamelizovaných sušienok, vytvárajú jemnú, pritom chrumkavú zábavu – 1 balenie.
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DARČEKOVÝ KÔŠ "ZAKÁZANÉ OVOCIE"
Vodka St. Nicolaus "Extra Fine Cranberry" – extra
jemná, prirodzená chuť a vôňa brusnicovej vodky Vás
očarí hneď pri prvom dúšku. Vyrobená je z krištáľovo
čistej tatranskej vody a jemného obilného liehu. Objem: 0,2l; Obsah akohlu: 38%; Producent: St. Nicolaus,
Slovensko.
Sekt Schlumberger "Rose" – klasické rakúske šumivé víno z odrôd Pinot Noir a St. Laurent, s použitím
techológie "Methode Traditionelle", ktorá zaisťuje jedinečné vlastnosti vína a bohaté lososové zafarbenie, je
plné nekončiacich bubliniek. Buket je mierne intenzívny a oplýva preň charakteristickými hodvábnymi
náznakmi s uceleným zväzkom tónov ovocia a bobúľ.
Objem: 0.2L, Obsah alkoholu: 11.5%; Producent:
Rakúsko.
Jean Bruent "Terrine de Campagne" 90g – farmárska
terina od Jean Brunet je jednou zo základných terin
a je zaujímavá nielen ako desiata. Pri výrobe používá
tradičné metódy bez prídavku farbiv, konzervantov a
emulgátorov, totiž bez Ečok – 1 balenie.
Grashoff krém "Creme mit Erdbeeren" 250g – lahôdka, po ktorej siahnu najmä milovníci bielej čokolády.
V chuti sa rozplývajú sladké jahody a ľahučký biely
čokoládový krém – 1 balenie.
Niederegger bonbóny "Nougat Nuss" 50g – jemné
tóny pražených lieskovcov s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť nugátu, schovaného v krásnom
modernom balení – 1 balenie.
Niederegger marcipánová tyčinka "Classic Zartbitter" 40g – celomáčaná čokoládová tyčinka s nezameniteľným spojením mandlí a
horkej čokolády – 1 kus.
Lindt bonbóny "Fioretto Marzipan" – jemná marcipánová náplň, zaliata vo švajčiarskej čokoláde s chrumkavými kúskami burizónov
a pražených lieskovcov – 4 kúsky.
Niederegger marcipánové medialóniky so "Kirschbrand" 100g – krásne balenie, obsahujúce 10 chutných, oválnych a v tmavej
čokoláde zaliatych marcipánových medailónikov, individuálne balených. Každý kúsok obsahuje marcipán s ovocno–likérovou náplňou
– 1 balenie.
Lindt bonboniéra "Classic" 200g – bonbóny s vrstvou bielej, mliečnej alebo horkej švajčiarskej čokolády, ktoré rozjasnia váš deň
nejednou kompozíciou starostlivo vyvážených chutí. Núka sa v nich ušľachtilý nugát, marcipán, truffle, mandľový krém aj chrumkavé
kúsočky orieškov. Prinášajú nezabudnuteľnú chuť na vysokej majstrovskej úrovni – 1 balenie.
J. Destrooper sušienky "Raspberry Thins" 100g – belgické maslové sušienky s kúskami malín – 1 balenie.

DARČEKOVÝ KÔŠ "LIMETKOVÁ BOSSA NOVA"
Whisky "Ballantine's Brasil"– osviežujúci a moderný
destilát zo zmesi zrelej škótskej whisky, s nerušivými
tónmi brazílskej limety a vanilky. Hlavná charakteristika škótskej, zahalená do úplne novej kombinácie;
okamžite po naliatí ucítite krémové tóny vanilky. Objem: 0.7l, Obsah alkoholu: 35%; Producent: Škótsko.
Fever–Tree osviežujúci nápoj "Premium Ginger Ale" –
vďaka zmesi exotických zázvorov a pramenitej vody,
má Ginger Ale autentickú osviežujúcu chuť a arómu
dokonale vyváženú pre miešanie s whisky.
Objem: 0.2l, Producent: Anglicko.
Niederegger marcipánové medailóniky "Taler Orangen" 100g – excelentná kombinácia pomarančového likéru, pomaranča, krehkého marcipánu
a ušľachtilých čokoládových tónov vám dajú chuť
harmónie a radosti, ukrytú v každom z desiatich medailónikov – 1 balenie.
Niederegger bonboniéra "Fineste Pralinen" 120g
– jemné tóny pražených lieskovcov pekne dopĺňajú
smotanovú chuť s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc
spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového
nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1
balenie.
Venchi biela čokoláda "Salato Bianco" 100g – biela
čokoláda Venchi vás pozýva do jedinečnej, nekompromisnej a tak trochu divokej chuti, ktorá vytvára
ušľachtilú kompozíciu, ukrývajúcu rovnováhu medzi
protikladnou sladkosťou vanilky a slanosťou orieškov.
Táto kombinácia je doplnená postupne sa striedajúcimi orieškovými príchuťami, tvoriacimi celú škálu nezamenitľných chuťových
kombinácií a poznatkov – 1 kus.
Čaj Meridiani "Limoni Di Sicilia" 40g – silná chuť a kyslý citrón, zdobený jemnými tónmi vanliky. Vynikajúci a osviežujúci v lete, ale
sladký a zamatový aj počas zimných dní – 1 balenie.
Niederegger smotanovo–čokoládový nugát "Nougat Sahne" 50g – jemné tóny pražených lieskovcov pekne dopĺňajú smotanovú
chuť s hrejivými tónmi kakaa, vytvárajúc spolu sýtu a nezameniteľnú lahodnosť krémového nugátu, schovaného v krásnom modernom balení – 1 balenie.
La Chinata pasta "Pate de Aceitunas y Almendras" 180g – španielska pasta z olív, mandlí a olivového oleja – 1 balenie.
Jean Brunet terina "Terrine de Canard au Gingembre" 90g – kačacia terina so zázvorom. Francúzska značka Jean Brunet je
dlhoročný výrobca širokého portfólia veľmi kvalitných produktov bez akýchkoľvek umelých prísad podľa tradičních receptúr, ktoré
možno použiť i na bezlepkovú diétu – 1 balenie.
Feiny Biscuits sušienky "Mini Sandwich Vanilla" 180g – chrumkavé keksíčky s lahodnými tónmi vanilky – 1 balenie.
Lindt guľôčky "Lindor Caramel" – s čokoládovými guľôčkami z mlieka, ktoré obsahujú jemnú karamelovú náplň, si rozhodne
vychutnáte rozmanitosť švajčiarskych cukroviniek – 4 kúsky.
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