Cod: AC01
Selecția conține: 4 produse
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-100g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Cafea Fragar Italia-250g
Pungă pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC02
Selecția conține: 5 produse
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-100g
Praline cu cremă de lapte și cereale Touche Milano Zaini-96g
Fursecuri cu unt, cremă de portocale și glazură de ciocolată neagră Pralinati Pasticceria Ambrosiana-130g
Sticks din ciocolată neagră cu mentă Sweet Joy-75g
Pungă pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC03
Selecția conține: 4 produse
Praline cu cremă de lapte și cereale Touche Milano Zaini-96g
Cizmuliță cu design Crăciun
Fursecuri cu unt și cremă de alune Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana-140g
Pungă pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: ACK01
Selecția conține: 7 produse
Cizmuliță cu design Crăciun
Turtă dulce glazurată Moș Crăciun-70g
Baton de ciocolată cu lapte și cremă de căpșuni cu grâu întreg Riegel Erdbeer Milka-36,5g
Mini ciocolate cu cremă lapte Kinder-4x12,5g
Napolitană crocantă cu cremă alune învălită în ciocolată cu lapte Nussini Milka-31,5g
Acadea-45g
Cutiuță cu design Crăciun

Cod: ACK02
Selecția conține: 8 produse
Cizmuliță cu design Crăciun
Praline cu cremă de lapte și cereale Touche Milano Zaini-96g
Turtă dulce glazurata cizmuliță-65g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Bomboane fructate Skittles-38g
Napolitană crocantă cu cremă alune învălită în ciocolată cu lapte Nussini Milka-31,5g
Prăjiturică cu cremă de lapte învălită în ciocolată cu lapte Tender Milka-37g
Punguță pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: ACK03
Selecția conține: 7 produse
Puzzle Crăciun 60 piese
Praline cu cremă de lapte și cereale Touche Milano Zaini-96g
Cizmuliță cu design Crăciun
Turtă dulce glazurata Moș Crăciun-70g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Fursecuri cu ciocolată albă și merișoare Sweet Joy-135g
Cutie pentru cadouri cu șnururi
Fundiță asortată

Cod: AC04
Selecția conține: 4 produse
Vin spumant alb demisec JP Chenet Franța-200ml
Praline din ciocolată neagră cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Oliva-75g
Fursecuri cu unt, fănă de orez, iaurt proaspăt și glazură de ciocolată Yori Pasticceria Ambrosiana-140g
Pungă cartonată pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC05
Selecția conține: 5 produse
Vin roșu demisec cupaj, ediție specială, Negru de Tohani-750ml
Cozonac tradițional rotund cu cremă de nucă și cacao-600g
Praline din ciocolată cu lapte și cremă caramel Sweet Joy-65g
Fursecuri cu unt, cremă de portocale și glazură de ciocolată neagră Pralinati Pasticceria Ambrosiana-130g
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC06
Selecția conține: 5 produse
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-100g
Ceai New Year Cocktail cu papaya, ananas, stafide, coajă de portocală, măceșe, hibiscus Morning Flavour-50g
Deliciu de mere, stafide și scorțișoară, fără aditivi, coloranți și conservanți Ambrozia-120g
Sticks din ciocolată neagră cu portocală Sweet Joy-75g
Cutiuță pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC07
Selecția conține: 4 produse
Vin roșu demisec cupaj, ediție specială, Negru de Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Oliva-75g
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC08
Selecția conține: 6 produse
Vin spumant demisec, ediție limitată, Zarea Via Romana-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-100g
Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Oliva-85g
Sticks din ciocolată neagră cu portocală Sweet Joy-75g
Fursecuri cu ciocolată albă și merișoare Sweet Joy-135g
Tăviță pentru cadouri
Folie profesională
Fundiță asortată

Cod: AC09
Selecția conține: 6 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-100g
Fursecuri cu unt și cremă de alune Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana-140g
Praline cu cremă de lapte și cereale Touche Milano Zaini-96g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Tăviță împletită cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC10
Selecția conține: 6 produse
Vin roșu demisec cupaj, ediție specială, Negru de Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi Oliva-95g
Fursecuri cu ciocolată albă și merișoare Sweet Joy-135g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC11
Selecția conține: 7 produse
Vin spumant alb brut Andre Gallois Franța-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Sticks din ciocolată neagră cu portocală Sweet Joy-75g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Oliva-75g
Fursecuri cu ciocolată albă și merișoare Sweet Joy-135g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC12
Selecția conține: 6 produse
Ceai New Year Cocktail cu papaya, ananas, stafide, coajă de portocală, măceșe, hibiscus Morning Flavour-50g
Fursecuri tradiționale englezești cu portocală și bucăți de ciocolată neagră Hessian Farmhouse-125g
Praline cu cremă de lapte și cereale Touche Milano Zaini-96g
Cizmuliță cu design Crăciun
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Cutie pentru cadouri tip căsuță

Cod: AC13
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Sticks din ciocolată neagră cu portocală Sweet Joy-75g
Cafea Fragar Italia-250g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC14
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu demisec cupaj, ediție specială, Negru de Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată cu lapte și cremă caramel Sweet Joy-65g
Drajeuri din ciocolată neagră și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Fursecuri din făină de cocos Bocconcini di Cocco Pasticceria Ambrosiana-140g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC15
Selecția conține: 6 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Selecție de trufe și praline cu whisky, marc de champagne, lichior și nuci Peters-62g
Fursecuri tradiționale englezești cu portocală și bucăți de ciocolată neagră Hessian Farmhouse-125g
Drajeuri din ciocolată cu alune de pădure caramelizate și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC16
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec Fetească Neagră 2014 DOC-CMD Domeniile Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Oliva-85g
Sticks din ciocolată neagră cu portocală Sweet Joy-75g
Fursecuri cu unt și cremă de alune Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana-140g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC17
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi al Rhum Oliva-150g
Fursecuri cu ciocolată albă și merișoare Sweet Joy-135g
Nougat cu miere, migdale și fructe de pădure Di Gennaro-150g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC18
Selecția conține: 8 produse
Vin roșu demisec cupaj, ediție specială, Negru de Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi Oliva-95g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Ceai Punch cu ghimbir, cuișoare, scorțișoară, coajă de portocală, măceșe, hibiscus Morning Flavour-50g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Tăviță împletită cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC19
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de praline belgiene Confiserie Vandenbulcke-70g
Fursecuri tradiționale englezești cu portocală și bucăți de ciocolată neagră Hessian Farmhouse-125g
Sticks din ciocolată neagră cu mentă Sweet Joy-75g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Coș împletit cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC20
Selecția conține: 8 produse
Vin roșu sec Baron d'Arignac Franța-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Oliva-85g
Fursecuri cu unt și cremă de alune Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana-140g
Drajeuri din ciocolată neagră și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Fursecuri cu ciocolată albă și merișoare Sweet Joy-135g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC21
Selecția conține: 9 produse
Vin spumant alb brut Andre Gallois Franța-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi al Rhum Oliva-150g
Nougat cu miere, migdale și amaretti Di Gennaro-150g
Sticks din ciocolată neagră cu mentă Sweet Joy-75g
Fursecuri cu unt, fănă de orez, iaurt proaspăt și glazură de ciocolată Yori Pasticceria Ambrosiana-140g
Cafea Fragar Italia-250g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC22
Selecția conține: 5 produse
Vin roșu sec Canti Rosso Italia-750ml
Cutie metalică stea cu specialități de praline irlandeze Butlers-150g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Nougat cu miere, migdale și fructe de pădure Di Gennaro-150g
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC23
Selecția conține: 9 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi Oliva-95g
Ceai New Year Cocktail cu papaya, ananas, stafide, coajă de portocală, măceșe, hibiscus Morning Flavour-50g
Fursecuri tradiționale englezești cu portocală și bucăți de ciocolată neagră Hessian Farmhouse-125g
Nougat cu miere, migdale și fructe de pădure Di Gennaro-150g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun

Cod: AC24
Selecția conține: 5 produse
Cutie metalică cu ceai negru 100% frunze de Ceylon, fructe Goji, sofran, vanilie, lămâie, portocală și migdale Tea Book V Basilur-10g
Glob metalic cu specialități de trufe si praline irlandeze Butlers-150g
Fursecuri tradiționale englezești cu fructe glasate și condimente (ghimbir, scorțișoară, cardamom) Vintage Green Farmhouse-150g
Nougat cu miere, migdale, pere glasate și boabe de cacao Di Gennaro-150g
Tăviță împletită cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC25
Selecția conține: 7 produse
Vin spumant alb brut Marchesini Italia-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi Tiffany Oliva-160g
Trufe belgiene din ciocolată neagră Confiserie Vandenbulcke-50g
Fursecuri din făină de cocos Bocconcini di Cocco Pasticceria Ambrosiana-140g
Decorațiune din lemn-suport lumânare
Tăviță pentru cadouri Savoureux
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC26
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec Fetească Neagră Special Reserve DOC-CMD Moșia de la Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de praline cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Kelly Oliva-200g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Drajeuri din ciocolată cu alune de pădure caramelizate și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC27
Selecția conține: 9 produse
Vin spumant alb brut Andre Gallois Franța-750ml
Vin roșu sec Fetească Neagră 2014 DOC-CMD Domeniile Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi al Rhum Oliva-150g
Fursecuri tradiționale englezești cu fructe glasate și condimente (ghimbir, scorțișoară, cardamom) Vintage Green Farmhouse-150g
Nougat cu miere, migdale, pere glasate și boabe de cacao Di Gennaro-150g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă și înveliș crocant de arahide Sweet Joy-110g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu șnururi / Fundiță asortată

Cod: AC28
Selecția conține: 6 produse
Vin roșu sec Canti Rosso Italia-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Specialități italiene de trufe cu nougat Tartufi al Torroncino Tiffany Oliva-130g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Nougat cu migdale, liqueur și pandișpan, în crustă de ciocolată Di Gennaro-150g
Cutie rotundă cu capac Decor Effect
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC29
Selecția conține: 8 produse
Vin spumant alb demisec La Roche Franța-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de praline cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Kelly Oliva-200g
Trufe belgiene speculoos Confiserie Vandenbulcke-50g
Fursecuri tradiționale englezești cu fructe glasate și condimente (ghimbir, scorțișoară, cardamom) Vintage Green Farmhouse-150g
Nougat cu miere, migdale, pere glasate și boabe de cacao Di Gennaro-150g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC30
Selecția conține: 6 produse
Whisky Ballantinne’s-500ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Trufe belgiene speculoos Confiserie Vandenbulcke-50g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Sticks din ciocolată neagră cu portocală Sweet Joy-75g
Cutie pentru cadouri cu șnururi
Fundiță asortată

Cod: AC31
Selecția conține: 8 produse
Vin roșu sec Cabernet Sauvignon 2014 Nomad, Dealurile Munteniei Crama Aurelia Vișinescu-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de praline belgiene Confiserie Vandenbulcke-70g
Fursecuri tradiționale englezești cu portocală și bucăți de ciocolată neagră Hessian Farmhouse-125g
Drajeuri din ciocolată cu alune de pădure caramelizate și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Coș cu toartă împletit
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC32
Selecția conține: 8 produse
Vin spumant brut Bottega Millesimato Italia-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi Tiffany Oliva-160g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Cafea 100% Arabica Aroma Gold Kimbo, cutie metalică-250g
Nougat cu migdale, liqueur și pandișpan, în crustă de ciocolată Di Gennaro-150g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC33
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec cupaj DOC-CMD 2015 Cuvee Nicolae Dealu Mare-Tohani-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi al Rhum Oliva-150g
Nougat cu miere, migdale și fructe de pădure Di Gennaro-150g
Cutie metalică cu ceai negru pur de Ceylon cu caise, portocala și galbenele Dream Time Clock Gold Tipson-30g
Fursecuri tradiționale englezești cu fulgi de ovăz și merișoare glasate Swirl Farmhouse-150g
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC34
Selecția conține: 11 produse
Vin spumant alb brut Marchesini Italia-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de trufe și praline cu whisky, marc de champagne, lichior și nuci Peters-62g
Fursecuri tradiționale englezești cu portocală și bucăți de ciocolată neagră Hessian Farmhouse-125g
Cremă de ciocolată cu alune de pădure Oliva-200g
Nougat cu miere, migdale și amaretti Di Gennaro-150g
Fursecuri cu unt și cremă de alune Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana-140g
Cafea Fragar Italia-250g
Specialitate din napolitană crocantă cu cremă de căpșuni și fulgi de cocos Sweet Joy-100g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Cutie pentru cadouri cu design Crăciun / Fundiță asortată

Cod: ACG01
Selecția conține: 5 produse
Ulei de măsline extravirgin ECO, produs medaliat, Kanakis Grecia-250ml
Roșii uscate la soare în ulei cu busuioc, produs certificat bio, Atalanti Grecia-200g
Rețetă tradițional grecească de pastă de măsline cu vinete prăjite, ardei roșu și capere Greek Exquisite Tastes-105g
Felii de pâine crocantă integrală cu măsline, busuioc și usturoi Danvita-130g
Coș împletit din fibre naturale cu husă textilă
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACG02
Selecția conține: 5 produse
Vin roșu sec Cuvee Speciale Barton&Guestier Franța-750ml
Bloc foie gras de rață de sud-vest, fără aditivi sau conservanți Maison Lafitte-190g
Confit de cireșe cu piper Les Saveurs d’Yveline-120g
Selecție de trufe și praline cu whisky, marc de champagne, lichior și nuci Peters-62g
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC35
Selecția conține: 5 produse
Whisky Bourbon Jack Daniel’s Old No.7-500ml
Specialități italiene de trufe cu nougat Tartufi al Torroncino Tiffany Oliva-130g
Fursecuri tradiționale englezești cu fructe glasate și condimente (ghimbir, scorțișoară, cardamom) Vintage Green Farmhouse-150g
Drajeuri din ciocolată neagră și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

Cod: AC36
Selecția conține: 6 produse
Vin spumant alb demisec Ice Edition JP Chenet Franța-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Glob metalic cu specialități de trufe si praline irlandeze Butlers-150g
Selecție de trufe și praline cu whisky, marc de champagne, lichior și nuci Peters-62g
Fursecuri tradiționale englezești cu fulgi de ovăz și merișoare glasate Swirl Farmhouse-150g
Tăviță pentru cadouri Savoureux
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACG03
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec Merlot 2015 Canti Terre Siciliene Italia-250ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-100g
Nougat cu miere, migdale, pere glasate și boabe de cacao Di Gennaro-150g
Ulei de măsline extravirgin cu oregano organic Kanakis Grecia-250ml
Roșii uscate la soare în ulei cu busuioc, produs certificat bio, Atalanti Grecia-200g
Rețetă tradițional grecească de pastă de măsline cu vinete prăjite, ardei roșu și capere Greek Exquisite Tastes-105g
Tăviță din lemn cu șnururi
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC37
Selecția conține: 6 produse
Lichior Carolans Irish Cream-700ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Selecție de praline cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Kelly Oliva-200g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Drajeuri din ciocolată neagră și coajă de portocală confiată Di Gennaro-160g
Coș împletit cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC38
Selecția conține: 5 produse
Prosecco brut DOC Treviso Bottega Il Vino dei Poeti Italia-750ml
Panettone artizanal 100% unt cu stafide, coajă confiată de portocală și glazură de migdale Oliva-300g
Cutie metalică stea cu specialități de praline irlandeze Butlers-150g
Specialități italiene de trufe cu nougat Tartufi al Torroncino Tiffany Oliva-130g
Cutie pentru cadouri tip cufăr
Fundiță asortată

Cod: ACG04
Selecția conține: 6 produse
Vin roșu sec Baron d'Arignac Franța-750ml
Specialitate din piept de rață afumat Maison Lafitte-180g
Ulei de măsline extravirgin cu trufe negre Dryas Grecia-100ml
Rețetă tradițional grecească de pastă de măsline cu coacăze și migdale prăjite Greek Exquisite Tastes-105g
Felii de pâine crocantă integrală cu semințe de susan și condimente de Provence Danvita-130g
Cutie cu capac Decor Effect

Cod: ACG05
Selecția conține: 6 produse
Vin spumant roșu Lambrusco Marchesini-750ml
Specialitate din piept de rață afumat Maison Lafitte-180g
Galantine de bibilică cu trufe negre Maison Lafitte-65g
Ulei de măsline extravirgin ECO, produs medaliat, Kanakis Grecia-250ml
Specialități italiene de trufe cu nougat Tartufi al Torroncino Tiffany Oliva-130g
Cutie cu capac Savoureux

Cod: AC39
Selecția conține: 7 produse
Vin spumant brut Bottega Millesimato Italia-750ml
Vin roșu sec Bordeaux Merlot-Cabernet 2015 Louis Eschenauer Franța-750ml
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Cutie metalică stea cu specialități de praline irlandeze Butlers-150g
Specialități italiene de trufe cu fistic Tartufi al Pistacchio Tiffany Oliva-130g
Felii de coajă de portocală trase în ciocolată neagră Oliva-100g
Cutie pentru cadouri cu șnururi
Fundiță asortată

Cod: AC40
Selecția conține: 7 produse
Lichior Jack Daniel's Honey (500ml), ce combină elegant faimosului sortiment Old No. 7 cu lichior de miere uşor condimentat pentru a crea
un produs unic, expresiv şi îndrăzneţ, cu o tărie alcoolică de 35% vol
Vin roșu sec Baron d'Arignac Franța-750ml
Selecție de praline cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Kelly Oliva-200g
Panettone 100% unt cu stafide și coajă confiată de portocală, ambalat și decorat manual-500g
Fursecuri tradiționale englezești cu ghimbir, scorțișoară, coriandru, cardamom Vintage Gold Farmhouse-100g
Nougat cu miere, migdale și amaretti Di Gennaro-150g
Cutie pentru cadouri tip cufăr / Fundiță asortată

Cod: AC41
Selecția conține: 6 produse
Whisky Jack Daniel’s, ediție aniversară, cutie metal-700ml
Specialități italiene de trufe cu nougat Tartufi al Torroncino Tiffany Oliva-130g
Fursecuri tradiționale englezești cu unt, fulgi de ovăz și bucăți de caramel Partbridge Farmhouse-150g
Snacks din orez cu chilli Thai Cilli Mitsuba-100g
Felii de coajă de portocală trase în ciocolată neagră Oliva-100g
Cutie pentru cadouri cu fereastră
Fundiță asortată

Cod: AC42
Selecția conține: 6 produse
Whisky Chivas Regal 12 ani-500ml
Vin roșu sec cupaj Chateau Le Sabley Bordeaux 2014 Franța-750ml
Cutie metalică cu selecție de trufe și praline cu scorțișoară, vin fiert, rom, măr copt Frohes Fest Peters-150g
Specialități italiene de trufe cu nougat Tartufi al Torroncino Tiffany Oliva-130g
Fursecuri tradiționale englezești cu fulgi de ovăz și merișoare glasate Swirl Farmhouse-150g
Cutie rotundă cu capac Savoureux
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: AC43
Selecția conține: 6 produse
Coniac Courvoisier VS-700ml
Trabuc La Flor Dominicana Ligero
Cutie metalică cu selecție de specialități de patiserie germană sărată cu diverse sortimente de brânzeturi, nuci, semințe și condimente
Peters-155g
Selecție de trufe cu rom, marc de champagne, latte macchiato și vanilie Peters-62g
Nougat cu miere, migdale și smochine Di Gennaro-150g
Cutie pentru cadouri tip cufăr
Fundiță asortată

Cod: AC44
Selecția conține: 4 produse
Prosecco brut DOC Treviso Bottega Gold Italia-750ml
Panettone 100% unt cu mandarine Ciaculli glasate si glazura de migdale Loison, în cutie metalică-550g
Cutie metalică cu selecție de praline cu foiță de aur, calvados, whisky, rom, marc de champagne Peters-150g
Cutie pentru cadouri cu șnururi
Fundiță asortată

CADOURI TRADIȚIONALE

Cod: ACT01
Selecția conține: 4 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g
Turtă dulce glazurată artizanală brăduț-45g
Coș împletit cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT02
Selecția conține: 5 produse
Trăistuță țesută manual cu motive tradiționale
Deliciu din miere cu nucă/merișoare Stupina Taină Vie Iași-230g
Turtă dulce glazurată artizanală clopoțel-50g
Farfurioară ceramică pictată manual Horezu
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă

Cod: ACT03
Selecția conține: 5 produse
Vin roșu demisec cupaj, ediție specială, Negru de Tohani-750ml
Cozonac tradițional rotund cu cremă de nucă și cacao-600g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Candelă pentru aromaterapie, lucrată manual din ceramică
Coș împletit din fibre naturale
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT04
Selecția conține: 6 produse
Vin roșu sec Fetească Neagră 2014 DOC-CMD Domeniile Tohani-750ml
Cozonac tradițional rotund cu cremă de nucă și cacao-600g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Turtă dulce glazurată artizanală cizmuliță-65g
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Coș cu toartă împletit
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT05
Selecția conține: 7 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Cozonac tradițional rotund cu cremă de nucă și cacao-600g
Turtă dulce glazurată artizanală brăduț-45g
Ciocolată lapte cu stafide și alune de pădure caramelizate Heidi-300g
Trăistuță țesută manual cu motive tradiționale
Candelă pentru aromaterapie, lucrată manual din ceramică
Coș împletit din fibre naturale
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT06
Selecția conține: 8 produse
Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu de Ceptura 2014 Davino Dealu Mare-750ml
Țuică de Transilvania Zetea -100ml
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g
Zacuscă picantă de țelină/vinete, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-175
Turtă dulce glazurată artizanală brăduț-45g
Cescuță din ceramică
Căruță din lemn
Coș cu toartă împletit
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT07
Selecția conține: 8 produse
Vin sec cupaj Roșu de Ceptura Făurar 2015 Davino DOC Dealu Mare-750ml
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-600g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Ciocolată neagră cu strat crocant de migdale caramelizate Hidi-300g
Turtă dulce glazurată artizanală clopoțel-50g
Farfurioară ceramică pictată manual Horezu
Decorațiune din lemn de mesteacăn gravat, personalizabilă
Coș împletit cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT08
Selecția conține: 9 produse
Vin roșu sec Fetească Neagră Caloian Crama Oprișor-750ml
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao, în tăviță de lemn-600g
Ciocolată lapte cu stafide și alune de pădure caramelizate Heidi-300g
Trăistuță țesută manual cu motive tradiționale
Deliciu din miere cu nucă/merișoare Stupina Taină Vie Iași-230g
Sos de ardei iute cu capia/prune cu ceapă, fără aditivi, coloranți și conservanți, Talita-200g
Candelă pentru aromaterapie, lucrată manual din ceramică
Șervet cusut manual
Coș cu toartă împletit
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT09
Selecția conține: 6 produse
Pălincă de Ardeal alc.50% Zetea-500ml
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao, în tăviță de lemn-600g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Car din lemn cu 4 ceșcuțe din ceramică
Șervet cusut manual
Coș împletit cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

Cod: ACT10
Selecția conține: 7 produse
Vinars Brancoveanu V.S.O.P., maturat cel puțin 5 ani în butoaie din lemn de stejar-700ml
Vin roșu sec Fetească Neagră Special Reserve DOC-CMD Moșia de la Tohani-750ml
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-600g
Sos de ardei iute cu capia/prune cu ceapă, fără aditivi, coloranți și conservanți, Talita-200g
Ciocolată neagră cu strat crocant de migdale caramelizate Hidi-300g
Farfurioară ceramică pictată manual Horezu
Coș împletit cu mânere
Folie profesională / Fundiță asortată

