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UPOMINKI WIELKANOCNE 
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PUDEŁECZKO W TULIPANACH: Pisanki z mlecznej czekolady (150g) w wiosennym pudełeczku 

z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 11x11x11cm. 

Dostępna ilość: OSTATNIE 81 sztuk 

Cena netto/szt.: 15,75 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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CZEKOLADOWY ZAJĄCZEK: Pisanki z mlecznej czekolady (120g) w ceramicznym pojemniku z 

kształcie wielkanocnego zajączka. Całość zapakowana w celofanową torebkę z kokardką. 

Możliwość dołączenia karnetu.  

Cena netto/szt.: 19,90 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 



4 
 

 

 

PUDEŁECZKO Z MAZURKIEM: Ręcznie zdobiony, tradycyjny mazurek wielkanocny, 

czekoladowe drażetki, czarna herbata z dodatkiem skórki pomarańczowej, zdobiona pisanka 

z mlecznej czekolady - całość w ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary 

zestawu: ok. 14x14x14cm. 

Cena netto/szt.: 31,50 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KOSZYCZEK FUKSJA: Konfitura jabłkowo-śliwkowa z dodatkiem armagnacu, ciasteczka w 

białej, mlecznej i deserowej czekoladzie, asortyment czekoladowych wydmuszek, mini 

tabliczki z mlecznej czekolady - całość metalowym koszu z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary zestawu: ok. 23x13x18cm. 

Cena netto/szt.: 38,00 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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PUDEŁECZKO TURKUSOWE: Likier jajeczny Advocat, asortyment świątecznych czekoladek, 

ciasteczka, torcik kajmakowo-czekoladowy Pischinger, czekoladowe pisanki, czarna herbata - 

całość w  ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 

18x18x17cm.  

Cena netto/szt.: 44,00 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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PUDEŁECZKO POMARAŃCZOWE: Tabliczka czekolady,  drażetki czekoladowe, karmelki 

kawowe w puszce, ciasteczka, pisanki z mlecznej czekolady, wielkanocna świeczka - całość w 

ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 15x15x16cm. 

Cena netto/szt.: 45,60 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KUFEREK CARMENERE: Chilijskie czerwone wino Aresti Carmenere, Estate Selection, Curico 

Valley oraz czekoladowe pisanki - całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.   

Wymiary zestawu: ok. 35x10x10cm. 

Cena netto/szt.: 50,80 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KOSZYCZEK RAFFAELLO: Włoskie, czerwone wino Toso Rafaello (0,25l), ciasto wielkanocne z 

bakaliami, czekoladowe pisanki, konfitura malinowa Skład Praski, czekoladowe praliny z 

nadzieniem orzechowym - całość w  koszyczku  z wypełnieniem i dekoracją.  Wymiary 

zestawu: ok. 23x17x15cm. 

Cena netto/szt.: 58,25 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KUFEREK CZARNA PERŁA: Asortyment produktów Skład Praski: leżakowana wódka Czarna 

Perła (0,5l), ręcznie zdobiony, tradycyjny mazurek wielkanocny, czekoladowe wydmuszki - 

całość w ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 

35x10x10cm. 

 

Cena netto/szt.:80,00 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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ZESTAW BIANCO: Hiszpańskie, czerwone wino Sol di Allicante, asortyment pralin belgijskich, 

czarna herbata, ciasteczka w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie, ręcznie wytwarzane 

trufle, czekoladowe pisanki, sezamki z miodem z Krety - całość w ZAMKNIĘTEJ puszce z 

wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 35x25x13cm 

Cena netto/szt.: 97,80 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KOSZ CAFFE ITALIANO: Chilijskie, czerwone wino Ave Maria Cabernet Sauvignon/Carmenere, 

sztaba z białej czekolady z orzechami (200g), włoska kawa mielona (250g), bakalie w 

czekoladzie (60g), pralinki czekoladowe z kawą i orzechami (85g) - całość w ZAMKNIĘTYM 

pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 23x23x22cm. 

Cena netto/szt.: 109,70 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KOSZ WHISKY MASTER: Szkocka whisky Bell’s (0,5l), kawa cappuccino, szkocka konfitura, 

pikantne krakersy, teryna z kaczki, ręcznie wytwarzane trufle czekoladowe, pisanki z 

mlecznej czekolady - całość w ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary 

zestawu: ok. 28x28x10cm. 

Cena netto/szt.: 132,40 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KOSZ WINE SPECIAL: Sycylijskie, czerwone wino wytrawne Ca de lo Rosso Daunia IGT, 

hiszpańskie brzoskwinie w czerwonym winie, mus z kaczki, herbata o smaku wina, deser na 

bazie wina, ręcznie wytwarzane trufle czekoladowe, pisanki z mlecznej czekolady - całość w 

ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: 25x25x18cm. 

Cena netto/szt.: 152,90 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KOSZ NERO: Likier Bailey’s (0,5l) tworzony na bazie śmietanki i whiskey, z dodatkiem wanilii i 

kakao oraz czerwone, hiszpańskie wino półsłodkie Castillo de Landa, Don Raffiano, włoskie 

marmoladki z naturalnych soków owocowych, czarna herbata, tabliczka czekolady z 

dodatkiem naturalnej kawy, krem czekoladowy z orzechami z Piemontu, czekoladowe 

wydmuszki i pisanki, świeca - całość w ZAMKNIĘTYM pudełku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary zestawu: ok. 26x26x25cm. 

Cena netto/szt.: 198,50 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KUFER MR. GRANT: Szkockie whisky William Grant’s (0,7l), asortyment nadziewanych pralin, 

orzechy solone, ceramiczna skarbonka – retro telefon, czekoladowe pisanki, ciasteczka w 

mlecznej, deserowej i białej czekoladzie, puszka duńskich ciastek maślanych - całość w 

ZAMKNIĘTYM kufrze z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 31x26x28cm. 

Cena netto/szt.: 212,00 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KUFER FRAGOLA: Francuskie, czerwone wino Moulin de Gassac Rouge Classic, marmoladki z 

naturalnych soków owocowych, deser na bazie wina, asortyment belgijskich pralin 

czekoladowych, migdały w białej czekoladzie o smaku truskawek, szkockie ciasteczka na 

maśle, tabliczka czekolady z dodatkiem naturalnej klawy, włoska kawa mielona, czekoladowe 

pisanki, ręcznie wytwarzane czekoladowe trufle, hiszpańskie brzoskwinie w czerwonym 

winie, piernikowa pisanka ręcznie dekorowana czekoladą, nalewak do wina - całość w 

ZAMKNIĘTYM, drewnianym kufrze z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 

40x25x25cm. 

Cena netto/szt.: 291,00 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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KUFER KONKWISTA: Koniak Hennessy V.S. (0,5l), włoska kawa mielona, sztaba z czekolady 

deserowej, włoskie ciasteczka cantuccini z czekoladą, brzoskwinie w winie, praliny z rumem, 

czekoladowe pisanki - całość w ZAMKNIĘTYM pudełku powleczonym ekologiczną skórą, z 

wypełnieniem i dekoracją. Wymiary zestawu: ok. 42x30x20cm. 

Cena netto/szt.: 298,50 PLN 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA TO 20 SZT. 
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W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SPRZEDAŻY OFERTY ŚWIĄTECZNEJ OD LUTEGO BR., BARDZO 

PROSIMY O POTWIERDZENIE DOSTĘPNOŚCI WYBRANYCH PRODUKTÓW PRZED ZŁOŻENIEM 

ZAMÓWIENIA.  

Wszystkie ceny zostały ustalone loco magazyn, tj. Warszawa, w opakowaniu standardowym 

wykonanym z 3-warstwowej tektury. W przypadku zastosowania innych, niestandardowych 

opakowań, do ceny wyrobów zostanie doliczony ich koszt. 

Pakowanie zamówionych produktów w indywidualne, pojedyncze opakowania podnosi koszt 

jednostkowy od 6 do 12 zł netto w zależności od rodzaju produktu i wielkości zamówienia. 

Przygotowanie wysyłek na podstawie indywidualnych rozdzielników podnosi koszt jednego 

indywidualnie zaadresowanego opakowania o 4 do 6 zł netto w zależności od stopnia komplikacji 

operacji logistycznej. Indywidualne rozdzielniki muszą zostać przekazane najpóźniej 10 dni roboczych 

przed planowaną realizacją zamówienia. Wiążącą ofertę na dodatkowe czynności związane z 

indywidualnym przygotowaniem wysyłki przygotujemy w oparciu o otrzymane precyzyjne wytyczne. 

REKOMENDUJEMY WYSYŁKĘ WSZYSTKICH PREZENTÓW NA PALETACH. ZESTAWY WYSYŁANE SĄ W 

PACZKACH NA RYZYKO KUPUJĄCEGO. 

 

 


