
COD: AXK01
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Baton de ciocolată cu Oreo Milka-37g
Turtă dulce cu glazură ciocolată și umplutură portocală Wicklein Germania-25g
Napolitană cu ciocolată Kinder Bueno-39g
Baton de cereale cu scorțișoară Cini Minis-25g
Prăjitură cu cremă și glazură ciocolată Paradise – 25g
Rulouri de napolitană cu cremă alune Finetti-25g
Bomboane gumate cu aromă de fructe Skittles-38g
Jeleuri spumă de zahăr Chamallow Haribo-11,6g
Cutie cadou cu design Crăciun

5.11
euro +  TVA



COD: AXK02
Baton de ciocolată Twix-50g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Biscuiți cu cremă marshmallow (diverse arome) Chocopaye-64g
Nectar multivitamine Tedi-0,2l
Baton de ciocolată cu alune și caramel Roxy-50g
Napolitană crocantă cu cremă de alune de pădure și cacao Nutella B-Ready-2x22g
Baton de cereale cu scorțișoară Cini Minis-25g
Bomboane gumate cu aromă de fructe Skittles-38g
Napolitană cu cremă și glazură ciocolată Mojo-35g
Jeleuri spumă de zahăr Chamallow Haribo-11,6g
Prăjitură cu jeleu de portocale Paradise-25g
Biscuiți cu fulgi de ovăz, acoperiti cu ciocolată cu lapte Milka Choco Minis-37,5g
Cutie cadou cu design Crăciun

6.38
euro +  TVA



COD: AXK03
Baton de ciocolată cu nucă de cocos Bounty-57g
Ciocolată cu umplutură de lapte și cereale Kinder Country-23,5g
Jeleuri cu aromă de fructe Goldbaren Haribo-100g
Prăjitură cu jeleu de portocale Paradise-25g
Ciocolată cu lapte și alune de pădure Schogetten-33g
Napolitană cu cremă ciocolată/alune Loaker-25g
Biscuiți cu fulgi de ovăz, acoperiti cu ciocolată cu lapte Milka Choco Minis-37,5g
Baton de ciocolată cu alune și caramel Roxy-50g
Arahide în ciocolată M&M's-45g
Cutie cu design Crăciun 3D

7.40
euro +  TVA



COD: AX01
Specialitate de praline italiene cu alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo-100g
Fursecuri cu cremă de alune și înveliș din ciocolată neagră cu alune Pralinati Pasticceria Ambrosiana Italia-130g
Baton 100% natural cu alune caramelizate în miere Saladine Italia-40g

Figurină Moș Crăciun din ciocolată-42g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Punguță din hârtie (diverse culori)

COD: AX02
Piramide cu ceai hibiscus, petale de trandafir, frunze de mure, rozmarin și salvie, 
grapefruit, portocală, măr și tangerină Virgin Nature Cheer UP Basilur-40g
Turtă dulce asortată cu 14% nuci Burggraf Wicklein Germania-200g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Punguță cartonată cu design Crăciun / Fundiță asortată

5.11
euro +  TVA

9.19
euro +  TVA



COD: AX03
Vin roșu sec, ediție limitată Merlot Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Turtă dulce cu glazură ciocolată și umplutură portocală Wicklein Germania-25g
Baton 100% natural cu alune, susan și orez expandat, caramelizate Saladine Italia-70g
Cutie pentru cadouri Xmas

COD: AX04
Vin spumant alb brut Valmarone Italia-0,75l
Praline din ciocolată belgiană cu lapte cu cremă caramel Pure Chocolate Letonia-90g
Fursecuri cu cremă de alune Il Borgo del Biscotto Italia-200g
Turtă dulce cu glazură ciocolată și umplutură portocală Wicklein Germania-25g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Cutie pentru cadouri Xmas

9.19
euro +  TVA

9.70
euro +  TVA



COD: AX05
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Praline din ciocolată belgiană cu lapte și cremă de afine Pure Chocolate Letonia-90g
Fursecuri cu glazură din ciocolată Krumi Pasticceria Ambrosiana Italia-150g
Ciocolată neagră cu drageuri mentă în crustă ciocolată Sweet Joy Polonia-62g 
Baton 100% natural cu alune caramelizate în miere Saladine Italia-40g
Cutie pentru cadouri Xmas Tree / Hârtie mătase / Fundiță asortată

COD: AX06
Vin roșu sec Fetească Neagră Private Riserva Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tip panettone cu umplutură de nucă și cacao-500g
Ciocolată cu lapte belgiană cu cappuccino Grand Belgian-60g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Turtă dulce cu glazură ciocolată și umplutură portocală Wicklein Germania-25g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri Xmas

10.72
euro +  TVA

11.49
euro +  TVA



COD: AX07
Vin roșu sec Fetească Neagră Private Riserva Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Praline din ciocolată belgiană cu lapte cu cremă caramel Pure Chocolate Letonia-90g
Fursecuri cu cremă de alune Gianduia Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana Italia-140g
Ciocolată neagră cu drageuri mentă în crustă ciocolată Sweet Joy Polonia-62g 
Baton 100% natural cu alune caramelizate în miere Saladine Italia-40g
Brad din lemn cu suport personalizabil print UV
Cutie pentru cadouri Xmas Tree / Hârtie mătase / Fundiță asortată 12.00

euro +  TVA



COD: AX08
Vin roșu sec, ediție limitată Merlot Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g
Specialitate de praline italiene cu alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo-100g
Fursecuri cu cremă de fructe de pădure Il Borgo del Biscotto Italia-250g
Baton din marzipan cu rom și cireșe, cu înveliș de ciocolată cu lapte Schluckweder Germania-75g
Figurină Moș Crăciun din ciocolată-42g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri Xmas

COD: AX09
Vin spumant alb brut Valmarone Italia-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, 
Granducale Italia-500g
Specialitate de praline italiene cu alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo-100g
Ciocolată cu lapte belgiană cu cappuccino Grand Belgian-60g
Gofre cu unt și caramel sărat Sweet Joy Polonia-100g
Cutie pentru cadouri Xmas

12.26
euro +  TVA

12.77
euro +  TVA



COD: AX10
Vin roșu sec, ediție limitată Merlot Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Praline belgiene Seashells Grand Belgian -125g
Baton 100% natural cu alune, susan și orez expandat, caramelizate Saladine Italia-70g
Rulouri de vafe cu unt și cacao Sweet Joy Polonia-100g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri Xmas

13.53
euro +  TVA



COD: AX11
Cafea Dolce Aroma Pera Italia-250g
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Fursecuri cu cremă de alune Il Borgo del Biscotto Italia-200g
Baton din marzipan cu rom și cireșe, cu înveliș de ciocolată cu lapte Schluckweder Germania-75g
Figurină Moș Crăciun din ciocolată-42g
Cutie pentru cadouri Xmas

13.79
euro +  TVA



COD: AX12
Vin spumant alb demisec, obținut prin fermentație naturală, Henri Marcel Franța-0,75l
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Fursecuri cu cremă de alune Gianduia Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana Italia-140g
Boabe de cafea prăjite în crustă de ciocolată cu lapte, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Brad din lemn cu suport personalizabil print UV
Tăviță pentru cadouri / Folie profesională / Fundiță asortată

14.81
euro +  TVA



COD: AX13
Vin roșu sec Fetească Neagră Private Riserva Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tip panettone cu umplutură de nucă și cacao, ambalat și decorat manual -500g
Cafea Dolce Aroma Pera Italia-250g
Specialitate de praline italiene cu alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo-100g
Biscuiți cu 100% unt și caramel, rețetă tradițională din 1888, fără coloranți și aditivi, atestat Kosher, La Mere Poulard Franța-125g
Baton din marzipan cu rom și cireșe, cu înveliș de ciocolată cu lapte Schluckweder Germania-75g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Tăviță din bambus / Folie profesională / Fundiță asortată

16.85
euro +  TVA



COD: AX14
Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, D.O.C.-C.M.D Cervus Cepturum Crama Ceptura-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Rulouri crocante cu cremă de ciocolată neagră Tuiles Maison d’Or Belgia-60g
Ciocolată cu lapte belgiană cu cappuccino Grand Belgian-60g
Baton din marzipan Lubeck cu 80% pastă de migdale și înveliș din ciocolată neagră Carstens Germania-75g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri Xmas

17.87
euro +  TVA



COD: AX15
Vin spumant alb demisec, obținut prin fermentație naturală, Henri Marcel Franța-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe belgiene Grand Belgian-200g
Praline din ciocolată belgiană cu lapte cu cremă caramel Pure Chocolate Letonia-90g
Turtă dulce asortată cu 14% nuci Burggraf Wicklein Germania-200g
Coroniță din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri Merry Christmas / Hârtie mătase / Fundiță asortată

19.66
euro +  TVA



COD: AX16
Vin spumant alb brut Valmarone Italia-0,75l
Vin roșu sec, ediție limitată Merlot Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Gofre cu unt și caramel sărat Sweet Joy Polonia-100g
Baton din marzipan cu cremă de rom și înveliș de ciocolată cu lapte Schluckweder Germania-75g
Bomboane de pom în săculeț festiv-96g
Baton 100% natural cu alune, susan și orez expandat, caramelizate Saladine Italia-70g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri

20.43
euro +  TVA



COD: AX17
Vin spumant alb brut, regiunea Emilia-Romagna Marchesini Italia-0,75l
Praline belgiene Seashells Grand Belgian -125g
Praline din ciocolată belgiană cu lapte și cremă de afine Pure Chocolate Letonia-90g
Cafea Espresso Covim Premium Italia-250g
Fursecuri cu glazură din ciocolată Krumi Pasticceria Ambrosiana Italia-150g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă tiramisu Caterina de’Medici Cuorenero Italia-42g
Brad din lemn cu suport personalizabil print UV
Cutie pentru cadouri Xmas

21.70
euro +  TVA



COD: AX18
Vin roșu sec Fetească Neagră Private Riserva Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Panettone 100% unt cu cremă de fistic și pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-750g
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Gold Collection Pure Letonia-74g
Biscuiți cu 100% unt și caramel, rețetă tradițională din 1888, fără coloranți și aditivi, atestat Kosher, La Mere Poulard Franța-125g
Baton din marzipan Lubeck cu 80% pastă de migdale și înveliș din ciocolată neagră Carstens Germania-75g
Brad din lemn cu suport personalizabil print UV
Cutie pentru cadouri Merry Christmas / Hârtie mătase / Fundiță asortată

21.96
euro +  TVA



COD: AX19
Vin roșu sec D.O.C. Les Petites Caves Bordeaux Franța-0,75l
Terină tradițional franțuzească din carne de porc cu piper roșu Espelette, fără coloranți/conservanți Red Label Jean Larnaudie Franța-180g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Rulouri crocante cu cremă de ciocolată neagră Tuiles Maison d’Or Belgia-60g
Ciocolată cu lapte belgiană cu cappuccino Grand Belgian-60g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie cu capac / Hârtie mătase

22.21
euro +  TVA



COD: AX20
Vin spumant alb brut, obținut prin fermentație naturală, Duc de Paris Franța-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe belgiene cu aromă portocale Miss Gavarny Belgia-170g
Turtă dulce asortată cu 14% nuci Burggraf Wicklein Germania-200g
Boabe de cafea prăjite în crustă de ciocolată cu lapte, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Baton din marzipan cu cremă de rom și înveliș de ciocolată cu lapte Schluckweder Germania-75g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

22.72
euro +  TVA



COD: AX21
Vin roșu sec Fetească Neagră, D.O.C.-C.M.D. Astrum Cervi Crama Ceptura-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Winter Collection Pure Letonia-74g
Ciocolată cu lapte belgiană cu cappuccino Grand Belgian-60g
Fursecuri cu cremă de alune Gianduia Fior di Neve Pasticceria Ambrosiana Italia-140g
Baton 100% natural cu alune, susan și orez expandat, caramelizate Saladine Italia-70g
Decorațiune din lemn în formă brăduț
Cutie rotundă cu capac Bonnes Fetes / Folie profesională / Fundiță asortată

23.49
euro +  TVA



COD: AX22
Vin roșu sec Canti Rosso Italia-0,75l
Paste Gigli cu 5 arome Borgo de’Medici Italia-250g
Mix condimente Arrabbiata Borgo de’Medici Italia-150g
Ulei de măsline extra virgin cu chili Borgo de’Medici Italia-100ml
Fursecuri cu cremă de alune Il Borgo del Biscotto Italia-200g
Boabe de cafea prăjite în crustă de ciocolată cu lapte, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Cutie pentru cadouri Xmas

26.04
euro +  TVA



COD: AX23
Blended whisky Johnnie Walker Red Label – 0,7l
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Fursecuri cu cremă de alune și înveliș din ciocolată neagră cu alune Pralinati Pasticceria Ambrosiana Italia-130g
Gofre cu unt și caramel sărat Sweet Joy Polonia-100g
Drajeuri din cereale crocante cu chili și ciocolată neagră 60%, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Cutie pentru cadouri Xmas

27.06
euro +  TVA



COD: AX24
Vin spumant demisec Cuvee Millesimato Casa Sant’Orsola Italia-0,75l
Panettone 100% unt cu cremă de ciocolată și crustă din pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-750g 
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Gold Collection Pure Letonia-74g
Cremă caramel cu sare de mare, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-130g
Trufe belgiene Grand Belgian-200g
Rulouri de vafe cu unt și cacao Sweet Joy Polonia-100g
Brad din lemn cu suport personalizabil print UV
Cutie pentru cadouri cu șnururi

27.06
euro +  TVA



COD: AX25
Vin roșu Baron D’Arignac Franța-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Cafea Dolce Aroma Gran Caffe Garibaldi Italia-250g
Cană cu design Crăciun (80ml)
Biscuiți cu 100% unt și pepite ciocolată, rețetă tradițională din 1888, fără coloranți și aditivi, atestat Kosher, La Mere Poulard Franța-125g
Praline din ciocolată belgiană cu lapte cu cremă caramel Pure Chocolate Letonia-90g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Rulouri crocante cu cremă de ciocolată neagră Tuiles Maison d’Or Belgia-60g
Baton din marzipan Lubeck cu 80% pastă de migdale și înveliș din ciocolată neagră Carstens Germania-75g
Cutie pentru cadouri Merry Christmas / Hârtie mătase / Fundiță asortată

29.87
euro +  TVA



COD: AX26
Prosecco extra-dry La Sagrestana Casa Poletti Italia-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Batoane din ciocolată neagră cu marzipan premium Lubeck cu cremă cognac și înveliș crocant cu migdale Carstens Germania-120g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă cappuccino, fără gluten, Caterina de’Medici Cuorenero Italia-84g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie rotundă cu capac Savoureux / Folie profesională / Fundiță asortată

32.68
euro +  TVA



COD: AX27
Vin roșu sec Montepulciano d'Abruzzo DOC Casa Poletti-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Paste în 5 culori, din grâu dur cu legume și condimente Borgo de’Medici Italia-250g
Sos pesto sicilian cu nuci Borgo de’Medici Italia-190g
Specialitate de praline italiene cu alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo-100g
Fursecuri cu cremă de alune și înveliș din ciocolată neagră cu alune Pralinati Pasticceria Ambrosiana Italia-130g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Cremă caramel cu sare de mare, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-130g
Set 2 suporți din lemn pentru pahare/căni cu design Crăciun
Tăviță din bambus / Folie profesională / Fundiță asortată

33.45
euro +  TVA



COD: AX28
Whisky Bourbon Jack Daniel’s Tennessee -0,5l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Boabe de cafea prăjite în crustă de ciocolată cu lapte, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă tiramisu Caterina de’Medici Cuorenero Italia-42g
Cutie pentru cadouri Xmas

37.02
euro +  TVA



COD: AX29
Vin roșu sec cupaj D.O.C. 2015 Richaumont Bordeaux Franța-0,75l
Terină tradițional franțuzească din carne de porc cu piper roșu Espelette, fără coloranți/conservanți Red Label Jean Larnaudie Franța-180g
Mousse din ficat de gâscă cu Porto Jean Larnaudie Franța-200g
Confit de smochine Jean Larnaudie Franța-100g
Biscuiți aperitiv cu brânză Roquefort, migdale și nuci, fără gluten, rețetă chef, Les Aristocades Biscuiterie de Provence Franța-65g
Trufe belgiene cu aromă portocale Miss Gavarny Belgia-170g
Specialități de turtă dulce cu 28% nuci, migdale și rom Nuremberg Elisen Rum Wicklein Germania-200g
Tăviță pentru cadouri / Folie profesională / Fundiță asortată

40.85
euro +  TVA



COD: AX30 
Vin roșu sec Merlot, catifelat dar cu o structură complexă, D.O.C.-C.M.D. Crama Chateau Purcari-0,75l
Set de condimente cu Ulei de măsline extra virgin aromatizat cu trufe (100ml) și Sare aromatizată cu trufe negre (130g) Borgo de’Medici 
Italia
Biscuiți aperitiv cu migdale, parmesan și măsline negre, fără gluten, rețetă chef, Les Aristocades Biscuiterie de Provence Franța-65g
Terină tradițional franțuzească din carne de porc cu piper roșu Espelette, fără coloranți/conservanți Red Label Jean Larnaudie Franța-180g
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Winter Collection Pure Letonia-74g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă cappuccino, fără gluten, Caterina de’Medici Cuorenero Italia-84g
Decorațiune din lemn în formă brăduț
Cutie pentru cadouri / Hârtie mătase

43.40
euro +  TVA



COD: AX31
Prosecco extra dry DOC Freixenet Italia-0,75l
Selecție de praline și cupe din ciocolată belgiană cu diverse sortimente de mousse Miss Gavarny Belgia-218g
Cutie metalică decorativă cu turtă dulce cu 20% nuci Meistersinger Wicklein Germania-112g
Nougat artizanală, exclusiv din ingrediente naturale, cu miere, migdale, alune de pădure și nuci Guirlache Vicens Spania-150g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă tiramisu Caterina de’Medici Cuorenero Italia-42g
Suport din sticlă pentru lumânare 
Cutie pentru cadouri Xmas / Fundiță asortată

48.51
euro +  TVA



COD: AX32 
Prosecco extra-dry La Sagrestana Casa Poletti Italia-0,75l
Paste în 5 culori, din grâu dur cu legume și condimente Borgo de’Medici Italia-250g
Sos pesto sicilian cu nuci Borgo de’Medici Italia-190g
Set cadou cu sticle suprapuse de Ulei de măsline extra virgin aromatizat cu ardei roșu, usturoi și busuioc și
Oțet de vin de zmeură Borgo de’Medici Italia-2x250ml
Drajeuri din cereale crocante cu chili și ciocolată neagră 60%, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun 
Coș din metal cu husă textilă / Folie profesională / Fundiță asortată

51.06
euro +  TVA



COD: AX33 
Whisky Bourbon Jack Daniel’s Tennessee -0,5l
Vin spumant alb demisec, obținut prin fermentație naturală, Montparnasse Franța-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-95g
Batoane din ciocolată neagră cu marzipan premium Lubeck cu cremă cognac și înveliș crocant cu migdale Carstens Germania-120g
Cremă caramel cu sare de mare, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-130g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Specialități de turtă dulce cu 28% nuci, migdale și rom Nuremberg Elisen Rum Wicklein Germania-200g
Biscuiți cu 100% unt și caramel, rețetă tradițională din 1888, fără coloranți și aditivi, atestat Kosher, La Mere Poulard Franța-125g
Set cu 2 suporti din lemn pentru pahare/cani, personalizabil
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

56.17
euro +  TVA



COD: AX34 
Lichior cu whisky irlandez, frişcă proaspătă, ciocolată extrafină belgiană și vanilie de Madagascar Baileys Luxe-0,5l
Panettone 100% unt cu cremă de fistic și pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-750g
Selecție de praline și cupe din ciocolată belgiană cu diverse sortimente de mousse Miss Gavarny Belgia-218g
Batoane din marzipan premium Lubeck, cu înveliș din ciocolată Carstens Germania-100g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă cappuccino, fără gluten, Caterina de’Medici Cuorenero Italia-84g
Suport din sticlă pentru lumânare 
Cutie rotundă cu capac / Folie profesională / Fundiță asortată

58.72
euro +  TVA



COD: AX35
Prosecco extra dry DOCG Valdobbiadene Luxury Mionetto Italia-0,75l
Selecție de praline premium din marzipan Lubeck cu rom, cremă de trufe și portocale, cu înveliș din ciocolată neagră Carstens 
Germania-200g
Cutie metalică decorativă cu diverse sortimente de turtă dulce cu 23% nuci și migdale Nostalgia Wicklein Germania-350g
Nougat artizanală, exclusiv din ingrediente naturale, cu miere, migdale, alune de pădure și nuci Guirlache Vicens Spania-150g
Decorațiune stilizată Crăciun
Cutie tip cufăr / Hârtie mătase / Fundiță asortată

58.72
euro +  TVA



COD: AX36 
Vin roșu sec, Memoro Piccini Toscana Italia-0,75l
Carousel cu sos pesto verde cu busuioc, sos tartinabil de anghinare cu usturoi și sos tartinabil de roșii uscate Borgo de’Medici Italia-
3x190g 
Selectie de fursecuri cu unt extrafine Bernardi Italia-310g
Cremă de fistic Borgo de’Medici Italia-180g
Boabe de cafea prăjite în crustă de ciocolată cu lapte, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Decorațiune din lemn în formă brăduț
Cutie pentru cadouri cu șnururi

58.72
euro +  TVA



COD: AX37 
Prosecco extra dry DOC Freixenet Italia-0,75l
Cutie metalică decorativă cu diverse sortimente de turtă dulce cu 23% nuci și migdale Nostalgia Wicklein Germania-350g
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Winter Collection Pure Letonia-74g
Batoane din marzipan premium Lubeck, cu înveliș din ciocolată Carstens Germania-100g
Cutie metalică cu ceai negru pur de Ceylon cu flori de portocal, scorțișoară, ghimbir, cardamom Alpine Lake Basilur Sri Lanka-75g
Set pentru ceai cu design Crăciun, cu infuzor metalic, cană ceramică 250ml și farfurioară ceramică
Cremă caramel cu sare de mare, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-130g
Decorațiune glob 3D
Cutie rotundă cu capac Bonnes Fetes / Folie profesională / Fundiță asortată

71.49
euro +  TVA



COD: AX38
Whisky Bourbon Jack Daniel’s Tennessee -0,5l
Vin spumant demisec Cuvee Millesimato Casa Sant’Orsola Italia-0,75l
Vin roșu sec Montepulciano d'Abruzzo DOC Casa Poletti-0,75l
Panettone cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Granducale Italia-500g
Selecție de praline premium din marzipan Lubeck cu rom, cremă de trufe și portocale, cu înveliș din ciocolată neagră Carstens Germania-200g
Torrone premium cu migdale 52% și gălbenuș de ou Vicens Spania-150g
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Gold Collection Pure Letonia-74g
Prăjitură cu migdale 32%, fără gluten, Delice de L’Amandier Biscuiterie de Provence Franța-120g
Cafea 100% Arabica Qualita Oro Lavazza, cutie metalică-250g
Biscuiți cu 100% unt și caramel, rețetă tradițională din 1888, fără coloranți și aditivi, atestat Kosher, La Mere Poulard Franța-125g
Ciocolată cu lapte belgiană cu cappuccino Grand Belgian-60g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă portocale Caterina de’Medici Cuorenero Italia-42g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

79.15
euro +  TVA



COD: AX39
Șampanie rose brut Alfred Gratien Franța-0,75l
Panettone 100% unt cu cremă de ciocolată și crustă din pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-750g 
Selecție de praline și cupe din ciocolată belgiană cu diverse sortimente de mousse Miss Gavarny Belgia-218g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă de mentă, fără gluten, Caterina de’Medici Cuorenero Italia-84g
Batoane din marzipan premium Lubeck, cu înveliș din ciocolată Carstens Germania-100g
Rulouri crocante cu cremă de ciocolată neagră Tuiles Maison d’Or Belgia-60g
Decorațiune stilizată Crăciun
Cutie pentru cadouri / Hârtie mătase / Fundiță asortată

81.70
euro +  TVA



COD: AX40
Whisky Single Malt Glenmorangie 10 ani, cu buchet nuanţat, care combină note de vanilie, lemn de stejar, condimente şi un melanj inedit 
de arome florale şi fructate-0,75l
Vin roșu sec 2016 Louis Eschenauer Bordeaux Franța-0,75l
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-100g
Prăjitură cu castane 36%, migdale 10% și cognac, fără gluten, Delice de L’Amandier Biscuiterie de Provence Franța-240g
Torrone premium cu migdale 52% și gălbenuș de ou Vicens Spania-150g
Boabe de cafea prăjite în crustă de ciocolată cu lapte, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu scorțișoară și aromă plăcintă cu mere, fără gluten, Caterina de’Medici Cuorenero Italia-84g
Cutie rotundă cu capac / Folie profesională / Fundiță asortată

99.57
euro +  TVA



COD: AX41
Coniac Hennessy V.S., în cutie – 0,7l
Prosecco Superiore extra dry DOCG Strada di Guia 109 Foss Marai Valdobbiadene Italia-0,75l
Batoane din ciocolată neagră cu marzipan premium Lubeck cu cremă cognac și înveliș crocant cu migdale Carstens Germania-120g
Selecție de trufe din ciocolată belgiană premium cu cremă tiramisu, cocos și cheesecake Exclusive Gold Collection Pure Letonia-74g
Nougat artizanală, exclusiv din ingrediente naturale, cu miere, migdale, alune de pădure și nuci Guirlache Vicens Spania-150g
Specialități de turtă dulce cu 28% nuci, migdale și rom Nuremberg Elisen Rum Wicklein Germania-200g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă portocale Caterina de’Medici Cuorenero Italia-42g
Terină tradițional franțuzească din carne de porc cu piper roșu Espelette, fără coloranți/conservanți Red Label Jean Larnaudie Franța-180g
Biscuiți aperitiv cu migdale, parmesan și măsline negre, fără gluten, rețetă chef, Les Aristocades Biscuiterie de Provence Franța-65g
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

102.13
euro +  TVA



COD: AX42 
Blended scotch whisky Chivas Regal 12 ani, în cutie-0,5l
Prosecco extra dry DOC Treviso Linea MO Mionetto Italia-0,75l
Vin roșu sec D.O.C. 2016 Chateau Belordre Cotes de Bordeaux Franța-0,75l
Selecție de praline și cupe din ciocolată belgiană cu diverse sortimente de mousse Miss Gavarny Belgia-218g
Selectie de fursecuri cu unt extrafine Bernardi Italia-310g
Selecție de mini tablete din ciocolată cu cacao raw de origine Grenade, Sao Thomé, Madagascar, Mexico și Tanzania,  Monorigine Grand Cru Bernardi 
Italia-100g
Cutie metalică decorativă cu turtă dulce cu 25% nuci și migdale Castle Wicklein Germania-200g
Drajeuri din cereale crocante cu chili și ciocolată neagră 60%, fără gluten, Papa Dolceamaro Italia-100g
Set de condimente cu Ulei de măsline extra virgin aromatizat cu trufe (100ml) și Sare aromatizată cu trufe negre (130g) Borgo de’Medici Italia
Cremă caramel cu sare de mare, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-130g
Brad din lemn cu suport personalizabil print UV
Cutie pentru cadouri cu șnururi / Fundiță asortată

114.89
euro +  TVA



COD: AX43 
Whisky Single Malt Glenmorangie 10 ani, cu buchet nuanţat, care combină note de vanilie, lemn de stejar, condimente şi un melanj inedit de arome 
florale şi fructate-0,75l
Prosecco extra dry DOCG Valdobbiadene Luxury Mionetto Italia-0,75l
Dessert Luxury cu panettone 100% unt, cu stafide și coajă de portocală confiată 500g) și cremă de fistic (180g) Borgo de’Medici Italia
Selecție de mini tablete din ciocolată cu cacao raw de origine Grenade, Sao Thomé, Madagascar, Mexico și Tanzania,  Monorigine Grand Cru Bernardi 
Italia-100g
Trufe din ciocolată belgiană premium și cremă caramel, cu înveliș crocant Pure Chocolate Letonia-100g
Batoane din ciocolată neagră cu marzipan premium Lubeck cu cremă cognac și înveliș crocant cu migdale Carstens Germania-120g
Cutie metalică decorativă cu turtă dulce cu 20% nuci Meistersinger Wicklein Germania-112g
Migdale caramelizate în miere și zahăr brun, în tăviță din lemn de plop Le Naturine Saladine Italia-100g
Fursecuri macaron cu migdale și cremă cu aromă portocale Caterina de’Medici Cuorenero Italia-42g
Cafea 100% Arabica Espresso Monaco Dallmayr Germania, cutie metalică-250g
Decorațiune din lemn cu design Crăciun
Suport pentru lumânare din lemn și sticlă
Decorațiune stilizată Crăciun
Cutie pentru cadouri / Hârtie mătase / Fundiță asortată

127.66
euro +  TVA



Cadouri tradiționale
Încurajăm producatorii autohtoni promovându-le produsele...dulcețuri, produse de 

patiserie și specialități din carne de vânat, precum și obiecte de ceramică și țesătorie 
realizate cu măestrie în ateliere ce păstrează încă vie arta meșteșugului popular.



COD: AXT01
Vin roșu sec, ediție limitată Merlot Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g
Turtă dulce glazurată de Arcuș, fără aditivi și conservanți, colorant natural -50g
Con de brad natural
Coș din fibre naturale / Folie profesională / Fundiță asortată

COD: AXT02
Vin roșu sec Fetească Neagră Private Riserva Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Sânziene din aluat fraged cu marmeladă, în săculeț yută -150g
Gem de prune cu nuci, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-200g
Decorațiune din lemn, personalizabilă prin gravare
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

10.98
euro +  TVA

12.77
euro +  TVA



COD: AXT03
Vin roșu sec, ediție limitată Merlot Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g
Peltea de gutui și mere, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-200g
Bomboane de pom cu glazură de ciocolată, rom, nucă și stafide, în săculeț yută-96g
Decorațiune din lemn cu figurină aplicată
Con de brad natural
Lădiță cu motive tradiționale și mâner din sfoară / Folie profesională / Fundiță asortată

16.09
euro +  TVA



COD: AXT04
Vin roșu sec Fetească Neagră Private Riserva Via Dacilor Dealurile Munteniei-0,75l
Cozonac tradițional cu stafide, cremă de nucă și cacao-600g
Turtă dulce glazurată de Arcuș, fără aditivi și conservanți, colorant natural -50g
Pate cu carne de cerb, champignon și roșii, fără aditivi Silvania Gourmet-100g
Sos artizanal din roșii și ierburi aromatizante, fără conservanți, Ambrozia-250ml
Clopoțel din ceramică, pictat manual cu motive tradiționale
Con de brad natural
Coș din fibre naturale / Folie profesională / Fundiță asortată

20.94
euro +  TVA



COD: AXT05
Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, D.O.C.-C.M.D Cervus Cepturum Crama Ceptura-0,75l
Cozonac tradițional cu stafide, cremă de nucă și cacao-600g
Gem de prune cu nuci, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-200g
Bomboane de pom cu glazură de ciocolată, rom, nucă și stafide, în săculeț yută-96g
Mirodenii pentru vin fiert, în săculeț yută-25g
Cană din ceramică cu motive tradiționale
Con de brad natural
Coș din fibre naturale / Folie profesională / Fundiță asortată

25.28
euro +  TVA



COD: AXT06
Vin roșu sec Fetească Neagră, D.O.C.-C.M.D. Astrum Cervi Crama Ceptura-0,75l
Mousse cu carne de mistreț și fulgi de ceapă prăjită Silvania Gourmet-100g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Turtă dulce glazurată de Arcuș, fără aditivi și conservanți, colorant natural -50g
Clopoțel din ceramică, model unicat, modelat, pictat și smălțuit manual în atelierul familiei Bledea din Baia Mare
Lădiță din lemn personalizabilă prin gravare / Folie profesională / Fundiță asortată

28.85
euro +  TVA



COD: AXT07
Vin organic roșu sec Fetească Neagră D.O.C. Domeniul Bogdan Podgoria Murfatlar-0,75l
Cozonac tradițional cu stafide, cremă de nucă și cacao-600g
Peltea de gutui și mere, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-200g
Specialitate artizanală cu miere de salcâm și nuci Ambrozia-120g
Turtă dulce glazurată de Arcuș, fără aditivi și conservanți, colorant natural -50g
Clopoțel din ceramică, pictat manual cu motive tradiționale
Set cu 2 suporți din lemn pentru pahare/căni cu motive tradiționale
Con de brad natural
Cutie din lemn cu capac gravat cu motive tradiționale-personalizabilă 32.94

euro +  TVA



COD: AXT08
Vin roșu demisec Merlot D.O.C.-C.M.D. Domeniile Recaș, cu dop din sticlă-0,75l
Set ulcică și 6 căni din ceramică, cu suport decorativ
Mirodenii pentru vin fiert, în săculeț yută-25g
Peltea de gutui și mere, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-200g
Sânziene din aluat fraged cu marmeladă, în săculeț yută -150g
Pate cu carne de bibilică, bacon și pătrunjel, fără aditivi Silvania Gourmet-100g
Sos boieresc cu ceapă și ciuperci, fără conservanți, Ambrozia-120g
Decorațiune din lemn, personalizabilă prin gravare
Conuri de brad (2)
Lădiță din lemn personalizabilă prin gravare / Folie profesională / Fundiță asortată 44.43

euro +  TVA



COD: AXT09
Palincă de prune 50% alc. Casa Pălincii Bran, în cutie-0,5l
Salam cu carne de struț, produs uscat și afumat la fum rece de stejar, fără aditivi și consevanți Silvania Gourmet-150g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Sânziene din aluat fraged cu marmeladă, în săculeț yută -150g
Ceșcuță din ceramică, model unicat, modelată, pictată și smălțuită manual în atelierul familiei Bledea din Baia Mare
Decorațiune din lemn cu figurină aplicată
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

48.26
euro +  TVA



COD: AXT10
Vinars Divin Bardar X.O., produs din distilate de vin atent selecționate, învechite cel puțin 7 ani, cu o aromă fină, 
și  nuanțe de ciocolată și vanilie, Republica Moldova-0,5l
Vin roșu sec Fetească Neagră, D.O.C.-C.M.D. Astrum Cervi Crama Ceptura-0,75l
Cozonac tradițional împletit cu cremă de ciocolată și mac-700g
Terină cu carne de cerb și afumătură Silvania Gourmet-100g
Cremă de brânză cu trufe albe, produs artizanal, Trufex-40g
Specialitate artizanală cu miere de salcâm și nuci Ambrozia-120g
Clopoțel din ceramică, pictat manual cu motive tradiționale
Con de brad natural
Cutie pentru cadouri / Fundiță asortată

49.53
euro +  TVA



COD: AXT11
Vin roșu sec, ediție limitată, Featească Neagră&Rară Neagră, D.O.C.-C.M.D., Maluri de Prut Crama Chateau Purcari-0,75l
Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao, în tăviță de lemn-600g
Specialitate 100% naturală din miere polifloră cu alune de pădure rumenite, pudră de roșcove și sare de mare Aurum Noble Honey-150g
Turtă dulce glazurată de Arcuș, fără aditivi și conservanți, colorant natural -50g
Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g
Clopoțel din ceramică, model unicat, modelat, pictat și smălțuit manual în atelierul familiei Bledea din Baia Mare
Set cu 2 suporți din lemn pentru pahare/căni cu motive tradiționale
Con de brad natural
Coș din fibre naturale / Folie profesională / Fundiță asortată

55.40
euro +  TVA


