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OBIECTE PERSONALIZABILE

Cod: ACP01

Felicitare din lemn cu decorațiune brăduț 3D, 
personalizabilă prin gravare.

Dimensiuni: 10 x 15 x 0,4 cm

Suprafață maximă gravare: 4x4 cm

Se livrează în plic kraft

Cod: ACP02

Brad cu glob din lemn, personalizabil prin gravare

Dimensiuni: brad:15,5 x 13 x 0,6 cm; glob: 7 x 4.5 x 0.6 cm

Suprafață maximă gravare glob: 3x3 cm

Se livrează în plic kraft/colorat 



Cod: ACP03

Set din lemn de mahon cu 4 coastere cu design Crăciun, 
personalizabil prin gravare

Dimensiuni: coaster: 9 x 9 x 0,2 cm; cutie suport: 10 x 6 x 1.5 cm

Suprafață maximă gravare cutie suport: 6x4 cm

Cod: ACP04.1/ACP04.2

Cutie din lemn pentru o sticlă vin sau spumant, cu capac culisant 
și design Crăciun, personalizabilă prin gravare

Dimensiuni interioare: 37 x 9,5 x 9 cm

Se livrează cu sizzlepack pentru protecția sticlei

Suprafață maximă gravare: 8x6 cm

OBIECTE PERSONALIZABILE



Cod: AC01

Selecția conține: 4 produse

Praline cu pastă de alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo Italia-140g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, migdale, nuci și merișoare X-mas Flakes Rau Confiserie Germania-100g

Fursecuri cu cremă de mere Sweet Joy Polonia-135g
Pungă cartonată cu design Crăciun / Fundiță asortată



Cod: AC02

Selecția conține: 4 produse

Prosecco brut DOC Treviso Bottega Il Vino dei Poeti Italia-0,2l

Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Lux Oliva Italia-85g

Fursecuri cu cremă de ciocolată Fudge Sweet Joy Polonia-86g 

Pungă cartonată cu fereastră și design Crăciun / Fundiță asortată



Cod: AC03

Selecția conține: 4 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră 2016, DOC-CMD Domeniile Tohani-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline cu pastă de alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo Italia-140g

Cutie pentru cadouri Xmas Winter



Cod: AC04

Selecția conține: 5 produse

Ceai infuzie cu frunze de mur, zmeură, coacăze negre, mere și măceșe Demmers Teehaus Germania-50g

Deliciu de portocale cu ghimbir, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-200g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, cereale și nuci macadamia sărate Flakes Macadamia Rau Confiserie Germania-100g

Biscuiți cu unt și pepite ciocolată, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g

Pungă cartonată cu fereastră și design Crăciun / Fundiță asortată



Cod: AC05

Selecția conține: 5 produse

Vin spumant alb brut Andre Gallois Franța-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, migdale, nuci și merișoare X-mas Flakes Rau Confiserie Germania-100g

Biscuiți cu unt și pepite ciocolată, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g

Cutie cu design Crăciun



Cod: AC06

Selecția conține: 5 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, DOC-CMD Cervus Cepturum Crama Ceptura-0,75l

Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Lux Oliva Italia-85g

Drajeuri din ciocolată albă cu papaya Di Iorio Italia-100g

Fursecuri cu cremă de ciocolată Fudge Sweet Joy Polonia-86g 

Cutie pentru cadouri Xmas Winter



Cod: AC07

Selecția conține: 6 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, DOC-CMD, Negru de Tohani Dealu Mare-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline din ciocolată neagră cu cireșe amare Confetti Crispo Italia-130g

Cafea cu aromă intensă Cafe de Paris Franța-250g

Fursecuri cu cremă de mere Sweet Joy Polonia-135g
Cutie pentru cadouri Xmas Tree



Cod: AC08

Selecția conține: 6 produse

Vin spumant alb brut Andre Gallois Franța-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi al Rhum Oliva Italia-150g

Coajă de portocală confiată în ciocolată neagră Di Iorio Italia-100g
Decorațiune Crăciun din lemn
Tăviță din rattan / Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: AC09

Selecția conține: 7 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră 2016, DOC-CMD Domeniile Tohani-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline din ciocolată neagră cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Oliva Italia-150g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, migdale, nuci și merișoare X-mas Flakes Rau Confiserie Germania-100g

Biscuiți cu unt și pepite ciocolată, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g

Felicitare din lemn cu decorațiune brăduț 3D, personalizabilă prin gravare
Cutie pentru cadouri Xmas Tree



Cod: AC10

Selecția conține: 6 produse

Vin spumant alb demisec Cramele Cricova-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Selecție de cupe belgiene cu cremă vanilie, cocos, scorțișoară, caramel The Original Noble-50g

Praline din ciocolată neagră cu cireșe amare Confetti Crispo Italia-130g

Biscuiți cu unt, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g

Cutie cu design Crăciun



Cod: AC11

Selecția conține: 7 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, DOC-CMD Cervus Cepturum Crama Ceptura-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline cu pastă de alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo Italia-140g

Biscuiți cu unt  și caramel, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-125g 

Praline cu aromă de cafea Confetti Crispo Italia-100g

Deliciu de portocale cu ghimbir, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-200g

Cutie cu design Crăciun



Cod: AC12

Selecția conține: 7 produse

Vin spumant alb demisec Andre Gallois Franța-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Selecție de cupe belgiene cu cremă de lichior cafea, amaretto, whisky Spirit Noble-50g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată neagră Ore Liete Perugia Italia-100g

Cafea Aroma Italiano Kimbo Italia-250g
Decorațiune Crăciun
Tavă pentru cadouri cu design imitație lemn / Folie profesională /Fundiță asortată



Cod: AC13

Selecția conține: 8 produse

Vin roșu sec Canti Rosso Italia-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline din ciocolată neagră cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Oliva Italia-150g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, cereale și nuci macadamia sărate Flakes Macadamia Rau Confiserie Germania-100g

Fursecuri cu cremă de mere Sweet Joy Polonia-135g

Cafea cu aromă intensă Cafe de Paris Franța-250g

Decorațiune Craciun din lemn

Cutie pentru cadouri Merry Christmas



Cod: AC14

Selecția conține: 6 produse

Vin spumant alb demisec Fetească Neagră&Muscat Ottonel Domeniile Panciu-0,75l

Selecție de cupe belgiene cu cremă cafea, champagne, cafea, caramel Cantabile Noble-100g

Migdale în crustă de ciocolată neagră și pudră de cacao Confetti Crispo Italia-130g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate 
Baci di Dama Liberty Rippa Italia-150g 

Felicitare din lemn cu decorațiune brăduț 3D, personalizabilă prin gravare
Cutie pentru cadouri Xmas Winter



Cod: AC15

Selecția conține: 8 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, DOC-CMD Cervus Cepturum Crama Ceptura-0,75l

Vin spumant alb demisec Cramele Cricova-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Selecție de cupe belgiene cu cremă vanilie, cocos, scorțișoară, caramel The Original Noble-50g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, migdale, nuci și merișoare X-mas Flakes Rau Confiserie Germania-100g

Fursecuri cu cremă de mere Sweet Joy Polonia-135g

Biscuiți cu unt, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g

Cutie cu design Crăciun



Cod: AC16

Selecția conține: 8 produse

Vin de creație, roșu sec, cupaj DOC-CMD Siel Domeniile Tohani-0,75l

Mousse cu carne de cerb și merișoare confiate, fără coloranți și potențiatori de gust, Silvania Gourmet-100g

Pate de căprioară și trufe Silvania Gourmet-100g

Pate de fazan și portocală Silvania Gourmet-100g

Migdale sărate cu trufe negre William di Carlo Italia-80g

Specialitate de biscuiți sărați cu brânză Gouda Noble Savoury Belgia-60g

Platou de servire, din lemn, personalizabil prin gravare
Tăviță pentru cadouri / Folie profesională /Fundiță asortată



Cod: AC17

Selecția conține: 7 produse

Vin spumant alb demisec Traminer Cramele Cricova-0,75l

Panettone 100% unt cu pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-500g

Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Lux Oliva Italia-85g

Nougat artizanală cu miere și fistic Di Iorio Italia-140g

Praline cu aromă de cafea Confetti Crispo Italia-100g

Fursecuri cu cremă de ciocolată Fudge Sweet Joy Polonia-86g 

Cutie pentru cadouri Merry Christmas



Cod: AC18

Selecția conține: 7 produse

Vin roșu demisec Cabernet Sauvignon, DOC-CMD Astrum Cervi Crama Ceptura-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline din ciocolată neagră cu cremă de rom Jamaica Cuneesi al Rhum Oliva Italia-150g

Biscuiți cu unt  și caramel, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-125g 

Coajă de portocală confiată în ciocolată neagră Di Iorio Italia-100g

Fursecuri cu cremă de ciocolată Fudge Sweet Joy Polonia-86g 

Sanie din lemn cu decor Crăciun, personalizabilă 
Folie profesională /Fundiță asortată



Cod: AC19

Selecția conține: 6 produse

Whisky scoțian Grant’s Master Blenders Edition-0,7l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Selecție de cupe belgiene Pure Noble-50g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, cereale și nuci macadamia sărate Flakes Macadamia Rau 
Confiserie Germania-100g

Decorațiune Crăciun din lemn
Cutie pentru cadouri Xmas Winter



Cod: AC20

Selecția conține: 8 produse

Vin roșu sec Canti Rosso Italia-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Selecție de cupe belgiene cu cremă vanilie, cocos, scorțișoară, caramel The Original Noble-50g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, migdale, nuci și merișoare X-mas Flakes Rau Confiserie Germania-100g

Biscuiți cu unt și pepite ciocolată, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g
Ceai infuzie cu frunze de mur, zmeură, coacăze negre, mere și măceșe Demmers Teehaus Germania-50g
Infuzor în formă ceainic, din oțel inoxidabil
Cutie cu capac Bonnes Fetes
Folie profesională /Fundiță asortată



Cod: AC21

Selecția conține: 9 produse

Vin roșu sec Cabernet Sauvignon Delle Venezie Bottega Toscana Italia-0,75l 

Panettone 100% unt cu pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-500g

Cupe belgiene cu cremă de alune de pădure Crispy Noble-42g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama 
Liberty Rippa Italia-150g 

Migdale în crustă de ciocolată neagră și pudră de cacao Confetti Crispo Italia-130g

Nougat artizanală cu miere și fistic Di Iorio Italia-140g

Cafea 100% Arabica Qualita Oro Lavazza, cutie metalică-250g

Decorațiune Crăciun din lemn
Cutie pentru cadouri Merry Christmas



Cod: AC22

Selecția conține: 11 produse

Vin roșu sec Canti Rosso Italia-0,75l

Vin spumant alb demisec Andre Gallois Franța-0,75l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Selecție de cupe belgiene cu cremă vanilie, cocos, scorțișoară, caramel The Original Noble-50g

Praline din ciocolată neagră cu cireșe amare Confetti Crispo Italia-130g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată neagră Ore Liete Perugia Italia-100g

Specialități crocante din ciocolată cu lapte, cereale și nuci macadamia sărate Flakes Macadamia Rau Confiserie Germania-100g

Deliciu de portocale cu ghimbir, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-200g

Nougat artizanală cu miere și fistic Di Iorio Italia-140g

Cafea Aroma Italiano Kimbo Italia-250g

Cutie cu design Crăciun



Cod: AC23

Selecția conține: 7 produse

Prosecco Frizzante DOC Treviso Botter Italia-0,75l

Panettone 100% unt cu pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-500g

Selecție de cupe belgiene cu cremă de cafea, amaretto, whisky, brandy Gift Box Noble-100g

Cutie metalică cu fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu alune de pădure-rețetă tradițională din Italia, exclusiv cu ingrediente 
proaspete, atent selecționate Baci di Dama Rippa Italia-100g 

Drajeuri din ciocolată neagră cu ananas Di Iorio Italia-100g

Decorațiune Crăciun din lemn
Cutie cu capac Joyeuses Fetes
Folie profesională /Fundiță asortată



Cod: AC24

Selecția conține: 6 produse

Whisky Bourbon Jack Daniel’s Tennessee -0,5l

Panettone 100% unt cu stafide și coajă de portocală confiată, ambalat și decorat manual, Italia-300g

Praline cu pastă de alune de pădure Gianduiotti Confetti Crispo Italia-140g 

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama 
Liberty Rippa Italia-150g 

Migdale în crustă de ciocolată neagră și pudră de cacao Confetti Crispo Italia-130g

Cutie pentru cadouri Xmas Tree



Cod: AC25

Selecția conține: 6 produse

Prosecco brut DOC Treviso Il Vino dei Poeti Bottega Italia-0,75l

Selecție de cupe belgiene cu cremă cafea, champagne, cafea, caramel Cantabile Noble-100g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama 
Le Gran Lusso Tre Rippa Italia-100g 

Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Lux Oliva Italia-85g

Cafea 100% Arabica Perfetto Espresso Lavazza-250g

Sanie din lemn cu decor Crăciun, personalizabilă 
Folie profesională /Fundiță asortată



Cod: AC26

Selecția conține: 9 produse

Vin spumant alb demisec Traminer Cramele Cricova-0,75l

Vin roșu sec Cabernet Sauvignon, DOC-CMD, Crama Chateau Purcari-0,75l

Panettone 100% unt cu pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-500g

Praline din ciocolată neagră cu cremă de alune de pădure Noccioghiotti Oliva Italia-150g

Cupe belgiene cu cremă de alune de pădure Crispy Noble-42g

Coajă de portocală confiată în ciocolată neagră Di Iorio Italia-100g

Biscuiți cu unt  și caramel, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-125g

Set din lemn de mahon cu 4 coastere cu design Crăciun, personalizabil prin gravare

Cutie pentru cadouri Merry Christmas



Cod: AC27

Selecția conține: 6 produse

Lichior cu whisky irlandez Baileys Chocolate Luxe-0,5l

Panettone 100% unt cu pepite din ciocolată, ambalat și decorat manual Granducale Italia-500g

Cupe belgiene cu cremă de alune de pădure Crispy Noble-42g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama Le 
Gran Lusso Rippa Italia-100g 

Drajeuri din ciocolată albă cu papaya Di Iorio Italia-100g

Cutie pentru cadouri Xmas Tree



Cod: AC28

Selecția conține: 8 produse

Vin roșu sec cupaj DOC-CMD 2015 Cuvee Nicolae Dealu Mare-Tohani-0,75l

Cutie metalică cu selecție de praline cu cremă gianduia și fistic Latta Quadra Krystal Oliva Italia-200g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate 
Baci di Dama Le Gran Lusso Tre Rippa Italia-100g 

Cafea 100% Arabica Qualita Oro Lavazza, cutie metalică-250g

Praline din ciocolată neagră cu cireșe amare Confetti Crispo Italia-130g

Biscuiți cu unt și pepite ciocolată, rețetă tradițională din 1888, La Mere Poulard Franța-47g

Deliciu de portocale cu ghimbir, fără aditivi, coloranți și conservanți Talita-200g

Cutie din lemn, personalizabilă 



Cod: AC29

Selecția conține: 7 produse

Blended Whisky Ballantine’s 12 ani, în cutie-0,7l

Selecție de cupe belgiene cu cremă de lichior cafea, amaretto, whisky Spirit Noble-50g

Selecție de fursecuri cu unt Ore Liete Perugia Italia-300g

Terină cu carne de struț și stafide aurii, fără coloranți și potențiatori de gust, Silvania Gourmet-100g

Specialitate de biscuiți sărați cu brânză Gouda Noble Savoury Belgia-60g

Cafea 100% Arabica Club Lavazza, cutie metalică-250g

Cutie pentru cadouri Xmas Tree



Cod: AC30

Selecția conține: 6 produse

Coniac Hennessy V.S., în cutie – 0,7l

Selecție de cupe belgiene Pure Noble-50g

Cutie metalică cu fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu alune de pădure-rețetă tradițională din Italia, exclusiv cu 
ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama Rippa Italia-100g 

Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Lux Oliva Italia-85g

Migdale sărate cu trufe negre William di Carlo Italia-80g

Cutie pentru cadouri Merry Christmas



Cod: AC31

Selecția conține: 6 produse

Prosecco Superiore brut Strada di Guia 109 Foss Marai Valdobbiadene Italia-0,75l

Panettone 100% unt cu caise glasate și condimente Veneziana Loison-550g

Selecție de trufe albe și negre cu alune de pădure Les Bouchons Oliva Italia-220g

Selecție de cupe belgiene cu cremă de lichior cafea, amaretto, whisky Spirit Noble-50g

Decorațiune Crăciun din lemn

Cutie tip cufăr / Fundiță asortată



Cod: AC32

Selecția conține: 7 produse

Prosecco brut DOC Treviso Il Vino dei Poeti Bottega Italia-0,75l

Vin roșu sec Memoro Piccini Toscana Italia-0,75l

Miniaturi sticluțe din ciocolată cu sortimente de cognac, rom și whisky, în cutie din lemn Abtey Franța-155g

Selecție de mini tablete de ciocolată belgiană cu flori de sare, creme brulee și cafea Noble-183g 

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent 
selecționate Baci di Dama Liberty Rippa Italia-150g 

Nougat artizanală cu miere, migdale și boabe de cafea Di Iorio Italia-140g

Cutie din lemn, personalizabilă 



Cod: AC33

Selecția conține: 9 produse

Blended Whisky Chivas Regal 12 ani, în cutie-0,5l

Vin roșu sec Memoro Piccini Toscana Italia-0,75l

Selecție de cupe belgiene cu cremă vanilie, cocos, scorțișoară, caramel The Original Noble-50g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama 
Le Gran Lusso Tre Rippa Italia-100g 

Migdale în crustă de ciocolată neagră și pudră de cacao Confetti Crispo Italia-130g

Terină din piept de rață afumat Maison Lafitte-180g

Specialitate de biscuiți sărați cu brânză Gouda Noble Savoury Belgia-60g

Decorațiune Crăciun 3D
Cutie cu capac Savoureux
Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: AC34

Selecția conține: 5 produse

Șampanie Moet&Chandon Imperial Brut-0,75l

Selecție de praline cu cremă tiramisu, creme brulee, mousse ciocolată și marțipan Reber Germania-120g

Selecție de mini tablete de ciocolată belgiană cu flori de sare, creme brulee și cafea Noble-183g

Cutie metalică cu fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu alune de pădure-rețetă tradițională din Italia, exclusiv cu 
ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di Dama Rippa Italia-100g

Cutie tip cufăr / Fundiță asortată



Cod: AC35

Selecția conține: 6 produse

Single Malt Scotch Whisky Glenfiddich 15 ani, în cutie-0,7l

Selecție de cupe belgiene cu cremă cafea, champagne, cafea, caramel Cantabile Noble-100g

Fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu migdale-rețetă tradițională, exclusiv cu ingrediente proaspete, atent selecționate Baci di 
Dama Le Gran Lusso Rippa Italia-100g 

Nougat artizanală cu miere și fistic Di Iorio Italia-140g

Migdale sărate cu trufe negre William di Carlo Italia-80g

Cutie din lemn, personalizabilă



Cod: AC36

Selecția conține: 7 produse

Single Malt Scotch Whisky Experimental Series IPA Cask Glenfiddich, în cutie-0,7l

Trabuc La Flor Dominicana Tubos 100 Ligero Corona

Cutie metalică cu selecție de praline cu cremă gianduia și fistic Latta Quadra Krystal Oliva Italia-200g

Cutie metalică cu fursecuri cu unt și cremă de ciocolată cu alune de pădure-rețetă tradițională din Italia, exclusiv cu ingrediente 
proaspete, atent selecționate Baci di Dama Rippa Italia-100g

Migdale sărate cu trufe negre William di Carlo Italia-80g

Cafea 100% Arabica Etiopia Mocca Imping’s Kaffee-250g

Cutie din lemn, personalizabilă 



Cod: ACK01

Selecția conține: 6 produse

Selecție de 9 sortimente de ciocolată Ritter Sport Bunter Mix-150g

Bomboane gumate cu suc de fructe și vitamine Nimm2 Softies-90g

Napolitană cu cremă de lapte și nougat Knoppers-25g

Snacks cu susan Gold Fischli-100g

Caramele cu fructe Mamba-26,5g

Cutie tip borsetta cu design Crăciun



Cod: ACK02

Selecția conține: 9 produse

Batoane de ciocolată cu lapte și umplutură de lapte, ambalate individual Kinder-50 g

Ciocolată cu biscuiți Tuc Milka-35g

Caramele cu frișcă Werhers-80g

Jeleuri cu aromă de fructe Goldbaren Haribo-100g

Biscuiți cu unt Zoo Leibniz Bahlsen-100g

Batoane cu cremă de alune Nutella B-ready-44g

Biscuiți sărați Pom-Bar Chio-90g

Suc Tedi (diverse sortimente)-200ml

Pungă cartonată cu fereastră și design Crăciun / Fundiță asortată



Cod: ACT01

Selecția conține: 4 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, DOC-CMD, Negru de Tohani Dealu Mare-0,75l

Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g

Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g

Cutie pentru cadouri 



Cod: ACT02

Selecția conține: 5 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră 2016, DOC-CMD Domeniile Tohani-0,75l

Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g

Colțunași populari la cuptor cu magiun de coacăze, fără aditivi și adaos de zahăr Hiper Ambrozia-150g

Sirop de vișine, afine și merișoare, fără coloranți și conservanți, Bunătăți cu Gust-300ml

Coș împletit cu mânere

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT03

Selecția conține: 6 produse

Specialitate artizanală cu miere de salcâm și nuci Ambrozia-120g

Sirop din fructe de soc, fără coloranți și conservanți, Bunătăți cu Gust-300ml

Colțunași populari la cuptor cu magiun de coacăze, fără aditivi și adaos de zahăr Hiper Ambrozia-150g

Mousse cu carne de cerb și merișoare confiate, fără coloranți și potențiatori de gust, Silvania Gourmet-100g

Suport 3D din lemn pentru lumânare

Coș împletit cu mânere 

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT04

Selecția conține: 7 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră&Merlot, DOC-CMD Cervus Cepturum Crama Ceptura-0,75l

Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao-400g

Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g

Pate de căprioară și trufe Silvania Gourmet-100g

Lingură suport din ceramică 

Suport 3D din lemn pentru lumânare

Tăviță împletită

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT05

Selecția conține: 8 produse

Vin roșu demisec Fetească Neagră 2016, DOC-CMD Domeniile Tohani-0,75l

Cozonac tradițional cu stafide, cremă de nucă și cacao-600g

Specialitate artizanală cu miere de salcâm și nuci Ambrozia-120g

Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g

Colțunași populari la cuptor cu magiun de coacăze, fără aditivi și adaos de zahăr Hiper Ambrozia-150g

Suport din lemn pentru borcane, decorat cu dantelă croșetată

Decorațiune din lemn

Coș împletit cu mânere 

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT06

Selecția conține: 7 produse

Vin roșu demisec Cabernet Sauvignon, DOC-CMD Astrum Cervi Crama Ceptura-0,75l

Cozonac tradițional cu stafide, cremă de nucă și cacao-600g

Zacuscă de țelină/vinete, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-175g

Specialitate crud-uscată de cârnați din carne de căprioară Silvania Gourmet-200g

Colțunași populari la cuptor cu magiun de coacăze, fără aditivi și adaos de zahăr Hiper Ambrozia-150g

Sfeșnic din ceramică pictat manual cu motive tradiționale

Coș împletit cu toartă

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT07

Selecția conține: 7 produse

Vin roșu sec Cabernet Sauvignon, DOC-CMD, Crama Chateau Purcari-0,75l

Terină cu carne de struț și stafide aurii, fără coloranți și potențiatori de gust, Silvania Gourmet-100g

Specialitate crud-uscată din carne de cerb Silvania Gourmet-200g

Specialitate artizanală, după o rețetă tradițională din zona Brăilei, Muștăriță de ardei copti Rețete Vechi-300g

Specialitate artizanală cu miere de salcâm și nuci Ambrozia-120g

Felicitare din lemn cu decorațiune brăduț 3D, personalizabilă prin gravare 

Cutie pentru cadouri



Cod: ACT08

Selecția conține: 8 produse

Vin roșu sec, cupaj Fetească Neagră&Cabernet Sauvignon&Merlot, DOC, Făurar Davino Dealu Mare-0,75l

Cozonac tradițional cu stafide, cremă de nucă și cacao-600g

Dulceață de piersici în vin fiert / gutui, pere și nuci/ piersici și pepene galben, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-200g

Sirop de vișine, afine și merișoare, fără coloranți și conservanți, Bunătăți cu Gust-300ml

Pate de fazan și portocală Silvania Gourmet-100g

Pate de bibilică cu bacon Silvania Gourmet-100g

Ștergar din bumbac, țesut cu motive tradiționale

Sanie din lemn, personalizabilă 

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT09

Selecția conține: 6 produse

Vin roșu sec cupaj DOC-CMD 2015 Cuvee Nicolae Dealu Mare-Tohani-0,75l

Cozonac tradițional, rețetă chef Scărlătescu, cu cremă de nucă, cacao, rahat, exclusiv din ingrediente naturale 
(termen valabilitate 7 zile)-500g

Dulceață de nuci verzi și cuișoare, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-120g

Sirop din fructe de soc, fără coloranți și conservanți, Bunătăți cu Gust-300ml

Suport 3D din lemn pentru lumânare

Cutie din lemn, personalizabilă 



Cod: ACT10

Selecția conține: 10 produse

Palincă de Ardeal Zetea-0,5l

Vin roșu sec, cupaj Fetească Neagră&Cabernet Sauvignon&Merlot, DOC, Făurar Davino Dealu Mare-0,75l

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

Zacuscă de țelină/vinete, fără aditivi, coloranți și conservanți, Ambrozia-175g

Mousse cu carne de cerb și merișoare confiate, fără coloranți și potențiatori de gust, Silvania Gourmet-100g

Set 2 ceșcuțe din ceramică, pictate manual cu motive tradiționale

Candelă din ceramică pentru aromaterapie

Coș împletit cu toartă 

Folie profesională / Fundiță asortată



Cod: ACT11

Selecția conține: 8 produse

Vin spumant alb brut, ediție limitată, Riserva Domeniile Panciu-0,75l

Vin roșu sec, ediție limitată, Featească Neagră&Rară Neagră, DOC-CMD, Maluri de Prut Crama Chateau Purcari-0,75l

Cozonac tradițional cu cremă de nucă și cacao, în tăviță de lemn-600g

Specialitate artizanală de zacuscă cu ghebe, după o rețetă tradițională din zona Suceviței, Rețete Vechi-300g

Specialitate artizanală cu miere de salcâm și nuci Ambrozia-120g

Colțunași populari la cuptor cu magiun de coacăze, fără aditivi și adaos de zahăr Hiper Ambrozia-150g

Set cu 4 coastere din lemn

Sanie din lemn personalizabilă

Folie profesională / Fundiță asortată



CUTIE XMAS WINTER

Dimensiuni: 34 x 18 x 12,5 cm 

Personalizabilă prin aplicare manșon cu logo/mesaj

* La cerere, se poate pune la dispozitie pungă din 
hârtie kraft cu mânere 

CUTIE XMAS TREE

Dimensiuni: 34 x 18 x 16 cm 

Personalizabilă prin aplicare manșon cu logo/mesaj

* La cerere, se poate pune la dispozitie pungă din 
hârtie kraft cu mânere 

CUTIE MERRY CHRISTMAS

Dimensiuni: 34 x 25 x 18 cm 

Personalizabilă prin aplicare manșon cu logo/mesaj

* La cerere, se poate pune la dispozitie pungă din 
hârtie kraft cu mânere 


