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bezgranicznie �wi¹tecznych. 

�WI¥TECZNE PACZKI

Zaskocz wspó³pracowników wysmakowanym prezentem!

Co proponujemy?

Wybierz paczkê pe³n¹ smako³yków i niepodzianek
 - �wie¿ych, eleganckich i 

To produkty przygotowane w naszej kuchni, 
skomponowane przez 

do�wiadczonych kucharzy i cukierników.



BAJECZNE WYPIEKI

Atmosfera �wi¹t zamkniêta w butelce...

CENA: 

CENA: 

Butelka wraz z opakowaniem stanowi samodzielny prezent!

Wysyp na stolnicê, dodaj we w³asnym zakresie trzy mokre sk³adniki 
wed³ug przepisu z etykiety i... upiecz. To elegancki prezent w litrowej butelce 
z dok³adnie wymierzonymi produktami na wypieki w �wi¹tecznym klimacie. 

A wykonanie? Bajecznie ³atwe!

�wi¹teczne pierniczki
Zawarto�æ: m¹ka pszenna, m¹ka orkiszowa, cukier puder, gorzka czekolada, 

przyprawa do piernika, kakao, soda oczyszczona
Dodaj tylko: miód, jajka, mas³o

42 pln 

�wi¹teczne brownie
Zawarto�æ: gorzka czekolada, orzechy laskowe, kakao, br¹zowy cukier, bia³y cukier, m¹ka pszena, sól

Dodaj tylko: wodê, olej, jajka.
60 pln 



STWÓRZ SWÓJ �WI¥TECZNY ZESTAW

Wybierz 3 sk³adniki do paczki:

Opcjonalnie dodaj bajeczne wypieki z butelki:

Konfitura �liwkowa z czekolad¹ (200 gr) 30 pln
lub Cytrynki marynowane w syropie (150 gr) 25 pln

Pierniczki z lukrem  (80 gr) 20 pln 
lub Czekolada z dodatkami (85 gr) 25 pln

Nalewka (200 ml) 35 pln 
lub Wino z przyprawami na grzañca (500 ml) 45 pln

Brownie w butelce (1 litr) 60 pln
lub Pierniczki w butelce (1 litr) 42 pln



Papierow¹ torebkê ze �wi¹tecznym motywem do Twojego zamówienia do³¹czamy GRATIS.

Opakowanie tekturowe, wy�cielone siankiem - od 15 pln
(do rekalkulacji, zale¿nie od wielko�ci zamówienia)

OPAKOWANIE

Czy czujesz ju¿ zapach �wi¹t?

Drewniana skrzynka, wy�cielona siankiem - od 30 pln
(do rekalkulacji, zale¿nie od wielko�ci zamówienia)



Kolorowe skarpetki z motywem �wi¹tecznym
Fartuch kucharski z indywidualnym nadrukiem

Kucharsk¹ rêkawicê
Ciep³y �wi¹teczny kocyk

POTRZEBUJESZ CZEGO� WIÊCEJ?

Na specjalne ¿yczenie wycenimy dla Ciebie
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