


HOLDSWORTH
HANDMADE ENGLISH CHOCOLATES



Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates

Make a
difference

Ciocolată neagră cu căpșuni, caramel 
sărat acoperit cu un strat de ciocolată 
cu lapte sau aromă intensă de mentă 
sălbatică? Închide ochii și savurează!

Oferă în dar cea mai frumoasă cutie 
cu bomboane de ciocolată, pentru o 

experienţă completă a simţurilor.

Dimensiune cutii:
8x12,5x12,5 cm 

(Lxlxh)

75
LEI

BLUE Theobroma 
Praline irezistibile într-o cutie 

elegantă și memorabilă
200 g 

PINK Theobroma 
O selecţie minunată de praline 

de ciocolată ambalate într-o 
cutie absolut încântătoare

200 g 



Colecția specială 
de Crăciun

Ciocolată + alcool = love, toată 
lumea știe. De data aceasta, un pic 
de brandy adăugat în compoziția 
pralinelor Holdsworth te poate 

duce cu gândul la un foc trosnind în 
șemineu.

Sharing is caring!

Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates

Luxury Advent
Calendar

În calendarele noastre sunt 25 
de bomboane de ciocolată făcute 

manual, fără alcool, cu lapte, glazură 
de ciocolată neagră și albă. Perfect 

pentru întreaga familie.
300 g

45
LEI

Merry Christmas
Chocolate  

Praline de ciocolată neagră cu amaretto
și marzipan, cremă de căpșuni și șampanie, ciocolată 

cu lapte cu martini și Nutella, ciocolată neagră cu 
rom, ciocolată albă și caramel sărat. 

Dimensiune cutie:
 20,5x17x3 cm (Lxlxh)

160 g 

Traditional Marzipan
Truffles  

O selecție deosebită de praline de ciocolată cu 
lapte, amaretto și marzipan, ciocolată albă, ciocolată 

neagră, ciocolată cu lapte și cremă de merișoare. 
Dimensiune cutie: 8,7x8,7x8,7 cm (Lxlxh) 

100 g

115
LEI

55
LEI



Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates

Rose Violet
& Rose Cremes 

truffles  
Praline de ciocolată neagră

cu cremă de violetă și trandafir
100 g 

Crunchy Hazelnut
Praline 

Praline de ciocolată cu lapte
și alune caramelizate

100 g 

Classic Marc 
de Champagne 

Truffles  
Praline de ciocolată neagră, 

albă, cu lapte și cremă 
de șampanie

100 g 

Sensational Sea 
Salt Caramel 

Truffles  
Praline de ciocolată neagră, 

albă, cu lapte și cremă de caramel
100 g

30
LEI



Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates

Sir Robin of Locksley
Gin Truffles  

Praline de ciocolată neagră, 
albă, cu lapte și cremă de gin. 

Dimensiune cutie:
8,7x8,7x8,7 cm (Lxlxh)

100 g 

45
LEI

Milk Chocolate 
Sea Salt Caramel 

Pralines 
O bijuterie cu bomboane 

senzaţionale, caramel și sare de mare
Dimensiune cutie:

8,7x8,7x8,7 cm (Lxlxh)
100 g 

Make a
difference

Ciocolată neagră cu căpșuni, caramel 
sărat acoperit cu un strat de ciocolată 
cu lapte sau aromă intensă de mentă 
sălbatică? Închide ochii și savurează!

Oferă în dar cea mai frumoasă cutie 
cu bomboane de ciocolată, pentru o 

experienţă completă a simţurilor.

45
LEI



Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates

Marc de Champagne 
Truffles  

Praline de ciocolată neagră, albă, 
cu lapte și cremă de șampanie 

185 g 

Strawberry 
& Marc De Champagne  
Praline de ciocolată neagră, albă, cu lapte

și cremă de căpșuni și șampanie
115 g 

Espresso Martini 
Assorted Cocktail 

Truffles  
Praline de ciocolată neagră, 

albă, cu lapte și cremă de 
espresso și martini 

115 g 

70
LEI

45
LEI

45
LEI



Dark Chocolate 
Rose & Violet CrEAms  

O combinație incandescentă a rafinamentului 
englezesc de praline cu cremă fondantă de trandafir 
și violetă. Această cutie elegantă este cadoul perfect 
pentru oricine iubește aromele de flori și ciocolată.

200 g 

50
LEI

Dark Chocolate
Peppermint Fondant CrEAms  

Cremă de fondant infuzată cu mentă englezească 
și glazurată în cea mai bună ciocolată neagră. În mod 

tradițional, acestea sunt perfecte pentru un răsfăț
la finalul zilei. 

200 g 

55
LEI Thank You Gift

Spune „Mulțumesc” oricând persoanelor dragi! 
Cu aceste praline artizanale din ciocolată 

englezească cu siguranță o să te faci remarcat. 
110 g

50
LEI

55
LEI

Happy Birthday Gift
Nimic mai frumos decât o cutie de ciocolată care 

îți urează „La mulți ani!”. Praline din ciocolată 
neagră, ciocolată cu lapte, ciocolată albă umplute 

cu cremă de fructe, există ceva pentru toată lumea. 
110 g

Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates



Holdsworth | Exquisite Handmade Chocolates

75
LEI

Milk Chocolate 
Collection 

O adevărată încântare pentru
orice iubitor de ciocolată cu lapte. 

Dimensiune cutie:
23x12,5x3,5 cm (Lxlxh)

185 g 

Sparkling Christmas 
  Spumant Il Selvatico Extra-Dry Ca’ Del Doge, 75 cl
  Milk Chocolate Collections, Holdsworth, 185 g
  Cutie și ambalaj cadou

135
LEI



Red Brillante 
  Vin roșu sec Castillo de Eneriz Rezerva , 75 cl  
  Milk Chocolate Sea Salt Caramel Pralines, 100 g 
  Shortbread Sicilian Lemon, 140 g 
  Cutie lemn 
  Preț: 160 lei



Blue Christmas  
  Praline englezești Holdsworth, Blue Theobroma, 200 g 
  Migdale glazurate și cremă de lime, Catànies, 80 g 
  Shortbread biscuit cu unt colecția Sara Miller, 250 g 
  La Salá Sangria White, 75 cl 
  Galup Panettoncino cu bucăți de ciocolată, 100 g 
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 240 lei



SHORTBREAD
shortbreads without shortcuts



ColecȚia
Sara Miller 

Din colaborarea Shortbread House 
of Edinburgh cu designerul Sara 
Miller, a ieșit o colecție superbă 

de bijuterii culinare.

60
LEI

Te invităm să încerci toate sortimentele noastre de 
biscuiți scoțieni cu belșug de unt, cu fresh de lămâie 
siciliană, cu chipsuri de ciocolată neagră, cu ciocolată 

și portocală suculentă, cu ghimbir răcoritor. 
Îți garantăm o experiență unică!

SHORTBREAD  |  shortbreads without shortcuts



70
LEI

Christmas
Selection   

Dimensiuni:
24x18,5x3,5 cm (Lxlxh)

270 g

Delicioși pentru cei mari, 
dar și pentru cei mici: biscuiți gustoși, 

creați cu muuuult unt.

Shortbread, supranumiți 
și „The jewel in the crown” al 

delicateselor englezești, sunt biscuiți 
realizați manual în Edinburgh, Scoția. 
 Aceștia sunt fructul tradiției locale 
și sunt produși după o rețetă secretă 

de familie, numai cu ingrediente 
proaspete și fără adaosuri 

de conservanți.

SHORTBREAD  |  shortbreads without shortcuts

20
LEI

Peacock Stars
Biscuiți scoțieni cu unt, 

formă de stea
100 g



SHORTBREAD  |  shortbreads without shortcuts

35
LEI

Shortbread Metal Tin
Dimensiune: 13x7,5 cm (hxd)

140 g

Biscuiţi artizanali
cu lămâie siciliană

Biscuiţi artizanali
cu perle de ciocolată 
neagră și portocală

Biscuiţi artizanali
cu extra perle de 
ciocolată neagră

Câștigători a peste 
50 de distincţii
Great Taste Awards

35
LEI

Shortbread 
With Hazelnut & 
White Chocolate

Biscuiţi scoţieni 
cu alune și ciocolată albă, 

în cutie metalică.
Dimensiune: 13x7,5 cm (hxd)

140 g



Shortbread
Fingers box
Biscuiți artizanali cu

extra perle de ciocolată neagră
170 g

25
LEI

Shortbread
Fingers box

Biscuiți artizanali cu unt
„Original Recipe”

170 g

25
LEI

SHORTBREAD  |  shortbreads without shortcuts

Delicioși pentru cei mari, 
dar și pentru cei mici: biscuiți gustoși, 

creați cu muuuult unt.

Shortbread, supranumiți 
și „The jewel in the crown” al 

delicateselor englezești, sunt biscuiți 
realizați manual în Edinburgh, Scoția. 
 Aceștia sunt fructul tradiției locale 
și sunt produși după o rețetă secretă 

de familie, numai cu ingrediente 
proaspete și fără adaosuri 

de conservanți.



85
LEI

Robert Burns 
Single Malt

43%, 70 cl

145
LEI

SHORTBREAD  |  shortbreads without shortcuts

Această minune scoțiană îți
garantează un desfrâu culinar pe 

care nu îl vei uita curând.

Pentru a crea această prăjitură de 
Crăciun e nevoie de ingrediente 

speciale, un proces lent și natural de 
dospire, răcire graduală și răbdare 
- pentru că lucrurile bune nu pot fi 

grăbite.

whisky cake
Dimensiune:

12,5x12,5 cm (hxd)
400 g



Shortbread
Christmas Red  
  Biscuiți untoși cu perle de 

   ciocolată neagră, Shortbread, 170 g
  La Salá Sangria Red, 75 cl
  Galup Panettoncino Classic 

   cu fructe confiate, 100 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 110 lei

Sara Miller
Christmes Pink Gift   
  Shortbread Sara Miller, biscuiți untoși 

   cu perle de ciocolată neagră și portocală, 250 g
  La Salá Sangria Rose frizzante, 75 cl
  Duet Catànies Original & Cremă Catalană

   migdale caramelizate, 250 g 
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 180 lei



CATàNIES
A recipe that has been saved

from generation to generation



Catànies 
Original

80 g

Catànies
Green Lemon

80 g

Catànies
Cremă Catalană

80 g

catànies  |  A recipe that has been saved from generation to generation 

CatÀnies it’s our
new secret!

Cu o tradiție de peste 80 de ani, 
modul în care fac Catànies este 
secretul cel mai bine păstrat de 
familia Cudié. O formulă unică 

care a rămas exclusivistă datorită 
combinației rafinate de migdale 

mediteraneene Marcona și a 
pralinei albe. 

Te invităm în calitate de pionier
în minunata lume Catànies!

20
LEI

Gaudí Hazelnut
Maestrul nostru ciocolatier s-a 

inspirat din geniul lui Gaudí atunci 
când a creat aceste bomboane 

realizate manual, combinând alune 
caramelizate cu aroma pralinelor 

de nucă de Catània.
80 g

Daca încă nu te-am convins cât de 
apetisante sunt produsele noastre, 
te invităm la un răsfăț cu migdale 

glazurate cu cremă catalană și Crème 
Brûlée, cu ciocolată neagră, crustă 

de lime sau sare de Himalaya. 

Catànies
Himalayan Salt

80 g

Catànies
Dark Chocolate

80 g

20
LEI



catànies  |  A recipe that has been saved from generation to generation 

Catànies Duet
250 g Cea mai mare

specialitate
a noastră

Catànies, cea mai importantă creaţie 
a lui Cudié: o combinaţie irezistibilă 

de nuci și ciocolată.

Acestea sunt realizate
manual din regina migdalelor, 

Marcona mediteraneană, și acoperite 
cu o pralină albă rafinată

și finisată cu pudră de cacao
de cea mai înaltă calitate. 

Duet Catànies Original 
& Cremă Catalană

Duet Catànies Original 
& Himalayan Salt

Duet Catànies Original 
& Macadamia

60
LEI



50
LEI

catànies  |  A recipe that has been saved from generation to generation 

50
LEI

Catànies 
Bar Collection

O colecție unică a celor 5 arome 
de Catànies într-un format nou: 

Chocolate Bar Premium. 
Fără gluten.

5 x 26 g

Catànies TURRON
Reinterpretarea Cudié a tradiționalei nuga de 

Crăciun. O combinație elegantă și subtilă de migdale 
mediteraneene Marcona, selectate și caramelizate, 

acoperite cu ciocolată delicioasă de nuci și finisată cu 
pudră de cacao. Un Turron original te va impresiona. 

250 g
Sortimente: 

Turron Original, Dark Turron, Catànies Coffee



Cadou “TODO IRÁ BIEN”  
  Duet Catànies Original & Cremă Catalană, 250 g
  Catànies Green Lemon, 80 g
  Sara Miller Tin Original Recipe, 250 g
  Panettone cu bucăți de ciocolată, 100 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 175 lei

Cadou "S" d'Espanya    
  Catànies - migdale glazurate cu sare de Himalaya, 80 g
  La Sala Sangria Rose, 75 cl
  Dos Cafeteras - caramele cu Whisky, 220 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 115 lei

catànies  |  A recipe that has been saved from generation to generation 



Chocolate 
Amatller

CHOCOLATE WITH HISTORY

Amatller este un brand cu peste 200 ani de tradiţie, însă mulţumită
personalităţii și unicităţii sortimentelor de ciocolată, reușește să 

impresioneze pe oricine. Fiecare produs are propria poveste. Descoperiţi-o!



Chocolate Amatller  |  CHOCOLATE WITH HISTORY

La alegerea cadourilor pentru cei 
dragi trebuie să acordăm o atenţie 

deosebită pentru a transmite cât mai 
bine sentimentele noastre. 

Amatller ne ajută să dăruim cadouri 
originale și magice cu ciocolată de 

calitate excepţională.

Amatller
Origins Gift

Pachet cadou cu asortiment de
5 produse din colecţia de ciocolată 

neagră, cu peste 75% cacao.
211 g

Amatller 
Assorted Gift

Pachet cadou cu asortiment 
de 5 produse din colecţia de 

ciocolată cu lapte.
266 g

Amatller Origins 
Orange Gift

Pachet cadou cu asortiment 
de 4 produse din colecţia de 
ciocolată neagră și cremă de 

portocale.
230 g

65
LEI

65
LEI

65
LEI



Chocolate Amatller  |  CHOCOLATE WITH HISTORY

One Off Sweets 
Flowers Collection

Sortimentele Amatller au o personalitate 
unică și o aromă specială. Alegeţi-l pe 

cel care se potrivește cel mai bine pentru 
ocazia specială. În fiecare cutie veţi 

găsi praline în formă de floare ambalate 
individual.

Amatller
Raspberry
Flowers

Praline din ciocolată cu 
lapte și cremă de zmeură

75 g
Amatller 

White Lemon 
Flower

Praline din ciocolată 
albă și cremă de lămâie 

75 g

Amatller 
Orange 

Flowers
Praline din ciocolată 
cu lapte și cremă de 

portocale
75 g

Amatller
Selection FloweRs

Cutie metalică cu asortiment de 
praline din colecţia Flowers cu 

ciocolată și cremă de fructe
180 g

25
LEI

25
LEI

25
LEI

70
LEI



Chocolate Amatller  |  CHOCOLATE WITH HISTORY

Details for
your gifts

Căutaţi un cadou special?
Ciocolata Amatller vă ajută

să alegeţi acel detaliu
de neuitat.

Amatller
Origins Tasting Gift 
  Amatller - pachet cadou cu asortiment de 

   4 produse ciocolată neagră și cremă 
   de portocale, 230 g
  Reino de Altuzarra Reserva, 75 cl
  Cutie și ambalaj cadou
  Preţ: 140 lei

Amatller
Great Moments Gift    
  Amatller - pachet cadou cu asortiment de 4 produse 

   ciocolată neagră și cremă de portocale, 230 g
  Catànies - migdale glazurate cu crema de lime, 80 g
  Monty Bojangles Christmas Flutter Scottch Tall Gift, 130 g
  Dos Cafeteras - caramele cu mentă, 100 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preţ: 150 lei





MONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiences

Cutii cu fundiȚĂ

Fiecare cutie are o poveste: motanul 
Monty Bojangles (un personaj 

real, de altfel) pornește în călătorii 
aventuroase presărate cu descoperiri 

remarcabile. El nu călătorește ca o 
pisică obișnuită, pentru că este un 

individ boem și un pic excentric, așa 
încât preferă balonul cu aer cald, 
elefanţii și trăsurile din petale de 

flori. Pentru că lumea în care trăiește 
(trăim?) este viu colorată și, 

pe alocuri, luxuriantă.

40
LEI

CUTII
CU FUNDIȚĂ 
Dimensiuni cutie:
28x8x8 cm (Lxlxh)

130 g



MONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiences

ChrisTmas
Cats Time!

Din dragoste pentru ciocolată 
și pentru muza acestui brand, 

Monty Bojangles aduce 
motanului său un omagiu prin 

noul produs excepţional.
 

O trufă delicioasă de 
ciocolată nu este refuzată 

niciodată.

Monty 
Bojangles 

Persian Pink Tin
Cutie metalică cu trufe de 
ciocolată Choccy Scoffy

în ediţie limitată
135 g

Monty 
Bojangles 

Mini Tall Gift
Cutie de cadou cu trufe 

de ciocolată Choccy 
Scoffy în ediţie limitată

55 g

Flaked Ruby 
Chocolate

Trufe belgiene de 
ciocolată 

și fructe cu fulgi din 
ciocolată albă 

100 g

60
LEI

25
LEI

Flaked Milk 
Chocolate

Trufe belgiene de ciocolată
 cu lapte cu fulgi din ciocolată

100 g

35
LEI

35
LEI



MONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiences

40
LEI

Taste Adventures
Wrap Top Box

Cutie cu trufe de ciocolată neagră, 
diverse sortimente

130 g

TRUFE DELICIOASE

Monty Bojangles înseamnă trufe 
onctuoase de ciocolată cu arome 
originale și delicioase ambalate 

creativ. Un produs desăvârșit, care a 
primit toate premiile care contează 

atât pentru gust, cât și pentru design.

Cu lapte sau cu zmeură, fistic sau 
coajă de portocală, biscuiţi și alune, 
aceste trufe sunt create pentru aceia 

care înţeleg că viaţa se trăiește cu 
gust. Să ne bucurăm, așadar!

40
LEI

Taste Adventures 
Wrap Small Box 

Cutie cu trufe de ciocolată neagră, 
diverse sortimente

130 g



MONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiences

22
LEI

TRUFE
DELICIOASE   
Dimensiune cutie:

8,5x8,5x6,5 cm (Lxlxh)
100 g 

TRUFE DELICIOASE

Cu lapte sau cu zmeură, fistic sau 
coajă de portocală, biscuiţi și alune, 
aceste trufe sunt create pentru aceia 

care înţeleg că viaţa se trăiește cu 
gust. Să ne bucurăm, așadar!



MONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiencesMONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiences

Asortiment de 15 trufe delicioase,  
ambalate individual și așezate într-o 

cutie ispititoare, cu capac. 150 g.

Sortimente: Scrumple Nutty, 
Choccy Scoffy, Spring Sensation,  
Taste Adventures, Cookie Moon,  

Berry Bubbly, Flutter Scotch  
și Pistachio Marooned.

35
LEI

Choccy
Scoffy

Box
Scrumple

Nutty
Box

Berry
Bubbly

Box
Flutter
Scotch

Box

Ruby
Fruits

Box

 Pistachio 
Marooned

Box

Popcorn 
Carousel

Box

Cookie
Moon
Box



Sweet Whim Gift  
  Monty Flutter Scotch Tall Gifts - trufe de ciocolată cu lapte

   și caramel sărat, 130g
  Duet Catanies Original & Crema Catalană - migdale caramelizate, 250g
  Dos Cafeteras - caramele cu mentă, 220g
  Sara Miller Tin Original Recipe - biscuiţi scoţieni cu unt, 250g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preţ: 203 lei

Emotions Gift    
  Monty Ruby FruitTruffles - trufe de ciocolată cu lapte

   și fructe de pădure, 150 g
  Cutie cu 10 piramide de ceai colecţia limitată Jardin
  Café Cup - ceașcă de porţelan cu capac, 240 ml
  Shortbread - biscuiţi scoţieni cu alune și ciocolată albă, 140 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preţ: 240 lei

MONTY BOJANGLES | playfully indulgent experiences



WICKLEIN
Pleasure at Christmas Time

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615



Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

Silver
Castle
2 sortimente 

de turta dulce
250 g

Castle Tin
Turtă dulce cu ciocolată

200 g

Nurnberg 
Castle Elisen Tin

2 sortimente de turtă dulce
500 g

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time

60
LEI55

LEI

110
LEI

Crăciunul în familie este un festival al 
tuturor simțurilor. Crăciunul inspiră 

specialități magice de turtă dulce 
de ocazie festivă. Chiar și mirosul 
de prăjituri, stele de scorțișoară și 

turtă dulce condimentată ne readuce 
momentele minunate din copilărie.



Cutie metalicĂ
Christmas Tree

LARGE    
3 sortimente de turtă dulce

400 g

70
LEI

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

Cutie metalicĂ
Christmas Tree    
2 sortimente de turtă dulce

112 g

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time

35
LEI

Living tradition 
with all senses



40
LEI

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

Cutie muzicală 
ROTUNDĂ ALBASTRĂ    

2 sortimente de turtă dulce
Dimensiune: 12x14,5 cm (Dxh)   

200 g

75
LEI

Nutcracker
Tin

Turtă dulce cu ciocolată
200 g

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time

Cutie felinar   
2 sortimente de turtă dulce   

250 g

65
LEI



WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

70
LEI

TURTă DULCE

Când vorbim despre turta dulce 
autentică de la Wicklein, cel mai 

important lucru de știut este că ea 
conţine întotdeauna nuci… nuci 

delicioase și proaspete și care pun 
„cranț” în textura pufoasă.

Cu multă ciocolată și pline de 
culoare, aceste cutii cuceresc pe 

oricine cu inima de copil.

CufĂr albastru
Nurnberg    

2 sortimente de turtă dulce
învelită în ciocolată

   300 g



25
LEI

Mini Elisen Marzipan 
Turtă dulce cu martipan        

150 g

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

TURTă DULCE

Când vorbim despre turta dulce 
autentică de la Wicklein, cel mai 

important lucru de știut este că ea 
conţine întotdeauna nuci… nuci 

delicioase și proaspete și care pun 
„cranț” în textura pufoasă.

Cu multă ciocolată și pline de 
culoare, aceste cutii cuceresc 
pe oricine cu inima de copil.

25
LEI

Căsuţă cu
turtă dulce

Cu ciocolată,
dimensiune: 

9,5x11x13 cm (Lxlxh)    
200 g

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time

20
LEI

Oblaten
Lebkuchen 

3 sortimente de turtă dulce, 
dimensiune:

12,5x8x8 cm (Lxlxh)
200 g



Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time

RUM Elisen   
Cutie dreptunghiulară, 

2 sortimente de turtă dulce
Dimensiune:

25,5x9,5x4,2 cm (Lxlxh)   
200 g

QUARTETT Elisen   
Cutie dreptunghiulară, 

4 sortimente de turtă dulce
Dimensiune:

25,5x9,5x4,2 cm (Lxlxh)   
250 g

35
LEI

200
LEI TURTă DULCE

Când vorbim despre turta dulce 
autentică de la Wicklein, cel mai 

important lucru de știut este că ea 
conţine întotdeauna nuci… nuci 

delicioase și proaspete și care pun 
„cranţ” în textura pufoasă.

Sortimente delicioase și 
accesibile, numai bune pentru
a completa un pachet-cadou.  

BURNS 
  Robert Burns Single Malt Scotch Whisky, 70 cl
  Quartett Elisen, 250 g

35
LEI



O Tannenbaum
  Cutie muzicală rotundă cu turtă dulce, 200 g 
  Nut Crackers Box – cutie cu 25 de praline   

   belgiene Valentino
  Preț: 170 lei

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time



GentuțA piraților
cu turtă dulce  
  Turtă dulce învelită în ciocolată și decorată 

    cu bomboane colorate, 300 g
  Preț: 70 lei

Castle Tin Gift 
  Cutie metalică turtă dulce cu ciocolată și migdale, 200 g
  Monty Tall Gift Flutter Scotch - trufe din ciocolată cu 

   lapte și caramel sărat, 130 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 110 lei

Spitzenqualität aus Tradition
seit 1615

WICKLEIN  |  Pleasure at Christmas Time



VALENTINO
BELGIAN CHOCOLATE AT ITS BEST



170
LEI

GOLD
LUXURY

BOX

WHITE
LUXURY 

BOX

RED
LUXURY 

BOX Christmas Luxury Box 

  Cutie elegantă cu 63 de praline belgiene Valentino, 
    cu 100% unt de cacao
  Dimensiuni cutie: 25x25x3 cm (Lxlxh)
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 Smiley Snowman SMALL
Coș „om de zăpadă”, conține praline belgiene

Valentino 100% unt de cacao
Dimensiuni: 13x7x12 cm (Lxlxh)

100 g

Smiley Snowman Tall
Coș „om de zăpadă”, conține praline belgiene Valentino, 

100% unt de cacao.
Dimensiuni: 15,3x9,5x14 cm (Lxlxh)

200 g

35
LEI

45
LEI



VARIANTE de
împachetare

Ballotin CLASSIC 
Praline asortate

VALENTINO  |  BELGIAN CHOCOLATE AT ITS BEST

Saint
Nicolas

moustache

BLUE
WAVES

FALL
LEAVES

Ice
Crystals



daffodilS

VARIANTE de
împachetare

Ballotin CLASSIC 
Praline asortate

VALENTINO  |  BELGIAN CHOCOLATE AT ITS BEST

CHERRY 
BLOSSOM

RED 
HEARTS
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160
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
935g

120
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
700 g

40
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
220 g

55
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
340 g

80
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
460 g

12
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
60 g

16
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
90 g

25
LEI

Ballotin
CLASSIC 

Praline asortate
125 g
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Precious Gold Candle 
  Suport pentru lumânare din sticlă, ornată cu paiete aurii
  Bol din sticlă umplut cu 200 g praline belgiene, 

    cu 100% unt de cacao 
  Dimensiuni: 9x10 cm (dxh)

Cargo
Box 

Praline asortate
180 g

45
LEI

Cargo
Box 

Praline asortate
340 g

68
LEI

Peacock Candle 
  Suport pentru lumânare din sticlă pictată. 

    Culoare: albastru cu aplicații aurii.
  Bol din sticlă umplut cu 150 g praline belgiene, 

    cu 100% unt de cacao 
  Dimensiuni: 8x10 cm (dxh)

60
LEI

50
LEI
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Round Box 
CU PRALINE 

15 trufe asortate
225 g

65
LEI

Crown Tray 
  Suport lumânare din ceramică de culoare roșie
  Suport din ceramică umplut cu 200 g praline belgiene  

    Valentino, cu 100% unt de cacao
  Dimensiuni: 9x10 cm (dxh)

VEGETAL Candle GIFT 
  Suport pentru lumânare din sticlă pictată
  Bol din sticlă umplut cu 100 g praline belgiene  

    Valentino, cu 100% unt de cacao
  Dimensiuni: 6,5x5,5 cm (dxh) 

Flowers Candle 
  Suport lumânare din din sticlă cu model floral.

    Culoare: roz pal și argintiu
  Suport din sticlă umplut cu 100 g praline belgiene     

    Valentino, cu 100% unt de cacao  
  Dimensiuni: 7x7 cm (dxh)

50
LEI

35
LEI

35
LEI
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Ciocolată
belgiană

Fondată în 1978, Valentino este o 
afacere de familie care a ajuns în 
topul producătorilor de ciocolată 
artizanală din Belgia. Cadouri sau 

ciocolată pentru plăcerea personală, 
cu 100% unt de cacao.

 Cutii elegante, perfecte pentru a-i 
mulțumi unui partener de afaceri.

Prestige Box 
Sobră și elegantă, această cutie cu 
bomboane de ciocolată Valentino 
poate fi un cadou foarte potrivit
pentru partenerii tăi de afaceri.

Dimensiune cutie: 
17x17x3 cm (Lxlxh)  

375 g

carte red BOX
O cutie generoasă cu 

ciocolată belgiană. 
Pentru gurmanzi și nu 

numai, un cadou sofisticat 
și elegant. 

Dimensiune cutie: 
22x21x4cm cm (Lxlxh)

620 g

White Box
Cutie cu două straturi de ciocolată 

belgiană cu 100% unt de cacao.
Dimensiune: 12x12x6 cm (Lxlxh)

480 g

100
LEI

150
LEI

105
LEI
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SQUARE 
RED BOX

12 praline asortate
175 g

LUXURY
WINTER RED
15 praline asortate

225 g

Red Bordeaux
  Square Red Box, Valentino, 175 g
  Vin Roșu Castillo de Eneriz Reserva, 75 cl

70
LEI

105
LEI

52
LEI



45
LEI

35
LEI

20
LEI

50
LEI

VALENTINO  |  BELGIAN CHOCOLATE AT ITS BEST

Stars box
9 praline belgiene Valentino.

Dimensiune cutie:
10x10x3 cm (Lxlxh)

Small
Classic Box

4 praline belgiene Valentino.
Dimensiune cutie:

6,8x6,8x3 cm (Lxlxh)

MEDIUM
Classic Box

9 praline belgiene Valentino.
Dimensiune cutie:
10x10x3 cm (Lxlxh)

Victorian box
9 praline belgiene Valentino.

Dimensiune cutie:
10x10x3 cm (Lxlxh)



WHITE Box
Cutie cu asortiment de 16 praline 
belgiene Valentino cu 100% unt 

de cacao
240 g

VALENTINO  |  BELGIAN CHOCOLATE AT ITS BEST

70
LEI
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105
LEI

Special 
Christmas Gift 
  Vin Chateau Haut  

    Cournillot Bordeaux 2018, 
    Franța
  Praline belgiene Valentino, 

    340 g

Special SparkLing 
Blue Gift 
  Champagne Brut L’Universelle

    Baron Albert, Franța
  Praline belgiene 

    Valentino Ice Crystals, 460 g
  Cutie și ambalaj cadou

260
LEI



PANETTONE



Glitter is my
Christmas makeup
  Vin Reino de Altuzarra Reserva 75 cl, Spania
  Panettone Linea Oro, 500 g  
  Preț: 130 lei



PANETTONE

Pufoși și cu gust desăvârșit, 
panettone Galup conţin numai 

ingrediente naturale 
și proaspete și sunt copţi după 

reţete autentice locale.

85
LEI Panettone 

Gran Galup
cu mere și 

scorțișoară
750 g

Panettone
Gran Galup
cu pere și 
ciocolată

750 g

85
LEI



85
LEI

Panettone 
cu amaretto, 

piersică
și ciocolată

750 g

Panettone cu 
cireșe amare
și ciocolată

750 g

PANETTONE

Pufoși și cu gust desăvârșit, 
panettone Galup conțin numai 

ingrediente naturale 
și proaspete și sunt copți după 

rețete autentice locale.

85
LEI



PANETTONCINO

Pufoși și cu gust desăvârșit, 
panettone Galup conțin numai 

ingrediente naturale 
și proaspete și sunt copţi după 

rețete autentice locale.

Panettone gustos și proaspăt,
cu fructe confiate.

Panettoncino
cu glazură

de alune 
100 g

Panettoncino
cu bucăți de
ciocolată 

100 g

25
LEI

25
LEI



50
LEI

Brera Milano  |  in Milano Dal 1930

Panettone
Linea Oro 

Un panettone superb dedicat celor mai 
    neobișnuite și rafinate gusturi

500 g

Panettone
Crema al Limoncello

500 g

50
LEI

55
LEI



Pinkfull Christmas
  Panettone cu amaretto, piersică și ciocolată, 750 g
  Biscuiți scoțieni cu unt și perle de ciocolată, în cutie de carton, 170 g
  Migdale glazurate cu sare de Himalaya, 80 g
  Praline de ciocolată neagră cu cremă de violetă și trandafir, 100 g
  Biscuiți scoțieni cu alune și ciocolată albă, 140 g
  Trufe de ciocolată neagră, diverse sortimente, 265 g
  Praline belgiene Valentino, 220 g
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 330 lei



Dos
Cafeteras

El unico caramel „reserva” di bodega del mundo



DOS CAFETERAS  |  El unico caramel „reserva” di bodega del mundo

Caramele
autentice din

Pamplona

Caramelul este desertul care ne 
amintește de cele mai frumoase 

momente ale copilăriei. Savurează-l 
și la plural: caramele dulci, netede, 

cu mult lapte, extract de cafea, 
mentă și whisky.

Dos Cafeteras - singurele caramele 
maturate timp de 3 luni de zile pe 

lemn de stejar.

15
LEI

80
LEI

Sachet 
Dos Cafeteras

Caramele
cu lapte și cafea

Dimensiuni:
19,5x12,5cm (Lxl)

70 g

Dos Cafeteras 
Metal Tin

Caramele cu lapte și cafea
în cutie metalică

Dimensiuni:
15x15x7,5 cm (Lxlxh)

330g 
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33
LEI

33
LEI

140
LEI

33
LEI

CARAMELE 
în CUTIE CU 
FEREASTRĂ

Dimensiuni:
13,5x6x6cm (Lxlxh)

220 g

Lapte
și cafea

Lapte, 
cafea

și whisky

Lapte, 
cafea

și mentă

BLUE 
  Robert Burns Blended Scotch Whisky, 70 cl
  Caramele în cutie cu fereastră, Dos Cafeteras, 220 g
  Trufe de ciocolată cu bucăţi de cocos, Monty Bojangles, 150 g

33
LEI

Espresso 
și lapte
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16
LEI

CARAMELE 
în CUTIE CU 
FEREASTRĂ

Dimensiuni:
8x3x10cm (Lxlxh)

100 g

Lapte
și cafea

Lapte, cafea
și whisky

Lapte, cafea
și mentă

Espresso 
și lapte

Caramele
autentice din

Pamplona

Caramelul este desertul care ne 
amintește de cele mai frumoase 

momente ale copilăriei. Savurează-l 
și la plural: caramele dulci, netede, 

cu mult lapte, extract de cafea, 
mentă și whisky.

Dos Cafeteras - singurele caramele 
maturate timp de 3 luni de zile pe 

lemn de stejar.
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245
LEI

Tea Chest
Warming Joy

Cutie-cadou cu 40 infuzii sub formă
de piramidă (ceai de sezon)

Dimensiuni:
22x20x10 cm (Lxlxh)

121 g

Warming Joy
Festive Collection

Arome inconfundabile de scorţișoară, 
ciocolată și condimente de sezon, 
ceaiuri în ambalaje îndrăzneţe: iată 

cum momentul oferirii cadourilor de 
Crăciun va căpăta o strălucire aparte. 

Warming Joy este despre bucuria 
din miezul iernii și despre căldura ei 
specială, sentimentul de apartenenţă 

și de bine.
specială, sentimentul de apartenenţă 

80
LEI

Petite RIBBON BOX
WARMING JOY 

Cutie-cadou cu 10 infuzii
sub formă de piramidă (ceai de sezon)

Dimensiuni: 21x10x5 cm (Lxlxh)
32 g



120
LEI

TEA FORTÉ  |  THE EXCEPTIONAL TEA EXPERIENCE

Petite Tea Tree WARMING JOY 
Cutie cu 4 infuzii sub formă

de piramidă. Sortimente de ceai incluse: Rum Raisin Biscotti, 
Spiced Ginger Plum, Raspberry Ganache, Winter Chai.

Dimensiuni: 8,5x4x17 cm (Lxlxh)
16 g

Ribbon Box
Warming Joy

Cutie-cadou cu 20 infuzii sub formă 
de piramidă  (ceai de sezon)

Dimensiuni: 21x10x8 cm (Lxlxh)
64 g

40
LEI

Warming Joy
Festive Collection

Arome inconfundabile de scorțișoară, 
ciocolată și condimente de sezon, 

ceaiuri în ambalaje îndrăznețe:  iată 
cum momentul oferirii cadourilor de 
Crăciun va căpăta o strălucire aparte. 

Warming Joy este despre bucuria 
din miezul iernii și despre căldura ei 
specială, sentimentul de apartenență 

și de bine.
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Warming Joy
Festive Collection

Testează toate aromele de 
sărbătoare de la Tea Forté:

Ginger Snap, Raspberry Ganache, 
Rum Raisin Biscotti, Winter Chai, 

Spiced Ginger Plum.

Aceste accesorii vesele de sezon 
creează atmosfera perfectă pentru 

savurarea unui ceai special.

70
LEI

80
LEI

Cană KATI
WARMING JOY

Ceramică, cu pereţi dubli, infuzor din 
oţel inoxidabil și capac.

Dimensiuni cană: 13x9cm (hxD) 
Dimensiuni cutie: (Lxlxh) 9x9x15 cm

350 ml

CUTIE CU 15 INFUZII DE
CEAI WARMING JOY 

Este varianta ideală de a testa toate aromele
colecţiei de ceaiuri festive Warming Joy.
Oferă acest dar al bucuriilor simple unei

persoane speciale.
Dimensiuni:

24x3x15 cm (Lxlxh)



Warming Joy
Gift Set 
  Cutie cu 10 piramide de ceai

   colecția Warming Joy
  Cană Cafe Cup din porțelan 
  Tăviță din ceramică pentru piramidă
  Cutie și ambalaj cadou
  Preț: 210 lei



40
LEI

90
LEI

58
LEI

120
LEI
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Noua colecțiE Jardin Tea FOrté  
în ediție limitată, creată în parteneriat 
cu renumita Gradină Botanică  
din New York (NYBG). 
  Mini Petite Box în ediție limitată (10 piramide de ceai din 5 sortimente 

    – Chamomile Citron, Chocolate Rose, Green Mango Peach,
     Strawberry Hibiscus, Vanilla Pear)
  Ceașcă Café Cup roz din porțelan în ediție limitată cu capac
  Tavă pentru piramide roz în ediție limitată cu monogramă aurie

Petite
Ribbon Box

Jardin
Cutie cu 10 piramide de ceai 

organic din colecția limitată Jardin. 
Conține câte 2 piramide de ceai din 

sortimente delicate: Chamomile 
Citron, Strawberry Hibiscus, 
Chocolate Rose, Vanilla Pear 

și Green Mango Peach

80
LEI

210
LEI

Cană Kati
Jardin

Ceramică, cu pereți dubli,
infuzor din oțel inoxidabil și capac.

Dimensiuni cană: 13x9 cm (hxD) 
Dimensiuni cutie: 
9x9x15 cm (Lxlxh)

350 ml

80
LEI
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80
LEI

345
LEI

CUTIE CU 15 INFUZII DE
CEAI Cherry Blossom 

Ceai verde organic cu flori de ciresi.
Oferă acest dar al bucuriilor simple unei 

persoane speciale.
Dimensiuni:

24x3x15 cm (Lxlxh)

Hanami Gift Set 
  Cană Kati Hanami
  Cutie metalică cu ceai vărsat Hanami Cherry Blossom
  Cutie cu 10 piramide de ceai colecția Hanami
  Cană Café Cup
  Tăvițe pentru piramide
  Cutie și ambalaj cadou



În colaborare cu Grădina Botanică din New York, 
Tea Forté prezintă o nouă colecție de excepție – Fleur. 
Această noua colecţie evocă mirosurile Grădinii Botanice din New York într-o zi de vară, cu bogăţiile 
luxuriante de flori și fructe. O serie de ceaiuri verzi, albe, negre si din plante se alatură unei recolte 
organice de piersici, afine, iasomie și hibiscus, culminând cu un buchet elegant de amestecuri florale.

TEA FORTÉ  |  THE EXCEPTIONAL TEA EXPERIENCE

80
LEI

Cană KATI FLEUR
Ceramică, cu pereţi dubli, infuzor din 

oţel inoxidabil și capac.
Dimensiuni cană: 13x9cm (hxD) 

Dimensiuni cutie: (Lxlxh) 9x9x15 cm
350 ml

120
LEI

80
LEI

80
LEI

CUTIE CU 15 INFUZII
DE CEAI FLEUR 

Este varianta ideală de a testa toate aromele
colecţiei de ceaiuri Fleur. Oferă acest dar al 

bucuriilor simple unei persoane speciale.
Dimensiuni:

24x3x15 cm (Lxlxh)

Ribbon Box
fleur

Cutie-cadou cu 20 infuzii
sub formă de piramidă

Dimensiuni:
21x10x8 cm (Lxlxh)

64 g

Petite
RIBBON BOX

FLEUR 
Cutie-cadou cu 10 infuzii 

sub formă de piramidă
Dimensiuni: 

21x10x5 cm (Lxlxh)
32 g



210
LEI

Fleur Gift Set 
  Cutie cu 10 piramide din colecția Fleur
  Cană Cafe Cup din porțelan verde mentă
  Tăviță pentru piramide din ceramică verde mentă
  Cutie și ambalaj cadou

TEA FORTÉ  |  THE EXCEPTIONAL TEA EXPERIENCE



RIBBON Box
 Cutie cu 10 sau 20 de piramide 
de ceai, pentru a încerca toate 

aromele colecției Lotus 120
LEI

80
LEI

130
LEI
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Cană Kati
LOTUS

Ceramică, cu pereți dubli,
infuzor din oțel inoxidabil și capac.

Dimensiuni cană: 13x9 cm (hxD) 
Dimensiuni cutie: 9x9x15 cm (Lxlxh)

350 ml

Ceainic
Pugg LOTUS
Cu infuzor și capac

 700 ml

70
LEI

Cutie cu
15 infuzii de ceai 

frunze
Testează toate aromele 

colecției Lotus

80
LEI
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70
LEI

80
LEI

70
LEI

70
LEI

CUTIE CU 
15 INFUZII 
DE CEAI 

4 colecții

CUTII CU 15 INFUZII
DE CEAI

Este varianta ideală pentru a testa 
aromele celor mai interesante 

colecții de la Tea Forté.

Începători sau cunoscători ai 
tainelor ceaiului, oricine se poate 

bucura de minunata experiență 
a gustului ceaiului preparat din 

frunze doar desfăcând un pliculeț 
pre-porționat de ceai și golindu-l 

în ceainic sau în infuzor.

Colecții:
Warming Joy, Chakra, Hanami, Fleur, 
Lotus, Dolce Vita, Herbal Retreat și 

World of Teas 
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65
LEI

80
LEI

CUTII METALICE
CU FRUNZE DE CEAI

50 de porții/cutie
Dimensiuni: 7x30 cm (hxD)

100 g 

Cană Kati
Cană din ceramică fără toartă, 

cu pereți dubli, capac și infuzor
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CORPORATE

Set cadou Chakra 
  Cutie cu 10 piramide de ceai colecţia Chakra
  Cutie cu 15 infuzii de ceai colecţia Chakra
  Cană Kati cu infuzor
  Set accesorii pentru zahăr și lapte
  Set 2 tăviţe pentru piramide

Set Cadou
Herbal tea lovers 
  Cutie cu 40 piramide de ceai, 

   sortimente fără cofeină colecţia Herbal
  Cană din porţelan cu capac Cafe Cup
  Set 2 tăviţe pentru piramide
  Tavă ovală din lemn de bambus

335
LEI

420
LEI
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The gift of Tea

Creează o experienţă memorabilă 
cu soluţiile noastre personalizabile 

de ambalare care vă oferă 
posibilitatea de a prezenta mesajul 
dumneavoastră sau sigla companiei 
printr-o bandă care se înfășoară în 
jurul ambalajului sau prin inserarea 

unui mesaj în interiorul cutiei.



Hardy 
Dal 1954, il caffè di Milano
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CAFEA
LATTINA ZANZIBAR

Cafea bio, organică
250 g

CAFEA
LATTINA PERU

Cafea bio, organică
250g

39
LEI

35
LEI

Cafea Lattina 
Virginia

Cafea bio, organică
250 g

Cafea Hardy Bio

Cafeaua bună este cultivată numai 
așa cum „mama natură” permite, 

aleasă cu grijă și prăjită lent.

Se recomandă a fi savurată încet, 
calm și fără grabă.  

39
LEI



EXCELLENCE
  Grenada Six Saints, rom, 70 cl
  Cafea Peru Hardy BIO,  250 g
  Cargo Box Valentino, 180 g
  Preț: 240 lei



HARDY  |  Dal 1954, il caffè di Milano

35
LEI

25
LEI

Cafea Hardy

Cafeaua bună este cultivată numai 
așa cum „mama natură” permite, 

aleasă cu grijă și prăjită lent.

Se recomandă a fi savurată încet, 
calm și fără grabă.  

CAFEA
LATTINA MILANO

250 g

CAFEA
LATTINA UNIVERSO

250 g



EDoUARD ARTZNER
Foie GRAS DE StRASBOURG



EDoUARD ARTZNER  |  FOIE GRAS DE STRASBOURG

172
LEI

cadou
gastronomic
  Bloc de foie gras de gâscă, 120 g
  Terină din magret de gâscă afumat și piper Sarawak, 100 g
  Confit de smochine cu piper Sichuan, 50 g
  Rillette de gâscă 100%

DUO DEGUSTATION
  Bloc de foie gras de gâscă, 120 g 
  Confit cu fructe uscate, 50 g

102
LEI



EDoUARD ARTZNER  |  FOIE GRAS DE STRASBOURG

250
LEI

80
LEI

Duo Terine Gourmand
Pentru un aperitiv gourmet, descoperă acest duo compus 
dintr-o terină de piept de rață afumat, însoțită de un pate 
de ficat cu trufe: 
  Terină din piept de rață afumat, 100 g
  Pate din ficat cu trufe, 100g

Bouquet de Saveurs
Pachet Cadou cu specialități Edouard Artzner: 
  Foie gras de gâscă, 100 g
  Terină Alsacienne cu cireșe, 100 g
  Confit de smochine, 60 g
  Terină magret fume de gâscă cu piper Sarawak, 100 g
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25
LEI

mouSse de raţă cu 
Kirsch de Alsacia  

 180 g

TERINE ȘI DELICATESE

Edouard Artzner este unul dintre cei mai 
mari producători de foie gras din lume, iar 
istoria de mai bine de 150 de ani a acestei 
firme este presărată de premii și medalii 

obținute la concursuri gastronomice 
internaționale.

Delicioase în combinații de canapé-uri 
sau ca parte a unui prânz rustic cu specific 

franțuzesc.

Terină
cu Riesling

180 g

TerinĂ de iepure 
cu Pinot Noir 

180 g

40
LEI

TerinĂ MarinatĂ În
GewÜrztraminer

180 g

Bloc de foie gras
de rață 

 120 g

63
LEI

25
LEI

Deliciu alsacian
CU mouSse de raȚĂ

 120 g

22
LEI

TerinĂ de raȚĂ cu 
trufe de pĂdure 

 100 g

25
LEI

25
LEI



EDoUARD ARTZNER  |  FOIE GRAS DE STRASBOURG

TERINE ȘI DELICATESE

Edouard Artzner este unul dintre cei mai 
mari producători de foie gras din lume, iar 
istoria de mai bine de 150 de ani a acestei 
firme este presărată de premii și medalii 

obţinute la concursuri gastronomice 
internaţionale.

Delicioase în combinaţii de canapé-uri 
sau ca parte a unui prânz rustic cu specific 

franţuzesc.

74
LEI

95
LEI

58
LEI

Set
5 pateuri

fine
(raţă, gâscă,
iepure, porc

și raţă afumată)
5x65 g

Set
3 pateuri

fine
(porc, iepure, gâscă)

5x65 g

Bloc foie gras 
duo pack
(raţă și gâscă)

2x40 g



SANGRIA
LA SALá BODEGA



SANGRIA  |  LA SALá BODEGA

SANGRIA
LA SALá BODEGA

Încearcă Sangria La Sala
și vei reveni cu siguranță!

OBLIGATORIU: 
Se servește bine răcită
și alături de prieteni.

ATENȚIE: 
Creează dependență!

WHITE
SANGRIA

75 cl

ROSÉ
SANGRIA

75 cl

RED
SANGRIA

75 cl

50
LEI



SANGRIA  |  LA SALá BODEGA

AMBALAJ CADOU 
LA SALá

10
LEI



Istoria vinurilor Manzanos 
este povestea unei familii, 
efortul, perseverența
și know-how-ul lor.
Familia Fernández de Manzanos a început cultivarea 
podgoriilor și producerea vinurilor de mai bine de un 
secol. Vă propunem vinurile premiate Manzanos din 
renumitele zone viticole ale Spaniei: Rioja și Navarra.

CASTILLO
DE ENERIZ

GRACIANO & 
GARNACHA

REINO DE
ALTUZARRA

TINTO

FINCA 
MANZANOS 

TINTO

CASTILLO 
DE ENERIZ 
RESERVA

REINO DE 
ALTUZARRA 

RESERVA

30
LEI

35
LEI

45
LEI

45
LEI

65
LEI



VIN
Pentru că lucrăm cu profesioniști, 
la noi puteți găsi nu numai un buchet 
generos de mărci și tipuri de vin, ci și 
sfaturi competente despre asortarea 
lor cu celelalte produse ale noastre 
(cum ar fi ciocolata, de exemplu).



BĂUTURI FINE
Mărci renumite de cognac și armagnac de la cele 
mai cunoscute case din Franța. Un cadou rafinat, 
original, pentru neofiți și cunoscători deopotrivă.



WHISKY
Mătăsos sau aspru, maturat în butoaie 
de stejar sau fermentat în inox, irlandez 
sau scoțian, whisky-ul poate fi un răsfăț 
egoist dar și un motiv excelent pentru 
o întâlnire cu prietenii. 
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Acest catalog v-a permis să cunoașteți mai
bine o parte din produsele SAVEUR.

Pentru o ofertă personalizată și o mai
bună prezentare a gamei noastre

de cadouri, vă așteptăm pe
www.saveur.ro și www.teaforte.ro.

Termenele de livrare variază în funcție de
stocul disponibil și cantitatea comandată.

Prețurile produselor conțin TVA.
Se pot acorda discounturi în funcție

de valoarea comenzilor și de
modalitatea de plată.




