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• Specialități de ciocolată, 300g.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, 
fundă originală decoravă, folie profesională de 
cadouri, hâre ondulată decor. 

Xmas Offer conține:

Xmas Offer

36,9
 lei

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. Prețul afișat include TVA.

O punguță elegantă și veselă plină cu delicatese fine.
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41,9
 lei

O cană cu design vesel și atractiv de Crăciun, plină ochi cu bunătăți.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. Prețul afișat include TVA.

Sweet Santa
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• Specialități de ciocolată, 230g

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală 
decoravă, folie profesională de cadouri, hâre ondulată 
decor.

Sweet Santa conține:



O tăviță elegantă, plină ochi cu specialități grecești.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

59,9
 lei

• Specialități de ciocolată handmade, 100 g;
• Vin roșu grecesc, 750ml;
• Tzureki cu cremă de praline.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, 
fundă originală decoravă, folie profesională 
de cadou, hâre ondulată decor.

Sweet Present conține:
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Sweet Present



Cutie de cadou atent finisată, cu un design vesel și atractiv, cu multe zâmbete sub capac.
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Extra Christmas Box conține:

• Specialități de ciocolata, 500g.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, 
fundă originală decoravă, folie profesională 
de cadouri, hâre ondulată decor.

69,9
 lei

Christmas Choco Box

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.
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Un coș de bambus în culorile Crăciunului, atent finisat, cu design şi conţinut deosebit.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Pretty Winter

Prey Winter conține:

• Pastă de susan cu portocale/lămâie/cacao 300g;
• Plăcintă cu susan și migdale, 55g;
• Halva cu vanilie/cacao/arahide, 200g;
• Specialități de ciocolată, 100g;
• Baton susan cu miere/miere și cănă/miere și 
          merișoare, 60g;

Cadoul include deCadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală 
decoravă, folie profesională de cadouri, hâre 
ondulată decor.

84,9
 lei



99,9
 lei

O tăviță elegantă, cu un design vesel și atractiv, plină ochi cu bunătăți.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. Prețul afișat include TVA.

Tray Present - Best Value
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• Ulei extravirgin de măsline Agia Triada, 250ml; 
• Oțet din vin de Marouva, 250ml;
• Pastă de măsline negre/verzi, 100g;
• Măsline verzi/verzi cu oregano/verzi cu chilli, 250g;
• Săpun cu ulei de măsline și diverse uleiuri esențiale, 100g;
• Supă cremă de ciuperci/legume, 80g;
•• Mix de condimente, 40g;
• Ceai de munte/Mix ceai cretan, 10g.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală 
decoravă, folie profesională de cadouri, hâre ondulată 
decor.

Tray Present conține:
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Un coș de răchită lucrat manual, colorat și plin ochi cu o multitudine de dulcegării fine, tocmai bune de pus sub bradul de Crăciun.

• Tabletă de ciocolată, 90g;
• Baton nucă de cocos cu merișor/banane/fisc, 80g;
• Halva din susan cu migdale, ciocolată, 100g;
• Sck cu miere organică de pin, 8g;
• Bară susan cu miere, 60g;
• Ciocolată Crăciun, 75g;
• Gem 100% n• Gem 100% natural diverse sormente premiat Great Taste, 230g;
• Rahat Tradițional Lord Citrus, 250g;
• Napolitană, 35g.

Cadoul include decorațiune de Crăciun , fundă originală decoravă,
folie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

Sweet Impression conține:

99,9
 lei

Sweet Impression



Cutie de cadou atent finisată, cu un design vesel și atractiv, cu multe zâmbete sub capac.
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Extra Christmas Box conține:

• Miere de portocale, 250g;
• Specialități de ciocolată, 200g;
• Tabletă de ciocolată Crăciun, 60g;
• Tsoureki mini cu cremă de praline, 100g;
• Bara cu susan și miere, 60g;
• Baklava Gold diverse sormente, 35g.

Cadoul include deCadoul include decorațiune de Crăciun, 
fundă originală decoravă, folie profesională 
de cadouri, hâre ondulată decor.

108,9
 lei

Extra Christmas Box

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.
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• Ulei extravirgin de măsline presat mecanic la rece, din agricultura 
   biologică, 250ml;
• Pastă de măsline verzi/kalamata din agricultura biologică, 100g;
• Pastă de roșii uscate la soare din agricultura biologică, 100g;
• Cue elegantă de halva din susan integral/cu vanilie/cacao/migdale 
   din agricultura biologică, 200g;
•• Tabletă de ciocolată arzanală BIO în combinaţii inedite, 90g;
• Oțet balsamic cu chili din cultura biologică, 100ml;
• Miere arbutus/castane din cultura biologică, 250g.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală decoravă, 
folie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

Pure Christmas conține: 

191,9
 lei

Un coş draguţ şi elegant plin cu delicatese şi dulciuri fine pentru cei mai selectivi consumatori.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Pure Christmas
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Cutie atent finisată cu design de Crăciun, veselă, cu un conținut bogat, dulce, 
dar atent cu silueta.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. Prețul afișat include TVA.

• Fructe deshidratate fără zahăr, 150g;
• Gem 100% natural din fructe exoce, fără zahăr cu stevia, 370g; 
• Cue elegantă de halva din susan fără zahăr cu cacao, 200g;
• Napolitane cu cacao și miere, 135g;
• Specialități de ciocolată handmade 100% naturale, fără zahăr, 200g;

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală decoravă, 
ffolie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

Super Christmas Box conține:

129,9
 lei

Super Christmas Box
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Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Christmas Gourmet

Christmas Gourmet conține:
• Ulei extravirgin de măsline presat mecanic la rece, aromat/infuzat
din Insula Creta, 250 ml; 
• Oțet balsamic cu miere, 250ml;
• Măsline prune uscate la cuptor/fermentate natural, 180g;
• Gemelli cu paprika afumat, 360g;
• Sos de roșii cu brânză feta și savory, 250g;
• • Pate anghinare a la Polita, 100g;
• Vin rosu Naousa 2016, 750ml.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală decoravă, 
folie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

222,9
 lei

Gentuță din piele ecologică atent finisată cu un conţinut bogat 
                                                                                     în specialități gourmet.



12. GREEK TASTE . WINTER 2020-2021

• Cozonac de casă cu cremă de ciocolată și glazură de ciocolată, 400g;
• Akakies Sparkling 2018 11.5%, 750ml;
• Biscuiți de Crăciun, 250g;
• Tabletă de ciocolată 2D de Crăciun, 150g.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală decoravă, 
folie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

Select Present conține: 

231,9
 lei

O tăviță elegantă, plină ochi cu specialități grecești.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Select Present



Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Gold Christmas
Săniuţă aurie de metal perfectă pentru a fi aşezată sub brad, pentru un Crăciun de poveste.

• Praline de Crăciun, 15 buc, 225g;
• Vin Roșu Chateau Porto Carras 2010, 750ml;
• Miere 100% naturală de cimbru/ierburi sălbace BIO, 250g;
• Ceai BIO Saris diverse sormente, 40g.
 

Gold Christmas conține:

351,9
 lei
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• Ulei extravirgin de măsline presat mecanic la rece cu trufe
negre, 250ml;
• Cremă de caramel sărat, 250g;
• Ciocolată 2D Crăciun,100g;
• Măsline verzi umplute cu jalapenos, 175g;
• Sare de mare cu condimente, 100g;
• • Pastă de măsline kalamata cu portocale ,100g;
• Mix condimente aromate din insula Creta, 40g;
• Miere cupaj Vassilissa lavanda/masc[/goji/scorțișoară, 250g;
• Ceai BIO Organic Islands, 30g;
• Cremă balsamică cu mandarine BIO, 250ml;
• Avans Agios Chronos Roșu 215 13.5%, 750ml.

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală decoravă, 
ffolie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

Distinct Christmas conține: 

482,9
 lei

Coş de bambus elegant, atent împletit şi finisat, cu o formă asimetrică, perfect pentru un 
cadou de Crăciun deosebit.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Distinct Christmas
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• Ulei extravirgin de măsline Philomo Xmas Edion, 500ml;
• Oțet balsamic învechit în butoaie de stejar BIO, 250ml;
• Măsline Kalamata Great Taste, 180g;
• Flori de sare, 100g;
• Muștar cu mandarine din Insula Chios și ulei de trufe, 290g;
• Vin roșu sec Diaporos 2016, 750ml;
• Vinaig• Vinaigree cu ulei extravirgin de măsline și mandarine, 250ml;
• Dulceață de fisc Eghina, 450g;
• Boarga (caviar grecesc), 100g;
• Baclava Atena Cue neagra, (6 buc);
• Cue garete ciocolata cu cremă de praline (4 buc).

Cadoul include decorațiune de Crăciun, fundă originală decoravă, 
folie profesională de cadouri, hâre ondulată decor.

Amazing Christmas conține: 

744,9
 lei

Un cadou extraordinar pentru cei pe care doreşti să-i suprinzi în mod plăcut cu bunătăţi dintre 
cele mai alese. Coşul este realizat din bambus împletit de culoare albă, frumos finisat.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. Imaginea e cu titlu de prezentare. 
Prețul afișat include TVA.

Amazing Christmas
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