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 Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Prețul nu include TVA.

Cutie excelent finisată, cu motive de 
Crăciun, care te ajută să adaugi un 

plus de magie în casa ta.
În varianta propusă de noi, plină ochi cu 

cea mai fină ciocolată. 

 Greek Taste - WINTER CANDIED BOX
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CANDIED BOX conține:

Specialități de ciocolată artizanală 350
gr.

67,02
Lei

2022 - 2023



Cutie groasă, tapițată cu material 
elegant, gata să primească unele dintre 

cele mai dragi lucruri la păstrare în
casa ta.

În varianta de cadou, e plină cu cele
mai alese dulciuri

Cadourile pot fi personalizate la comandă.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

TENDER BOX  Greek Taste - WINTER

TENDER BOX conține:
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Specialități de ciocolată
artizanală 200gr;
Cutie lux Monaco – ciocolată cu
lapte, migdale și bucăți de nuga
120 gr; 
Ciocolată la borcan - praline de
ciocolată albă/cu lapte cu bucăți
de migdale și orez crispy 100 gr.

89,23
Lei

2022 - 2023



Cadourile pot fi personalizate la comandă . 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

Cutie excelent finisată, cu motive de
Crăciun, care te ajută să adaugi un plus

de magie în casa ta.
Un cadou plin cu bunătăți pentru zile

festive.

 Greek Taste - WINTER
2022 - 2023

KING Of ART
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KING Of ART conține:

Specialități de ciocolată artizanală
100 gr; 
Plăcintă cu halviță și migdale
crocante 55 gr; 
Tsoureki (cozonac) tradițional
grecesc cu fulgi de migdale 120 gr; 
Vin roșu King of Arts (cupaj Merlot
85% și Xinomavro 15%) 750 ml.

96,14
Lei



Suport din lemn alb, elegant, adaptabil
oricărui design al casei și oricărui

moment din an.
Un cadou cu stil plin cu dulciuri alese.
 

Cadourile pot fi personalizate la comandă.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

DARLING CHRISTMAS  Greek Taste - WINTER

DARLING CHRISTMAS conține:
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Miere naturală flori de pădure din

Plăcintă cu marmeladă de mandarine
din Insula Chios 70 gr; 
Tabletă de ciocolată artizanală State
of the Art 80 gr.

      insula Evia cu ardei iute/scorțișoară/                                
lavandă/goji/șofran 250 gr; 

123,36
Lei

2022 - 2023



Tavă cartonată imprimată cu globuri, 
gata să împodobească și să 

îmbogățească masa ta de Crăciun.
Un cadou plin cu o selecție de dulciuri și 
băuturi tradiționale, tocmai bune pentru 

sezon.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

GOLDEN GLOBE
- BEST VALUE -

 Greek Taste - WINTER

GOLDEN GLOBE conține:
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Specialități de ciocolată artizanală
100 gr;
Baton nucă de cocos cu
merișoare/cacao/fistic/banane 80gr;
Bară din susan negru cu semințe de
floarea soarelui și merișoare 55 gr; 
Cafea grecească pentru ibric 200 gr; 
Plăcintă cu halviță și migdale
crocante 55 gr; 
Gem 100% natural din
portocale/afine/smochine/mandarin
e/căpșune 300 gr;
Greek Delight artizanal Lord Citrus/
Tourlou/Rose 250 gr; 
Ceai negru sau verde cu
lămâie/ghimbir/ fructe de
pădure/mentă 18 gr.

141,65
Lei

2022 - 2023



Tavă cartonată cu globuri, gata să
împodobească și să

îmbogățească masa de Crăciun.
O variantă de cadou cu produse
gourmet gata să aducă savoare

oricărei cine festive.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

SILVER GLOBE
-BEST VALUE-

 Greek Taste - WINTER

SILVER GLOBE conține:
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Ulei extravirgin de măsline Măn. Sf.
Treime Creta 250 ml;
Oțet din vin de Marouva maturat în
butoaie de stejar 250 ml;
Pastă 100% naturală de măsline
negre/verzi regiunea Kalamata 100 gr;
Măsline verzi/asortate/asortate cu
oregano/asortate cu chili regiunea
Kalamata 200 gr;
Paste artizanale din făină grâu dur cu
somon/cu feta, ardei, roșii și măsline/ cu
ton, oregano și usturoi 330 gr;
Mix condimente naturale diverse
sortimente insula Creta 40 gr;
Ceai de munte/mix de ceai
cretan/dittany/salvie/verde 20 gr.

135,59
Lei

2022 - 2023



Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

Cutie cartonată cu design cald de sărbători
ce te va ajuta să adaugi un plus de magie

decorului din casa ta.
Un cadou deosebit, cald și elegant.

 Greek Taste - WINTER SAVORY BOX
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SAVORY BOX conține:
Ulei extravirgin de măsline insula
Creta infuzat cu cimbru/flori de            
sare/rozmarin/portocale/oregano/
usturoi/chilli 250 gr;
Oțet balsamic din mere 100%
natural 250 ml;
Măsline throubolia de Messara
insula Creta 180 gr;
Pastă de măsline verzi cu roșii
uscate/ negre cu busuioc și usturoi
insula Creta 100 gr;
Paste artizanale din grâu dur cu
ciuperci porcini/morcovi, roșii și
spanac/paprika afumat 360 gr;
Sare de mare neiodată cu mix de
condimente 100 gr.

151,19
Lei

2022 - 2023



Cadourile pot fi personalizate la comandă.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul afișat nu include TVA.

Cutie excelent finisată, cu motive de
Crăciun, care te ajută să adaugi un plus de

magie în casa ta.
Un cadou deosebit, plin cu dulciuri speciale

pentru cei care nu doresc să consume
zahăr.

 Greek Taste - WINTER NO SUGAR SWEET BOX
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NO SUGAR SWEET BOX conține:
Cookies artizanale cu portocale și
fulgi de cacao fără zahăr adăugat
150 gr;
Gem artizanal de cireșe negre cu
apă de trandafir / căpșune/
smochine /piersici fără zahăr
adăugat 300 gr; 
Specialități de ciocolată artizanală

Tabletă de ciocolată albă/neagră/cu
lapte fără zahar adăugat 100gr;
Baton energizant/proteic fără zahăr
adăugat 80 gr;
Cremă de susan/arahide cu roșcove
și sirop agave fără zahăr adăugat 350
gr. 

      fără zahăr adăugat 100 gr;

174,40
Lei

2022 - 2023



Cutie cartonată cu design cald de 
sărbători ce te va ajuta să adaugi un plus 

de magie decorului din casa ta.
Un cadou de vis, plin de savoare și arome.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

PURE BOX  Greek Taste - WINTER

PURE BOX conține:
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Ulei extravirgin de măsline Bio
Măn. Sf. Treime, Creta premiat
BIOL 500 ml; 
Pastă de măsline kalamata/verzi
din regiunea Kalamata Bio 100 gr; 
Pate de roșii uscate la soare
regiunea Kalamata Bio 100 gr;
Tagliatele din făină grâu dur cu
șofran Bio 400 gr;
Gem artizanal portocale
/mandarine/afine/piersici/prune
Bio, fără zahăr adăugat 230 gr;
Tabletă de ciocolată artizanală
Bio 100 gr.

207,66
Lei

2022 - 2023



Suport din lemn gri patinat, pretabil 
pentru un aranjament elegant și 

adaptabil oricărei împrejurări.
Un cadou rafinat, cu bunătăți alese.

Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

STYLISH CHRISTMAS  Greek Taste - WINTER

STYLISH CHRISTMAS conține:
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Specialități de ciocolată artizanală
150 gr;
Marmeladă de căpșune cu mentă
și piper 260 gr;
Soko Wafer – batoane de
napolitană cu cremă praline și
ciocolată albă /neagră /cu
lapte 100 gr;
Chommelier vin Alb/Roșu/Roze -
ciocolată specială pentru vin 100
gr; 
Vin roșu Xinomavro Naoussa
Boutari 750 ml.

224,17
Lei

2022 - 2023



Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul afișat nu include TVA.

Tăviță de lemn natur ce o poți folosi ca 
decorațiune dar și potrivit scopului 

pentru care a fost creată.
Un cadou de sezon, cu produse fine și 

super delicioase

 Greek Taste - WINTER SPECIAL CHRISTMAS
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SPECIAL CHRISTMAS conține:

Tsoureki (cozonac) tradițional
grecesc cu cremă de praline și
glazură de ciocolată albă/cu
lapte 850 gr; 
Ciocolată artizanală 3 tipuri
ciocolată cu figurine 2D de
Crăciun, 100% naturală 170 gr;
Miere naturală din flori de pădure
Insula Evia cu ardei iute/
scorțișoară/ lavandă/goji/ șofran
250 gr;
Vin roșu Chateau Porto Carras
(cabernet sauvignion, cabernet
franc, limnio și merlot) 750 ml.300

Lei

2022 - 2023



Cutie cartonată cu design cald de 
sărbători ce te va ajuta să adaugi un plus 

de magie decorului din casa ta.
Un cadou plin cu produse gourmet și 

dulciuri alese.

Cadourile pot fi personalizate la comandă.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

CHARMING BOX  Greek Taste - WINTER

CHARMING BOX conține:
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Ulei extravirgin de măsline koroneiki
acc. 0,3%, insula Creta 500 ml;
Măsline tip prune naturale/uscate la
cuptor/verzi crăpate natural 180 gr;
Pastă artizanală de anghinare a la
polita 150 gr; 
Paste artizanale din făină grâu dur cu
somon/cu feta, ardei, roșii și măsline/
cu ton, oregano și usturoi 330 gr;
Sos roșii artizanal cu feta și

Oțet balsamic cu miere din flori de
cimbru Creta 250 ml;
Vin roșu (agioritiko) Nemea 750 ml;
Tsoureki (cozonc) tradițional grecesc
cu fulgi migdale 500 gr;
Soko Wafer – batoane de napolitană
cu cremă praline și ciocolată albă/
neagră/cu lapte 155 gr;
Marmeladă de căpșune cu
ciocolată/mix citrice/portocale cu
mastică/mure cu uzo 380 gr.

      savory/ton și uzo/ 12 condimente/
      fructe mare și vin retsina 250 gr; 

349,41
Lei

2022 - 2023



Suport elegant ce se poate folosi ca
decorațiune dar și potrivit scopului 

pentru care a fost creat.
Un cadou delicios, plin cu bunătăți din 

celele mai alese, realizate cu faimosul și
aromatul fistic din insula Eghina.

 

Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

LOVELY CHRISTMAS  Greek Taste - WINTER

LOVELY CHRISTMAS conține:
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Pastă de fistic din insula Eghina 190
gr; 
Greek delight cu fistic 300 gr;
Șerbet cu mastică și dulceață de
fistic din insula Eghina 450 gr;
Fistic prăjit fără sare cu
lămâie/cu sare din insula Eghina
200 gr;
Tabletă de ciocolată albă cu fistic
fără zahăr adăugat 100 gr;
Pastă de fistic Eghina cu ciocolată
neagră 190 gr;
Fistic gourmet 100 gr;
Marmeladă de fistic din insula
Eghina 200 gr;
Vin spumant LUNA BLU (Assyrtiko,
Moschato) 750ml.

375,58
Lei

2022 - 2023



Cadourile pot fi personalizate la comandă. 
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

Prețul nu include TVA.

Un cufăr elegant, din lemn natural, ce te
poate ajuta să păstrezi în interior cele mai

de preț și cele mai frumoase amintiri. 
L-am umplut cu cele mai rafinate delicii

pentru un cadou de excepție.

 Greek Taste - WINTER FINE CHRISTMAS 
GOURMET
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FINE CHRISTMAS GOURMET 
conține:

Ulei extravirgin de măsline Lux Early
Harvest 0,24% acc. Manaki 250 ml; 
Bottarga - caviarul din Mediterana-
aprox. 250 gr; 
Fleur de Sel Lux 100 gr; 
Miere naturală organică Premium
cu trandafiri și fulgi de aur 22K 150
gr; 
Cutie lux cu țigarete din ciocolată
artizanală neagră/ cu lapte și
migdale 135 gr.

928,72
Lei

2022 - 2023
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