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Kolekcja Choco Maya
Kosze upominkowe Choco Maya to kwintesencja wyrafinowanego smaku, 
bogactwa aromatów i przemyślanego połączenia produktów. W zestawach 
delikatesowych łączymy wykwintne smaki z całego świata, w tym egzotycznie 
korzenne oraz kusząco kawowe i czekoladowe. Choco Maya to kolonialne 
i wyszukane słodkości połączone z aromatycznymi likierami, 
mocnymi trunkami oraz jakościowymi winami.



Kufer obity tkaniną kryjący: 

włoskie wino musujące Prosecco Montelvini D.O.C. Treviso Frizzante Spago 0,7 l, 
hiszpańskie, czerwone wino organiczne Pure Est Organic Monastrell 2020 0,7 l,

asortyment pralinek miodowych z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 96 g,
orzechy laskowe w czekoladzie z dodatkiem naturalnego miodu 80 g,

czekoladowe puzzle 90 g, 
wiśnie w czekoladzie deserowej 30 g, 

tubę ciasteczek 80 g, 
puszkę herbaty Earl Grey 100 g, 

czekoladowe papryczki z chilli 60 g, 
migdały w białej czekoladzie z herbatą matcha 50 g, 

karmelizowane ciasteczka korzenne z cynamonem 90 g, 
czekoladowe trufle w kakao 48 g, 

puszkę mielonej kawy 100% Arabica 50 g, 
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami 

oraz mlecznych z ciasteczkami to� 60 g, 
słoiczek miodu z dodatkiem mięty 200 g, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją
Wymiary zestawu: 38 x 38 x 16 cm

nr kat.: NBN22180

CHOCO MAYA KUFER GIGANTE
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Ręcznie kaszerowany kufer kryjący 
asortyment kolonialnych produktów 
Choco Maya:
 
czerwone, włoskie wino wytrawne 
Vivaldi Bardolino DOC 0,7 l, 
musujące Prosecco Asolo D.O.C.G.  
Superiore Brut 0,7 l, 
asortyment pralin czekoladowych 108 g,
lampion metalowy, 
słoiczek orzechów w miodzie 220 g,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 50 g,
migdały w białej czekoladzie 
z truskawką 70 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 25 x 10 cm

CHOCO MAYA
KUFER ARABESCA
nr kat.: NBN22173

Metalowy lampion kryjący asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:

likier kawowy na naturalnej śmietance 0,2 l,
mieloną kawę 100% Arabica 100 g, 
puszkę karmelizowanych ciasteczek 
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g,
trufle i pralinki deserowe 44 g, 
marmoladki pektynowe o cytrusowych 
smakach 60 g. 

Wymiary zestawu: 22 x 22 x 28 cm

CHOCO MAYA
LAMPION MOCCA
nr kat.: NBN22113
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment kolonialnych produktów 
Choco Maya:

mini tabliczki Choco Maya 150 g,
nadziewane pralinki czekoladowe 72 g,
karmelki mocca 80 g,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 50 g 
o smaku pomarańczowym,
tubę bakalii w czekoladzie 50 g.

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 22 x 22 x 6 cm

CHOCO MAYA GRAND 
SELECTION & COFFEE 
nr kat.: NBN22032

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment kolonialnych produktów 
Choco Maya:
 
wino Austo Chardonnay Oak, Emilia-Romagna 0,7 l, 
asortyment pralinek miodowych z nadzieniem 
z dodatkiem hibiscusa 48 g, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 13 x 10 cm

CHOCO MAYA 
KUFEREK AUSTO
nr kat.: NBN22104
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Papierowa tuba kryjąca asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:

puszkę aromatycznego kakao 50 g,
asortyment mini tabliczek z mlecznej 
czekolady 20 g, 
skórkę pomarańczową w deserowej 
czekoladzie 30 g, 
ręcznie robione karmelki mocca 
z dodatkiem naturalnej kawy i śmietanki 40 g,
maślane, kruche ciasteczka z czekoladą 
i orzechami 50 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 24 x 11 cm

CHOCO MAYA
TUBA NERO II
nr kat.: NBN22019

Metalowe wiaderko kryjące asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:
 
włoskie wino musujące Tenuta Sant'Anna 
Prosecco 0,2 l DOC, Extra Dry Glera, 
asortyment mini tabliczek z białej czekolady 20 g, 
krówki z rumowymi rodzynkami 80 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek 
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g. 

Wymiary zestawu: 15 x 15 x 25 cm

CHOCO MAYA WIADERKO 
PROSECCO MINI
nr kat.: NBN22042

8



Metalowe wiaderko kryjące asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:
 
włoskie, czerwone wino wytrawne Messer Del 
Fauno Nero d'Avola 0,7 l, 
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 70 g, 
metalową sztabę złota wypełnioną truflami 
z czekolady deserowej 80 g, 
słoiczek miodu z czekoladą i orzechami 140 g, 
mini tabliczki z mlecznej czekolady 
o zawartości 33% kakao 30 g.

Wymiary zestawu: 20 x 40 cm

CHOCO MAYA 
WIADERKO CHOINKOWE
nr kat.: NBN22095

Asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
 
Cascara (wiśniowa herbata kawowa) 50 g,
tuba agrestu w deserowej czekoladzie 
i kakao 70 g, 
wypełniona owocami czekoladowa bombka 
do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 30 g,
słoiczek konfitur figowych 120 g, 
ciasteczka korzenne 120 g, 
cytrusowe marmoladki pektynowe 80 g. 

Całość w zamkniętej puszce 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 14 x 13 cm

CHOCO MAYA
KUFEREK TESORO
nr kat.: NBN22056
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Kuferek pokryty tkaniną kryjący asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:
 
likier kawowy na naturalnej śmietance 0,25 l, 
puszkę karmelizowanych ciasteczek 
w 3 smakach czekolady: białej, mlecznej 
i deserowej 70 g, 
czekoladowe trufle w kakao 40 g, 
tubę owocowych marmoladek 
pektynowych 60 g, 
mini tabliczki 20 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 36 x 11 cm

KUFEREK PEPITKA
Z LIKIEREM KAWOWYM

nr kat.: NBN22092L

Papierowa tuba kryjąca asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:

mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
Jamaican Nut 25 g, 
rumowe rodzynki w białej czekoladzie 75 g,
słoiczek konfitur wiśniowych z kardamonem 75 g,
mini tabliczki z mlecznej czekolady 20 g, 
kruche ciasteczka maślane 50 g.

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 18 x 7 cm

CHOCO MAYA 
TUBA NERO PRIMO
nr kat.: NBN22015
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Papierowa tuba kryjąca asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:

whiskey Jack Daniel’s 0,5 l, 
asortyment pralinek miodowych 
z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 96 g,
orzechy laskowe w czekoladzie 
z dodatkiem naturalnego miodu 80 g, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g,
puszka rzemieślniczych karmelków 
z cytryną, miodem i pyłkiem pszczelim 100 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 13 cm

CHOCO MAYA TUBA No 7
nr kat.: NBN22131

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment 
produktów Choco Maya:
 
japońskie whisky single malt Tenjaku Pure 
Malt 0,5 l, 
japońskie, pikantne krakersy ryżowe 50 g,
ziarnistą kawę Perłowa Pluton 100 g,
tubę bakalii w czekoladzie 50 g, 
asortyment mini tabliczek 
z białej czekolady 20 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm

CHOCO MAYA 
KUFEREK TOKYO
nr kat.: NBN22162
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Papierowa tuba kryjąca asortyment kolonialnych 
produktów Choco Maya: 

włoskie, czerwone wino wytrawne Bove 
Montepulciano d'Abruzzo z rekomendacją 
Pana Roberta Makłowicza 0,7 l,
puszkę karmelizowanych ciasteczek w białej, 
mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g, 
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu 
z orzechami oraz mlecznych 
z ciasteczkami to� 90 g, 
tubę marmoladek pektynowych 150 g,
asortyment pralin i trufli czekoladowych 160 g, 
karmelki mocca z dodatkiem kawy i naturalnej 
śmietanki 20 g, 
słoiczek konfitur wiśniowych ze szczyptą 
kardamonu 200 g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem 
i dekoracją. Wymiary zestawu: 30 x 15 cm

CHOCO MAYA 
TUBA MAGNUM
nr kat.: NBN22137

Asortyment produktów kolonialnych Choco 
Maya w metalowym lampionie/pojemniku:
 
tuba ciasteczek z kawałkami czekolady 90 g, 
puszka mielonej kawy 100% Arabica o smaku 
pomarańczowym 50 g, 
słoiczek konfitur figowych 120 g, 
asortyment czekoladowych tabliczek 30 g.

Wymiary zestawu: 15 x 28 cm 

CHOCO MAYA 
ZŁOTA KLATKA
nr kat.: NBN22066
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Metalowe wiaderko kryjące asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:

hiszpańskie wino musujące, edycja 
limitowana — Codorniu Cava Brut Edition 
Limitada DO Cava-Metode Tradicional 
Macabeu, Xarel-lo, Parellada, Chardonnay 0,7 l, 
asortyment pralin i trufli czekoladowych 112 g, 
rodzynki rumowe w białej czekoladzie 50 g. 

Wymiary zestawu: 20 x 40 cm 

CHOCO MAYA
WIADERKO XAREL
nr kat.: NBN22083

Papierowa tuba kryjąca asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya: 

tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g,
jutową sakiewkę ciasteczek korzennych 
z przyprawami korzennymi 120 g, 
mini tabliczki z mlecznej czekolady 
o zawartości 33% kakao 20 g,
czarne porzeczki w białej czekoladzie 40 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 18 x 7 cm 

CHOCO MAYA
TUBA MARRONE I
nr kat.: NBN22004

13



Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment kolonialnych produktów Choco 
Maya:
 
mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
pomarańczowym 50 g, 
asortyment mini tabliczek czekoladowych 20 g, 
słoiczek konfitur wiśniowych ze szczyptą 
kardamonu 200 g, 
tubę karmelizowanych ciasteczek korzennych
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 60 g, 
mieszankę bakalii w trzech kolorach 
czekolady 50 g. 

Całość w ręcznie kaszerowanym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją świąteczną.
Wymiary zestawu: 20 x 20 x 6 cm

KUFEREK COCOA
nr kat.: NBN22038
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Papierowa tuba kryjąca asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:
 
włoskie, czerwone wino Il Ritardatario 
Primitivo Di Manduria 0,5 l, 
kulę z mlecznej czekolady wypełnioną 
owocami do rozpuszczenia w kubku 
gorącego mleka 35 g,
asortyment pralin i trufli 
czekoladowych 160 g,
tabliczkę czekolady z owocami 65 g,
puszkę marmoladek pektynowych 120 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 13 cm

CHOCO MAYA 
TUBA GRAND PRIMITIVO 
nr kat.: NBN22135



Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asorty-
ment kolonialnych produktów Choco Maya:
 
francuskie, czerwone wino Domaine Peiriere 
Reserve Merlot Pays d’Oc 0,7 l, 
karmelizowane ciasteczka 
z cynamonem 200 g, 
marmoladki pektynowe 150 g, 
puszkę ciasteczek w czekoladzie białej, 
mlecznej i deserowej 70 g, 
krówki z rumem i rodzynkami 80 g,
słoiczek konfitur cytrynowych 
z imbirem 120 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 10 cm 

CHOCO MAYA
KUFER GRAND RESERVE
nr kat.: NBN22102

Metalowy lampion kryjący asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya: 

czekoladową bombkę do rozpuszczenia w kubku 
gorącego mleka wypełnioną owocami 30 g, 
asortyment mini tabliczek z mlecznej czekolady 
o zawartości 33% kakao 50 g,
tubę agrestu w deserowej czekoladzie 
w kakao 70 g, 
puszkę karmelizowanych ciasteczek 
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g. 

Wymiary zestawu: 18 x 18 x 25 cm  

CHOCO MAYA LAMPION 
CZEKOLADOWY
nr kat.: NBN22039
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Wiklinowy kuferek kryjący asortyment 
produktów kolonialnych Choco Maya: 

włoskie musujące Prosecco Bedin 
Treviso DOC 0,7 l, 
kawę o smaku czekoladowym 125 g,
ciasteczka 120 g, 
tabliczkę czekolady z owocami 65 g,
puszkę trufli z czekolady deserowej 60 g,
czekoladowe pralinki 200 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 38 x 28 x 14 cm

CHOCO MAYA
KUFER DESEROWY
nr kat.: NBN22127

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment kolonialnych produktów 
Choco Maya:

włoskie wino musujące Terre di Rai 
Prosecco 0,7 l,
asortyment czekoladowych mini tabliczek 
Choco Maya 30 g, 
czekoladki o smaku solonego karmelu 
z orzechami oraz mleczne z ciasteczkami 
to� 50 g,
czekoladowe drażetki 35 g. 

Całość w ręcznie kaszerowanym, 
zamkniętym kuferku z wypełnieniem 
i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

KUFEREK TERRE
nr kat.: NBN22053
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Elegancki kufer obity tkaniną kryjący asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya: 

Hardy Cognac VSOP ORGANIC 0,7 l, 
asortyment pralin i trufli 100 g, 
florentynki z mlecznej czekolady 
ze skórką pomarańczową 65 g, 
puszkę karmelizowanych ciasteczek w białej, 
mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g, 
krówki z rumowymi rodzynkami 80 g,
migdały w białej czekoladzie z zieloną herbatą 
matcha 50 g, 
tubę cytrusowych marmoladek 
pektynowych 60 g, 
ramkę na zdjęcia. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 33 x 29 x 16 cm

KUFER GLOBETROTTER 
Z KONIAKIEM
nr kat.: NBN22151B
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Kosz z wypełnieniem i dekoracją kryjący 
asortyment kolonialnych przysmaków Choco Maya: 

francuskie, czerwone wino Domaine Peiriere Reserve Merlot 0,7 l, 
deserowe czekoladki ze szczyptą chilli 65 g, 

pitną czekoladę do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 50 g, 
pianki do gorącej czekolady 25 g,

ciasteczka 100 g, 
zimową herbatę z przyprawami korzennymi w puszce 30 g, 

olejek zapachowy ze szklanym dyfuzorem.

Wymiary zestawu: 38 x 15 x 35 cm

CHOCO MAYA 
KOSZ MARRONE

nr kat.: NBN22106



 
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

hiszpańskie, czerwone, wytrawne wino 
Aloumino Galicja VdM Bodegas Gallegas 0,7 l,

mini tabliczka organicznej czekolady o zawartości 70% kakao 20 g,
migdały w białej czekoladzie z dodatkiem herbaty matcha 40 g, 

orzechy ziemne w ziołach 40 g. 

Do każdego zestawu dołączamy karnet 
z rekomendacją Pana Marka Kondrata.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

nr kat.: NBN22033

KONDRAT KUFEREK BIANCO
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

hiszpańskie, czerwone, wytrawne wino Pedro Luis Monastrell Jumilla DO 0,7 l,
beziki 15 g 

włoskie praliny kawowe ze śmietanką 36 g.

Do każdego zestawu dołączamy karnet z rekomendacją Pana Marka Kondrata.

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

nr kat.: NBN22048

KONDRAT KUFEREK PEDRO
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment 
kolonialnych produktów Choco Maya:

 
argentyńskie BIO wino Domaine Bousquet Cameleon Malbec 

Mendoza Tupungato Organic 0,7 l, 
nadziewane pralinki czekoladowe 72 g, 

mini tabliczki 120 g, 
naturalne karmelki mocca z kawą i dodatkiem naturalnej śmietanki 70 g. 

Do każdego zestawu dołączamy karnet z rekomendacją Pana Marka Kondrata.

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 8 cm

nr kat.: NBN22091

KONDRAT CHOCO MAYA
KUFEREK GRAND MOCCA
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Kolekcja Skład Praski
Motyw przewodni koszy delikatesowych Skład Praski to powrót do tradycyjnych 
receptur. To właśnie w tych zestawach królują starannie dobrane produkty, 
które nawiązują do najbardziej popularnych smaków przedwojennej Warszawy. 
Dzięki nim każdy miłośnik słodkości odbędzie niezapomnianą podróż do przeszłości. 



Drewniana skrzynia kryjąca:
 

miód pitny Trójniak Składowy 0,5 l, 
nalewkę wiśniową na zielonych orzechach 0,2 l, 

metalową bańkę krówek waniliowych 180 g, 
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami 

oraz mlecznych z ciasteczkami to� 100 g, 
asortyment bakalii 90 g, 

skrzyneczkę nadziewanych pierniczków w czekoladzie 180 g, 
puszkę naturalnych karmelków z owocami 30 g, 

mini tabliczki czekoladowe 50 g, 
słoiczek owocowych marmoladek pektynowych 80 g, 

ciasteczka owsiane z czekoladą 90 g, 
mieszankę orzechów i suszonych owoców 100 g, 

powidła z mirabelki 200 g, 
lampion świąteczny i drewnianą łyżeczkę/klips do herbaty 

oraz żakardową ściereczkę. 

Całość w zamkniętej skrzyni z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 41 x 30 x 15 cm

nr kat.: NBN22178

SKŁAD PRASKI KUFER OBFITOŚCI
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Metalowa puszka kryjąca asortyment 
produktów Skład Praski: 

mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g, 
karmelizowane ciasteczka korzenne 36 g,
kostki sezamowe 75 g, 
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 40 g,
słoiczek powideł śliwkowych z orzechami 120 g,
nadziewane pralinki czekoladowe 36 g. 

Całość w zamkniętej puszce 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 13 x 17 cm

SKŁAD PRASKI
PUSZKA ZIMOWY 
PODWIECZOREK
nr kat.: NBN22035

Papierowa tuba kryjąca asortyment 
tradycyjnych przysmaków Składu Praskiego:
 
paluszki sezamowe 50 g, 
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 45 g,
orzechy w karmelu i cynamonie 45 g, 
karmelizowane ciasteczka korzenne 36 g, 
kubeczek pitnej czekolady i pianek, 
czekoladowe pralinki świąteczne 48 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 9 cm

SKŁAD PRASKI 
TUBA SKŁADOWA II
nr kat.: NBN22031
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Papierowa tuba kryjąca asortyment 
tradycyjnych przysmaków Składu Praskiego: 

miód pitny Trójniak Składowy 0,5 l, 
tabliczkę mlecznej czekolady z naturalnym 
nadzieniem z dodatkiem kawy Pluton 120 g, 
słoiczek powideł z mirabelki 140 g,
sezamowe kostki 50 g, 
kule z mlecznej czekolady wypełnione owocami 
do rozpuszczenia w gorącym mleku 70 g, 
asortyment herbat zimowych 6 szt., 
puszkę czekoladowych pierożków 90 g.

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 13 cm

SKŁAD PRASKI
TUBA SKŁADOWA IV
nr kat.: NBN22117

Koszyczek z naturalnej tkaniny kryjący 
asortyment tradycyjnych przysmaków 
Składu Praskiego:
 
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 45 g,
orzechy w karmelu i cynamonie 45 g, 
czekoladową bombkę do rozpuszczenia 
w kubku gorącego mleka wypełnioną owocami 30 g, 
kostki sezamowe 40 g, 
czekoladowe pralinki 36 g. 

Całość w koszyczku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 20 cm

SKŁAD PRASKI
BIAŁE ŚWIĘTA
nr kat.: NBN22018
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Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:

kawę Perłową Kraft marki Pluton w ziarnach 100 g, 
asortyment pralin czekoladowych Cymesiki Skład Praski 

z dodatkiem kawy Pluton 80 g, 
karmelizowane ciasteczka korzenne z cynamonem Skład Praski 50 g,

puszkę karmelków 35 g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 16 x 10 cm

nr kat.: NBN22060

SKŁAD PRASKI PLUTON KUFEREK PERŁOWY
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Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:

kawę Pluton Perłową Kraft w ziarnach 100 g,
asortyment pralin czekoladowych Cymesiki Skład Praski 

z dodatkiem kawy Pluton 80 g,
agrest w czekoladzie deserowej i kakao 40 g, 

tabliczkę mlecznej czekolady z nadzieniem kawowym Pluton 120 g, 
metalowy dzwoneczek świąteczny.

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm

nr kat.: NBN22062

SKŁAD PRASKI PLUTON KUFEREK ZŁOTY
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Metalowy lampion wypełniony 
tradycyjnymi produktami Skład Praski:
 
nalewka wiśniowa na zielonych 
orzechach 0,2 l, 
miód pitny Trójniak Składowy 0,375 l,
asortyment mini tabliczek 
o zawartości 72% kakao 80 g, 
czekoladowe renifery 60 g, 
ciasteczka owsiane z czekoladą 110 g,
paluszki sezamowe 50 g, 
pralinki czekoladowe 48 g, 
lukrowane pierniczki z nadzieniem 
owocowym 130 g, 
czarna herbata z przyprawami 
korzennymi 20 g, 
tabliczki z mlecznej czekolady 30 g.

Wymiary zestawu: 25 x 25 x 30 cm

SKŁAD PRASKI
LAMPION SEZONOWY
nr kat.: NBN22138

Metalowy koszyczek piknikowy kryjący 
asortyment produktów Skład Praski:

miód pitny Trójniak Składowy 0,375 l,
tabliczkę mlecznej czekolady 
z pierniczkami 75 g, 
czarną, zimową herbatę 20 g z drewnianą 
łyżeczką/klipsem, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 
z dodatkiem sezamu 70 g, 
lukrowane pierniczki z nadzieniem 
owocowym 130 g. 

Całość w zamkniętej puszce 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 23 x 18 x 15 cm

SKŁAD PRASKI 
KOSZ BAGATELA
nr kat.: NBN22068
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Kuferek kryjący asortyment produktów 
Skład Praski: 

nalewkę wiśniową 0,25 l, 
asortyment bakalii w czekoladzie 90 g, 
metalową bańkę z krówkami 
waniliowymi 180 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego 
karmelu z orzechami oraz mlecznych 
z ciasteczkami to� 80 g, 
karmelki 60 g, 
orzechy ziemne w karmelu 70 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm

SKŁAD PRASKI
KUFEREK Z KREDENSU
nr kat.: NBN22100

Kuferek kryjący asortyment 
produktów Skład Praski:

puszkę rozgrzewającej herbaty 
z dodatkiem jabłka, czerwonego pieprzu 
i kardamonu 50 g, 
karmelizowane ciasteczka korzenne 
z cynamonem 30 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g, 
kostki sezamowe 40 g.

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 16 x 8 cm

SKŁAD PRASKI
KUFEREK PRIMA SORT
nr kat.: NBN22014
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Metalowe wiaderko z wypełnieniem 
i dekoracją kryjące asortyment tradycyjnych 
produktów Skład Praski: 

miód pitny Trójniak Składowy 0,2 l, 
asortyment pralinek czekoladowych 48 g, 
ciasteczka owsiane z czekoladą 100 g,
słoiczek miodu z orzechami laskowymi 240 g, 
zimową herbatę, 
mini tabliczki z czekolady 72% kakao 20 g, 
drewniany nabierak do miodu.

Wymiary zestawu: 20 x 30 cm

SKŁAD PRASKI
WIADERKO 
RUSTYKALNE
nr kat.: NBN22063

Drewniany kuferek kryjący asortyment 
tradycyjnych produktów Skład Praski:
 
mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g,
czarne porzeczki w białej czekoladzie 40 g,
puszkę ręcznie robionych karmelków 
z dodatkiem wiśni 35 g, 
nadziewane pralinki 36 g.

Wymiary zestawu: 20 x 11 x 11 cm

SKŁAD PRASKI
KUFEREK
CYNAMONOWY
nr kat.: NBN22025
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Drewniany kufer wypełniony tradycyjnymi produktami Skład Praski:
 

miód pitny Trójniak Składowy 0,5 l, 
słoiczek powideł śliwkowych z orzechami 200 g, 

asortyment pierogów z czekolady 90 g, 
agrest w czekoladzie deserowej i orzeszki ziemne prażone w karmelu 90 g,

puszka czekoladowych pralinek 180 g, 
herbata zimowa 6 szt., 

chałwa sezamowo-bakaliowa 280 g,
kula z mlecznej czekolady wypełniona owocami do rozpuszczenia 

w kubku gorącego mleka 35 g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i sezonową dekoracją. 
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 16 cm

nr kat.: NBN22133

SKŁAD PRASKI KUFER PASTELOWY
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment 
produktów kolonialnych Choco Maya:

wybór miodowych pralinek z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 48 g, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g,

whisky Baczewski Single Malt 0,7 l, która dojrzewa osiem lat 
w beczkach po czerwonym, francuskim winie, zanim zostanie 

zabutelkowana z mocą 45% zawartości alkoholu. 

Każda sztuka jest indywidualnie numerowana, co czyni ją prawdziwą 
gratką dla kolekcjonerów. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25 x 12 x 10 cm

nr kat.: NBN22179

BACZEWSKI KUFER 1782
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment produktów Skład Praski:

whisky J.A. Baczewski przygotowaną na podstawie oryginalnej, 
przedwojennej receptury Baczewski 0,7 l, 

metalową bańkę krówek 180 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady z nadzieniem kawowym Pluton 120 g,

mieloną kawę 100% Arabica o smaku orzechowym 50 g, 
czekoladowe pralinki 36 g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 18 x 11 cm

nr kat.: NBN22136

SKŁAD PRASKI
KUFEREK GRAND BACZEWSKI
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Drewniany kuferek kryjący asortyment 
produktów Skład Praski: 

wódkę Suweren 0,7 l o wyjątkowej 
recepturze sprzed lat, znaną na całym świecie 
w okresie międzywojennym i dziś ręcznie 
rozlewaną w kara�i identyczne 
jak 100 lat temu – charakteryzuje się 
delikatnym aromatem skórek pomarańczo-
wych, wytwarzana jest na bazie trzykrotnie 
destylowanego spirytusu ziemniaczanego, 
puszkę czekoladowych pierogów 90 g, 
tabliczkę rozpływającej się, mlecznej czekolady 
z pierniczkami 85 g, 
mini tabliczki i gwiazdeczki czekoladowe 45 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 36 cm

SKŁAD PRASKI
KUFEREK SUWEREN
BACZEWSKI
nr kat.: NBN22152

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment produktów Skład Praski:  

whisky J.A. Baczewski przygotowaną 
na podstawie oryginalnej, przedwojennej 
receptury Baczewski 0,7 l, 
karmelizowane ciasteczka korzenne 
z cynamonem 36 g, 
orzechy ziemne prażone w karmelu 30 g.

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 10 x 10 cm

BACZEWSKI KUFEREK
LWOWSKI
nr kat.: NBN22107
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Kuferek kryjący asortyment produktów Skład Praski:
 

wódkę J.A. Baczewski 0,5 l (do wyboru: Wiśniówka, Piołunówka, 
Morelówka i Jeżynówka) przygotowaną na podstawie oryginalnej, 

przedwojennej receptury,
asortyment czekoladowych pralinek 48 g, 

puszkę karmelizowanych ciasteczek z cynamonem 72 g, 
migdały w białej czekoladzie z truskawką 40 g, 

mieloną kawę 100% Arabica o smaku pomarańczowym, 
lukrowane pierniczki z nadzieniem owocowym 130 g.

Całość w zamkniętej skrzynce z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 28 x 16 x 10 cm

nr kat.: NBN22118

BACZEWSKI KUFEREK WIŚNIOWY
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment produktów Skład Praski:

wódkę Monopolową J.A. Baczewski 
przygotowaną na podstawie oryginal-
nej, przedwojennej receptury z trzy-
krotnie destylowanego spirytusu 
ziemniaczanego 0,5 l, 
świąteczną lokomotywę z mlecznej 
czekolady 65 g, 
karmelizowane orzechy ziemne 30 g,
sezamowe kostki 40 g, 
miks zimowych karmelków o smaku 
korzennym i żurawinowym 40 g.

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 14 x 9 cm

BACZEWSKI 
KUFEREK Z CIUCHCIĄ
nr kat.: NBN22074

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment produktów Skład Praski:

wódkę Monopolową J.A. Baczewski 
przygotowaną na podstawie oryginalnej, 
przedwojennej receptury z trzykrotnie 
destylowanego spirytusu ziemniaczanego 0,5 l, 
tubę czekoladowych drażetek 35 g, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 30 g, 
puszkę rzemieślniczych karmelków 
z kawałkami wiśni 30 g, 
czekoladowe pralinki 36 g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem 
i dekoracją. Kuferek wyposażony jest w dwa 
dodatkowe uchwyty ułatwiające jego transport 
i wręczanie.
Wymiary zestawu: 32 x 13 x 13 cm

SKŁAD PRASKI 
KUFEREK 
ATRAMENTOWY 
nr kat.: NBN22070
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Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące: 

porcelanowy kubek o pojemności 300 ml z fabryki w Ćmielowie, 
puszkę czarnej herbaty z przyprawami korzennymi 100 g, 

zaparzacz do herbaty, 
mini tabliczkę z mlecznej czekolady 20 g, 

słoiczek orzechów w miodzie 140 g, 
mieszankę orzechów i bakalii w trzech rodzajach czekolady: 

białej, mlecznej i deserowej 30 g, 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 20 x 10 cm

nr kat.: NBN22076

SKŁAD PRASKI KUFEREK HERBACIANY
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

porcelanową filiżankę 250 ml 
ze spodeczkiem z fabryki w Ćmielowie, 
angielską, czarną herbatę English 
Breakfast 90 g, 
słoiczek miodu z czekoladą 
i orzechami 140 g, 
ciasteczka korzenne 80 g, 
mini tabliczki i pralinki czekoladowe 56 g. 

Całość w zamkniętym 
kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 23 x 23 x 10 cm

ĆMIELÓW 
KUFEREK OKTAWA
nr kat.: NBN22101

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

porcelanowy kubek o pojemności 300 ml 
z fabryki w Ćmielowie, 
angielską, czarną herbatę English Breakfast 30 g, 
słoik konfitur wiśniowych z dodatkiem 
kardamonu 200 g, 
kulę trufli czekoladowych 60 g, 
rumowe rodzynki w czekoladzie 50 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 20 x 10 cm 

ĆMIELÓW KUFEREK 
BAWEŁNIANY
nr kat.: NBN22072
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Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
 
porcelanową filiżankę o pojemności 250 ml 
w komplecie ze spodeczkiem, z fabryki 
w Ćmielowie, 
angielską, klasyczna herbatę Earl Grey 90 g, 
tabliczkę czekolady deserowej o zawartości 70% 
kakao z dodatkiem soli morskiej 70 g, 
słoiczek miodu z czarną porzeczką 140 g, 
lukrowane pierniczki z nadzieniem 
owocowym 130 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 15 x 10 cm

ĆMIELÓW 
KUFEREK EARL GREY 
nr kat.: NBN22111

Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
 
porcelanowy kubek o pojemności 300 ml 
z fabryki w Ćmielowie, 
puszkę rozgrzewającej herbaty z przyprawami 
korzennymi 50 g, 
słoiczek kremu migdałowego 100 g, 
karmelizowane ciasteczka z cynamonem 36 g, 
nugat z bakaliami 28 g, 
pierogi z białej czekolady 45 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 12 x 10 cm

ĆMIELÓW 
KUFEREK SZAFIROWY 
nr kat.: NBN22077
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Kolekcja Ovocnie
Te ekologiczne słodkości mają proste etykiety, krótki skład 
oraz niepowtarzalny smak i aromat. To właśnie w koszach upominkowych Ovocnie
znajdują się ciasteczka owsiane, smakowite daktyle i bakalie, czekolady i praliny 
z certyfikatem CocoaHorizons, których surowce pochodzą tylko i wyłącznie 
ze zrównoważonych źródeł. Do tego kawy 100% Arabica i naturalne herbaty 
o przeróżnych smakach. Zestawy Ovocnieuzupełnione zostały 
selekcją BIO win, prosecco, miodów musujących oraz cydrów.
Każdy z koszy składa się tylko ze starannie dobranych produktów, 
które tworzą idealnie spójną całość. Ovocnie to nie tylko 
gwarancja najlepszego smaku opartego na naturalnych składnikach, 
to również estetyczne i dopracowane skrzynie, tuby i kuferki. 
Każdy z nich jest wyjątkowo trwały 
i daje możliwość ponownego wykorzystania 
w duchu filozofii less waste.
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Papierowa tuba kryjąca asortyment naturalnych produktów Ovocnie: 

włoskie, organiczne wino Vinuva Primitivo Organic 0,7 l, 
tubę herbaty liściastej 50 g, 

słoiczek cytrynek w miodzie 220 g, 
pektynowe marmoladki cytrusowe 70 g, 

naturalne karmelki z owocami 15 g, 
tabliczkę czekolady deserowej 70 g, 

mieloną kawę 100% Arabica o smaku pomarańczowym 100 g, 
migdały w białej czekoladzie z zieloną herbatą matcha 80 g,

galaretki owocowe 160 g, 
asortyment pralin czekoladowych 160 g, 

świecę w słoiczku. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 15 cm

nr kat.: NBN22157

OVOCNIE TUBA KRAFT MAGNUM
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Drewniany kuferek kryjący asortyment 
naturalnych produktów Ovocnie:
 
miód pitny Bio Soczysty Trójniak 
z certyfikatem ekologicznym 0,75 l, 
czekoladki mleczne z żurawiną i białe 
z orzechami laskowymi 36 g, 
ciasteczka maślane z orzechami 30 g, 
BIO paluszki bakaliowe 50 g, 
tubę zielonej herbaty z owocami 
i płatkami kwiatów 30 g, 
mleczne czekoladki z nadzieniem 
z orzechów laskowych 48 g.

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 13 x 18 x 34 cm

OVOCNIE
KUFEREK SEZAMOWY
nr kat.: NBN22082

Asortyment naturalnych produktów 
Ovocnie:
 
czekoladki z białej i mlecznej czekolady 
z dodatkiem żurawiny i orzechów 
laskowych 36 g, 
tuba orzeszków ziemnych 
prażonych w karmelu 
z dodatkiem cynamonu 70 g, 
organiczne wino Prosecco 
Aberto Nani Organic 0,375 l. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 13 x 10 cm

OVOCNIE
KUFEREK ORGANICO
nr kat.: NBN22052
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OVOCNIE KUFEREK GRZANIEC
nr kat.: NBN22085

Drewniany mini kuferek kryjący naturalne 
smakołyki Ovocnie: 

torebkę zielonej herbaty z owocami 
i płatkami kwiatów 30 g, 
kruche ciasteczka maślane 15 g, 
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 40 g, 
puszkę ręcznie robionych, naturalnych 
karmelków z dodatkiem pomarańczy 20 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 14 x 14 x 12 cm

OVOCNIE KUFEREK
PIKNIKOWY MINI 
nr kat.: NBN22017

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment naturalnych produktów 
Ovocnie: 

ekologiczny Grzaniec BIO 1 l z dodatkiem 
przypraw korzennych, 
galaretki pektynowe na sokach 
owocowych 160 g, 
tafelki z deserowej czekolady o zawartości 
72% kakao z bakaliami i szczyptą soli 
himalajskiej 90 g, 
eco ciasteczka migdałowe słodzone 
syropem z agawy 80 g, 
bio orzechy ziemne prażone w karmelu 
z dodatkiem czarnego sezamu 70 g, 
daktylowe kule z owocami i kokosem 30 g, 
łupkowe podstawki pod szklanki. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 21 x 13 cm
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Drewniany kuferek kryjący asortyment 
naturalnych produktów Ovocnie: 

rzemieślniczy Cydr Szara Reneta 0,75 l 
przygotowany z ekologicznych owoców 
według XIX — wiecznej receptury 
Radziwiłłów, 
bio paluszki z miodem i migdałami 120 g, 
asortyment pralin czekoladowych 120 g, 
słoiczek miodu z dodatkiem pyłku 
pszczelego 140 g, 
czekoladę pitną z piankami 120 g, 
mini tafelki z czekolady deserowej 
o zawartości 72% kakao z bakaliami 
i szczyptą soli himalajskiej 70 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 20 x 15 cm

OVOCNIE KUFER 
PIERWSZA KLASA
nr kat.: NBN22129

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment naturalnych produktów Ovocnie:

włoskie czerwone wino Grifone Primitivo 
Puglia IGT 0,7 l, 
marmoladki z naturalnych soków owocowych 
160 g, 
mleczne i białe czekoladki z orzechami 
i żurawiną 36 g, 
puszkę prażonej cieciorki do chrupania 70 g, 
pralinki z mlecznej czekolady z nadzieniem 
z orzechów laskowych 48 g, 
mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g, 
naturalne karmelki z owocami 15 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm

OVOCNIE
KUFEREK GRIFONE
nr kat.: NBN22084
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Zimowy lampion kryjący asortyment naturalnych 
produktów Ovocnie: 

hiszpańskie BIO, czerwone wino wytrawne Finca 
La Solana Monastrell Organic & Vegan Dop 
Jumilla 0,7 l, 
bio paluszki z miodem i migdałami 120 g, 
słoiczek miodu z migdałami 140 g, 
mieszadełko ekologicznej herbaty liściastej, 
tabliczkę czekolady mlecznej 
o zawartości 33% kakao z owocami 75 g,
chipsy owocowe 30 g. 

Całość w latarence, zabezpieczonej 
do wysyłki, z dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 17 x 41 cm 

OVOCNIE
LATARENKA FRUTTINI
nr kat.: NBN22160

Papierowa tuba kryjąca asortyment 
naturalnych produktów Ovocnie: 

mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g, 
tafelki z czekolady deserowej 
o zawartości 72% kakao z bakaliami 
i szczyptą soli himalajskiej 60 g, 
agrest w czekoladzie deserowej 
i kakao 40 g, 
ciasteczko granola z kandyzowaną skórką 
pomarańczową 45 g, 
daktylowe kule z kokosem 30 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 7 cm

OVOCNIE 
TUBA KRAFT I
nr kat.: NBN22012
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Kuferek z wypełnieniem i dekoracją kryjący: 

czerwone, wytrawne wino Chateau Los Boldos Momentos 
Reserva Cabernet Sauvignon, Rapel Valley z Chile 0,7 l, 

lukrowane gwiazdki z piernika 54 g, 
puszkę zimowych karmelków 30 g. 

Do każdego zestawu dołączamy karnet 
z rekomendacją Pana Roberta Mielżyńskiego.

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

nr kat.: NBN22046

MIELŻYŃSKI: KUFEREK MOMENTOS
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Kuferek z wypełnieniem i dekoracją kryjący:
 

czerwone, wytrawne wino francuskie Les Terrasses Syrah 0,7 l,
asortyment pralinek i trufli czekoladowych 84 g. 

Do każdego zestawu dołączamy karnet 
z rekomendacją Pana Roberta Mielżyńskiego.

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

nr kat.: NBN22058

MIELŻYŃSKI: KUFEREK CESARSKI



Naturalny kufer kryjący: 

czerwone, wytrawne wino francuskie L’Orangeraie Cabernet Sauvignon 0,7 l 
z rekomendacją Roberta Mielżyńskiego, 
puszkę czekoladek z pomarańczą 130 g, 

mieloną kawę single origin 180 g, 
belgijskie to� czekoladowe 50 g, 

słoiczek powideł z mirabelki 200 g, 
wafelki imbirowe w czekoladzie 120 g, 

puszkę prażonych pistacji 50 g, 
świeżą pomarańczkę i drewnianą wyciskarkę do cytrusów. 

Do każdego zestawu dołączamy karnet 
z rekomendacją Pana Roberta Mielżyńskiego.

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 25 x 11 cm

nr kat.: NBN22139

MIELŻYŃSKI: KUFEREK CYTRUSOWY

56



57

Kolekcja Classic Christmas
Ciasteczka korzenne, doskonałe czerwone wino i lukrowane pierniczki.
Brzmi jak klasyczne, piękne Święta, prawda? Taka też jest
nasza kolekcja Classic Christmas. Znajdziesz w niej wszystko,
co najlepsze i co najważniejsze - klasyczne kosze 
zdecydowanie skradną serca wielbicieli tradycji!



Drewniany kufer kryjący:
 

czerwone, wytrawne wino Bach Extrisimo Tinto DO Catalunya, 
Masia Bach Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo 0,7 l, 

angielską herbatę Afternoon Blend 30 g,
syrop z wiśni z kardamonem 300 ml,

lukrowane pierniczki z nadzieniem owocowym 200 g, 
żurawinę w czekoladzie deserowej 80 g,

orzechy prażone w karmelu 80 g, 
skrzyneczkę ciasteczek korzennych 170 g,

słoiczek oliwek 280 g,
trufle z deserowej czekolady w kakao 40 g,

marcepanowe kule 64 g,
świąteczne karmelki 60 g,

termofor,
drewniany kalendarz adwentowy. 

Całość w zamkniętym kufrze z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 38 x 27 x 21 cm

nr kat.: NBN22165

KUFER ŚWIĄTECZNYCH SPECJAŁÓW
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Świąteczny kuferek kryjący: 

włoskie, kruche ciasteczka z żurawiną 90 g, 
tabliczkę białej czekolady z owocami 75 g, 
włoską kawę Crema 250 g, 
świąteczną laskę karmelową 18 g, 
chipsy jabłkowe 30 g, 
mieszankę czekoladek o smaku solonego 
karmelu z orzechami oraz mlecznych 
z ciasteczkami to� 70 g, 
włoskie pralinki z kremowym, orzechowym 
nadzieniem gianduja 
(białe i pistacjowe) 48 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25 x 25 x 10 cm 

nr kat.: NBN22065

KUFEREK CREMA

Świąteczny kuferek kryjący:
 
puszkę aksamitnej pitnej czekolady 80 g,
mini pianki do gorącej czekolady 25 g,
czekoladowe florentynki z białej czekolady 
z owocami 45 g, 
sakiewkę korzennych ciasteczek 48 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 
z cynamonem 60 g. 

Całość w zamkniętym pudełeczku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 17 x 15 x 8 cm

nr kat.: NBN22022

KUFEREK CIOCCOLATO



Elegancki, ręcznie kaszerowany kuferek 
z dyskretny motywem świątecznym, kryjący:
 
szkocką whisky Hankey Bannister Original 
o karmelowym smaku i lekkiej goryczce 
dębu 0,7 l, 
tabliczkę czekolady deserowej 
o zawartości 71% kakao Purest Ecuador 90 g, 
puszkę orzeszków 40 g, 
krakersy ryżowe 50 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 10 cm

KUFEREK SZKOCKI
nr kat.: NBN22110

Świąteczny kuferek kryjący: 

kruche ciasteczka z kawałkami czekolady 120 g, 
czarną herbatę (mieszanka zimowych smaków), 
karmelową laskę 18 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 
i kulkami solonego karmelu, 
pralinki gianduja z białej czekolady 
i kremu z orzechów laskowych 36 g. 

Całość w zamkniętym pudełeczku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 17 x 15 x 8 cm

KUFEREK MERRY XMAS
nr kat.: NBN22020
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Ręcznie kaszerowany kufer z subtelnym 
motywem świątecznym kryjący:

 
hiszpańskie BIO wino białe Primera Luna 0,7 l, 

czerwone, wytrawne wino z Nowej Zelandii Vineyard Selection Cabernet Sauvignon 0,7 l, 
świąteczne ciasteczka na maśle z imbirem 200 g, 

włoską kawę 250 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 75 g, 

migdały w białej czekoladzie z truskawką 70 g, 
trufle z czekolady deserowej 40 g,

marmoladki pektynowe 50 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.

Wymiary zestawu: 29 x 29 x 13 cm

KUFER PRIMERA
nr kat.: NBN22147
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

karaibski rum Barbuda Black 0,7 l,
chipsy bananowe 30 g, 
tubę pikantnych orzeszków 40 g, 
mini tabliczkę z mlecznej czekolady 
z orzechami 33 g, 
pralinki z nadzieniem z orzechów 
laskowych 48 g, 

Całość w zamkniętym pudełeczku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

KUFEREK PORTOWY
nr kat.: NBN22079R
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Świąteczny kuferek kryjący: 

włoskie, wytrawne wino czerwone 
Messer Fauno Primitivo 0,7 l, 
pralinki gianduja z białej czekolady 
z nadzieniem pistacjowym 36 g, 
karmelizowane ciasteczka 
z cynamonem 20 g, 
cukrową laskę świąteczną 18 g. 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

KUFEREK MESSER
nr kat.: NBN22041

Świąteczny kuferek kryjący:
 
mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady 
o zawartości 33% kakao z owocami 35 g,
sakiewkę kruchych ciasteczek 70 g,
orzechy prażone w karmelu z cynamonem 
w tubie 70 g, 
włoskie pralinki gianduja z kremem 
pistacjowym 24 g, 
belgijskie nugaty z bakaliami 42 g. 

Całość w zamkniętym pudełeczku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Wymiary zestawu: 17 x 15 x 8 cm

KUFEREK PISTACJOWY
nr kat.: NBN22024
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Jutowy woreczek z zimowym akcentem kryjący:
 
słoiczek musu malinowego 200 g, 
zimową herbatę (17 saszetek), 
karmelową laskę 18 g, 
nadziewane pierniczki w lukrze 100 g, 
czekoladowe bombeczki 36 g. 

Wymiary zestawu: 27 x 19 cm

SAKIEWKA Z SZYSZKĄ
nr kat.: NBN22013

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
 
czerwone, wytrawne wino Conquesta 
Cabernet Sauvignon z regionu 
Castilla-La Mancha 0,7 l, 
włoskie ciasteczka cantuccini z czekoladą 90 g, 
nugat z migdałami i żurawiną 45 g, 
puszkę zimowej herbaty z rozgrzewającymi 
przyprawami 50 g, 
florentynki z białej czekolady z owocami 60 g, 
mieszankę czekoladek o smaku solonego 
karmelu z orzechami oraz mlecznych
z ciasteczkami to� 70 g.

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25 x 25 x 10 cm

nr kat.: NBN22081

KUFEREK MIĘTOWY
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Drewniany kosz z motywem 
świątecznym kryjący: 

syrop wiśniowy ze szczyptą 
kardamonu 300 ml, 
nugat z  żurawiną 45 g, 
cukrową laskę świąteczną 100 g, 
tabliczkę czekolady mlecznej 
z owocami 75 g, 
mieszankę rozgrzewających herbat 
zimowych (10 szt.), 
ciasteczka korzenne 80 g.

Wymiary zestawu: 15 x 15 x 35 cm

KOSZ WIŚNIE 
Z KARDAMONEM
nr kat.: NBN22054
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Metalowa latarenka kryjąca:
 

włoskie wino organiczne Nero D’Avola 
Vinuva 0,7 l, 

słoik włoskich oliwek 280 g, 
chrupki z oliwkami i czosnkiem 227 g,

migdały w czekoladzie 75 g, 
puszkę włoskich pralinek cremini 186 g,

ciasteczka owsiane z czekoladą w tubie 50 g, 
deskę z mangowca,

kraciastą, żakardową ściereczkę. 

Całość zapakowana 
i zabezpieczona do transportu.

Wymiary zestawu: 22 x 22 x 36 cm

LATARENKA CREMINO
nr kat.: NBN22154



Kufer obity tkaniną kryjący: 

puszkę włoskiej kawy 250 g, 
migdały w miodzie 200 g, 

ciasteczka 100 g, 
drażetki marcepanowe 60 g,

rozgrzewającą BIO herbatę na drewnianym mieszadełku z kwiatem lipy, 
czarnego bzu i owocem maliny, 

syrop pomarańczowy z rumem 300 ml, 
pralinki orzechowe 144 g, 

skrzyneczkę ciasteczek korzennych 170 g, 
asortyment pralin czekoladowych 80 g, 

trufle czekoladowe w kakao 120 g, 
sypką herbatę zimową z jabłkiem, czerwonym pieprzem i kardamonem 50 g, 

marmoladki pektynowe 120 g, 
 lizak czekoladowy 25 g, 

świecę zapachową,
milutki polarowy pled (130 × 160 cm). 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 38 x 38 x 16 cm

KUFER UNIVERSO
nr kat.: NBN22176
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Kolekcja Frosty Winter
Kolekcja Frosty Winter nawiązuje do mroźnej zimy nie tylko nazwą,

lecz także kolorystyką i doborem smaków. Czewone wino,
lukrowane pierniczki, czy kawa 100% Arabica o smaku orzechowym

sprawią, że mimo chłodu za oknem, w domu odbarowanego
zawsze będzie czuć magię ciepłych i rodzinnych Świąt! 



Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące: 

hiszpańskie, czerwone wino wytrawne 
Faustino Rivero Ulecia Rioja Tempranillo 0,7 l, 

lukrowane gwiazdki piernikowe 90 g, 
tabliczkę organicznej czekolady Single Origin Peru 65% kakao 80 g,

belgijskie to� 50 g, 
bakaliowe nugaty o zawartości 28% migdałów 42 g,

mieloną kawę 100% Arabica o smaku orzechowym 100 g, 
sakiewkę precelków do wina,

świąteczny bieżnik na stół. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 33 x 28 x 11 cm

nr kat.: NBN22112

KUFEREK RIVERO
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WYBORNA SAKIEWKA

Jutowy woreczek z motywem 
świątecznym, kryjący asortyment 
zimowych produktów:

tabliczkę białej czekolady z wiśnią 
i gruszką 75 g, 
lukrowane pierniczki z owocowym 
nadzieniem 100 g, 
zimową puszkę karmelków 20 g, 
angielską herbatę Earl Grey 30 g
lampion.

Całość w woreczku z dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 19 cm

WORECZEK FROSTY
nr kat.: NBN22006
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nr kat.: NBN22021

Butelka wódki Wyborowej 0,5 l i solonych 
precelków 70 g w jutowym woreczku 
z zimowym motywem i dekoracją. 

Spotkanie z klasykiem — Wódka Wyborowa 
chroniona jest Oznaczeniem Geograficznym 
Polska Wódka, które oznacza, że każdy etap 
procesu produkcji dobywa się na terenie 
Polski. Połączenie kilkusetletnich polskich 
tradycji gorzelniczych i nowoczesnych 
osiągnięć technologii sprawia, że Wyborowa 
zyskała miano naszego narodowego 
dziedzictwa. 

Doceniana na 70 światowych rynkach 
od dziesięcioleci. 

Wymiary zestawu: 15 x 27 cm
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Drewniana latarenka wypełniona zimowymi smakołykami:

lukrowanymi piernikowymi gwiazdkami 100 g, 
tabliczką organicznej czekolady Single Origin Dominicana 

o zawartości 72% kakao 80 g, 
angielskim to� 80 g, 

czarną herbatą z rozgrzewającymi przyprawami 50 g, 
mini bombkami z mlecznej czekolady 24 g. 

Całość, w zabezpieczonej do wysyłki, 
latarence z dekoracją.

Wymiary zestawu: 15 x 15 x 32 cm

ZIMOWA LATARENKA
nr kat.: NBN22099



Drewniany kuferek obity tkaniną 
kryjący:

szkocką whisky single malt Glenlivet 
Founder’s Reserve 0,7 l, 
słone precelki do whisky 70 g, 
mini tabliczki 20 g, 
puszkę barberskiego kremu do golenia. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 35 cm

KUFEREK RESERVA
nr kat.: NBN22143
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Kolekcja Pachnąca Świętami
Święta kojarzą nam się z ciepłem, bliskimi, domem oraz wspólną celebracją
przy stole. Dlatego też wszystkie zapachy i skojarzenia z grudniową, 
wyjątkową atmosferą postaraliśmy się zamknąć w koszach 
z Kolekcji Pachnącej Świętami.Mamy nadzieję, że w każdym z nich, 
jak jak i my, odnajdziecie prawdziwego ducha Świąt! 



Elegancka, metalowa patera-cooler kryjąca:

włoskie wino musujące Tenuta Sant’Anna Prosecco DOC Brut 0,7 l, 
tabliczkę czekolady o zawartości 65% kakao z pomarańczą 100 g, 

puszkę włoskiej kawy 250 g, 
krakersy z oliwkami i czosnkiem 130 g, 

krówki czekoladowe 175 g, 
drażetki czekoladowe 75 g, 

marmoladki cytrusowe 100 g,
świeżą pomarańczkę. 

Całość w paterze z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 39 x 28 x 28 cm

nr kat.: NBN22168

PATERA ARGENTO
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:

włoskie wino musujące Prosecco Mimesis 
Cuvee Trevisio DOC Glera 0,7 l, 
francuskie, czerwone wino wytrawne 
Ropiteau Grenache, Syrah Vin de France 0,7 l,
włoskie ciasteczka ze skórką 
pomarańczową 90 g, 
mieloną kawę 100% Arabica o smaku 
cynamonowym 50 g, 
nugat z orzechami 100 g, 
rodzynki rumowe w białej czekoladzie 50 g, 
słoiczek kremu z migdałów 100 g, 
syrop do kawy 35 g, 
pralinki z orzechowym i pomarańczowym 
kremem gianduja 60 g, 
świecę w puszce. 

Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 13 x 18 x 33 cm

KUFEREK MIMESIS
nr kat.: NBN22130

Filcowy kosz, do wykorzystania w domu, 
z wypełnieniem i dekoracją kryjący:

butelkę aromatycznego syropu 
do herbaty z pomarańczy z dodatkiem 
rumu 300 ml, 
angielską czarną herbatę Afternoon 
Blend 30 g, 
mieszankę czekoladek mlecznych z to� 
i czekoladek o smaku słonego karmelu 
z orzechami 80 g, 
czekoladowe orzeszki z nadzieniem 
z orzechów laskowych 60 g, 
tubę ciasteczek 80 g, 
bombkę wypełnioną czekoladowymi 
truflami 75 g.

Wymiary zestawu: 30 x 16 x 25 cm

KOSZ SŁONECZNY
nr kat.: NBN22061
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Drewniana skrzynia kryjąca: 

włoskie czerwone wino wytrawne Passo 
Antico Vecchie Vigne Sardynia 0,7 l, 
asortyment pralin czekoladowych 120 g,
prażone orzechy 50 g, 
angielską herbatę Afternnon Blend 30 g,
tabliczkę mlecznej czekolady 
o zawartości 33% kakao z owocami 65 g, 
migdały w białej czekoladzie z zieloną 
herbatą matcha 50 g, 
słoiczek kremu z migdałów Bitter Almond 
Crunch 100 g, 
świecę w słoiczku, 
łańcuch świetlny. 

Całość w zamkniętym kufrze 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 31 x 20 x 15 cm

KUFEREK ANTICO
nr kat.: NBN22161

Wiaderko do wina kryjące: 

włoskie wini musujące prosecco BIO 
Proverbio DOC Sumante Txtra Dry 0,7 l, 
włoskie ciasteczka do wina 150 g, 
asortyment trufli 130 g,
migdały w czekoladzie z cynamonem 80 g, 
pralinki 60 g.

Wymiary zestawu: 20 x 40 cm

WIADERKO PROVERBIO
nr kat.: NBN22142

76



77

Kolekcja Maxim’s de Paris
Kolejna perełka wśród naszych kolekcji to francuska marka Maxim’s de Paris. 
Od ponad 120 lat Maxim’s de Paris zachwyca swoim kunsztem.
Produkty, nawiązujące do paryskiego stylu życia i francuskiej 
sztuki kulinarnej w połączeniu z eleganckim designem 
tworzą małe dzieła sztuki. 
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Metalowy pojemnik/lampion kryjący asortyment gourmet 
z paryskiej restauracji Maxim's: 

czerwone, wytrawne wino Bach Extrisimo Tinto DO Catalunya, 
Masia Bach Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo 0,375 l, 

asortyment mini tabliczek 
z czekolady deserowej 39 g, 

marmoladki pektynowe 42 g, 
ciasteczka w czekoladzie deserowej 90 g, 

czarną herbatę Maxim Blend 24 g,
świecę.

Wymiary zestawu: 33 x 23 x 10 cm 

nr kat.: NBN22132A

MAXIM’S CRISTAL



Metalowy pojemnik/lampion 
kryjący asortyment gourmet 
z paryskiej restauracji Maxim's: 

francuskiego szampana 
Mumm Grand Cordon 0,7 l,
kawę 250 g,
nugaty malinowe, pistacjowe 
i waniliowe 80 g, 
tabliczkę czekolady 85 g, 
trufle deserowe 34 g, 
marmoladki z owoców 42 g, 
ciasteczka w czekoladzie 90 g.

Wymiary zestawu: 25 x 45 cm

nr kat.: NBN22174b

MAXIM’S SOIR
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Elegancki kuferek z delikatnym detalem świątecznym kryjący asortyment gourmet 
z paryskiej restauracji Maxim's: 

koniak Maxime Trijol Cognac Very Special Eiel Tower 0,5 l, 
ciasteczka w mlecznej czekoladzie 90 g,

nugaty malinowe, pistacjowe i waniliowe 80 g,  
słoiczek kremu z kasztanów 120 g,

puszkę domek z pralinką,
czekoladowe dukaty 80 g.  

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.

nr kat.: NBN22156B

MAXIM'S KUFER SUPERIOR Z KONIAKIEM
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Kolekcja Męski Świat
Często prezenty nie są dobierane do zainteresowań i upodobań obdarowanego.
Pragniemy to zmienić! Stworzyliśmy kolekcję dedykowaną dla mężczyzn, 
która łączy wyborne smakołyki z doskonałymi trunkami... i nie tylko!
Uśmiech i zadowolenie po rozpakowaniu kosza gwarantowane. 
 



Pudełko obite tkaniną kryjące: 

starzony w dębowych beczkach rum Havana Club Añejo Especial 0,7 l,
mieloną kawę orzechową Jamaican Nut 100 g, 

tabliczkę czekolady z chilli 80 g, 
krakersy ryżowe 50 g, 

puszkę karmelizowanych ciasteczek w białej, 
mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g, 

tubę orzechów w karmelu i czarnym sezamie 40 g, 
globus,

pled (130 × 160 cm). 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 30 x 15 cm

nr kat.: NBN22166

KUFER HAVANA CLUB
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Drewniany kuferek kryjący:
 
szkockie whisky Benriach 10YO Single 
Malt 0,7 l, 
mini tabliczkę deserowej czekolady 
o zawartości 70% kakao 20 g, 
orzeszki zimne prażone w karmelu 
z sezamem 50 g,
zestaw barberskich akcesoriów 
do golenia — tygielek, pędzel 
oraz mydło.

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 23 x 15 cm

KUFER BARBER’S
BENRIACH
nr kat.: NBN22172a

Metalowo-drewniany pojemnik kryjący:
 
whiskey Jack Daniel's Rye 0,7 l,
tabliczkę deserowej, wytrawnej czekolady 
organicznej o zawartości 95% kakao 70 g,   
kuferek pierników w czekoladzie 180 g,
mieloną kawę 100% Arabica 100 g, 
orzechy w karmelu z czarnym sezamem 120 g, 
lampion. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 31 x 22 x 20 cm

KUFEREK INTENSO
nr kat.: NBN22153

83



84

Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 
asortyment produktów kolonialnych Choco 
Maya: 

amerykański Bourbon Woodword Reserve 0,7l 
wytwarzany ręcznie przy pomocy tradycyjnych 
metod i receptur destylarni (dojrzewa przez 
około 7 lat, a każda butelka opatrzona jest 
własnym numerem i podpisem mistrza 
destylacji Chrisa Morrisa), 
asortyment pralinek miodowych z nadzieniem 
z dodatkiem hibiskusa 48g, 
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem 
i dekoracją.
Wymiary: 25 x 12 x 10 cm

ZESTAW WOODFORD
nr kat.: NBN22169
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Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
 
whiskey Jack Daniel’s 0,7 l, 
prażone pistacje 50 g, 
pralinki z imbirem 60 g, 
orzechy w karmelu z sezamem 70 g.

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją. 
Kuferek wyposażony jest w dwa 
dodatkowe uchwyty ułatwiające 
jego transport i wręczanie.

Wymiary zestawu: 11 x 11 x 34 cm

KUFEREK BLACK JACK
nr kat.: NBN22122
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Pudełko obite tkaniną kryjące asortyment 
produktów kolonialnych Choco Maya: 

whisky Ballantine’s 7YO Bourbon Finish 0,7 l*, 
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 

o smaku cynamonowym 50 g, 
mini tafelki z bakaliami 90 g, 

asortyment czekoladek z dodatkiem chilli 65 g,
lizak wąsy 25 g, 

trufle czekoladowe 40 g, 
orzechy w karmelu i czarnym sezamie 40 g, waniliowy fudge 50 g, 

podstawki pod szklankę z naturalnego kamienia łupkowego (komplet 4 sztuk). 

Całość w zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i dekoracją.

Wymiary zestawu: 30 x 30 x 14 cm

*Ballantine’s 7YO to połączenie wyrazistej szkockiej whisky ze słodyczą charakterystyczną 
dla bourbonów. Ten unikatowy mariaż powstaje w wyniku 7-letniego starzenia, po którym 

następuje jeszcze dodatkowe półroczne dojrzewanie w beczkach po bourbonie. 
Proces ten owocuje wyjątkowym aromatem – mieszanką nut delikatnej 

dymności, wanilii oraz karmelu.

CHOCO MAYA KUFER BURBON
nr kat.: NBN22163
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Wiklinowy kuferek kryjący:
 
whisky Ballantines 12YO single malt 0,7 l*, 
japońskie krakersy ryżowe 100 g, 
angielski fudge 140 g, 
tabliczkę mlecznej czekolady o zawartości 33% 
kakao z owocami 35 g, 
puszkę kawy Arabica Etiopia 125 g, 
słoiczek pasty migdałowej Bitter Almond 100 g,  
pralinki kawowe 50 g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem 
i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 25 x 11 cm

* To produkowana w Dumbarton w Szkocji 
kompozycja ponad 40 destylatów dojrzewających 
w dębowych beczkach przez minimum 
12 lat. Ballantine's 12 YO to harmonijna whisky 
z wyczuwalną nutą owoców suszonych 
i dojrzałych, przełamanych mieszanką 
przypraw korzennych.

KUFER SINGLE BARREL
nr kat.: NBN22164

Drewniany kuferek obity tkaniną kryjący:
 
szkockie whisky Benriach 10YO 
Single Malt 0,7 l,
słodki dodatek od Choco Maya 
z mini tafelkami 20 g, 
karmelki mocca z kawą i naturalną 
śmietanką 20 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 35 cm

CHOCO MAYA
KUFEREK SEPIA
nr kat.: NBN22171
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Pudełko obite tkaniną kryjące: 

koniak Martell V.S. 0,7 l, 
puszkę trufli deserowych w kakao 200 g, 

mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami 
oraz mlecznych z ciasteczkami to� 100 g, 

asortyment kaw 150 g, 
kule marcepanowe 60 g, 

świecę Tobacco & Amber w puszce. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 30 x 14 cm

nr kat.: NBN22177

KUFER MARTELL
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Metalowo-drewniany pojemnik kryjący:

szkocką whisky Beaver Lodge Blended 0,7 l, 
marcepanowe drażetki 64 g
chipsy bananowe 50 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 5 x 15 cm

SKRZYNECZKA BARREL
nr kat.: NBN22120

Asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya: 

Jack Daniel's Honey 0,7 l, 
asortyment pralinek miodowych 
z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 48 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g, 
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 
o smaku cynamonowym 100 g. 

Całość w zamkniętej puszce 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 14 x 13 cm

CHOCO MAYA 
KUFEREK 
TESORO JACK
nr kat.: NBN22134
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Drewniany kuferek obity tkaniną kryjący:

szkockie whisky Glengarry Single Malt 0,7 l,
słodki dodatek od Choco Maya — tabliczkę 
czekolady o zawartości 33% kakao 
z owocami 35 g,
mini tafelki 30 g. 

Całość w zamkniętym kuferku 
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 35 cm

CHOCO MAYA
KUFEREK SINGLE
nr kat.: NBN22146
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Drewniana skrzynia kryjąca: 

dwunastoletnią whisky Chivas Regal 12YO 0,5 l, 
krakersy ryżowe 100 g, 

puszkę kawy 100% Arabica o smaku pomarańczowym 50 g, 
tubę ciasteczek korzennych 80 g, 

marcepanowe kropelki w czekoladzie deserowej 50 g.
 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary: 37 x 20 x 20 cm

KUFEREK REGAL
nr kat.: NBN22159a






