
Zestawy świąteczne 2022



Przykładowy
zestaw

zapraszamy do skorzystania z naszej
oferty gotowych skomponowanych
zestawów prezentowych lub
stworzenia swojego
spersonalizowanego zestawu
świątecznego

Szanowni Państwo,



Własny zestaw można skomponować z:

Miód wielokwiatowy 
Domowa konfitura śliwkowa / porzeczkowa / malinowa
Piwo EDELAUDER (z przepisami i przyprawami na grzańca)
Wino białe / czerwone
Naturalny syrop do herbat malinowy / imbir - kurkuma robiony według
tradycyjnej receptury
Własnoręcznie robione pierniki
Słodycze czekolada / praliny BESKID CHOCOLATE
Herbaty zielone lub owocowe z Herbaciarni Daisy 
Prażone orzechy laskowe  
Kawa z palarni WeCofee
Alkohole z jednej najstarszej fabryki alkoholi w                               
 Polsce - Jakob Haberfeld



Własny zestaw można skomponować z:



Przykładowy zestaw 1

Domowa konfitura śliwkowa korzenna
Domowa konfitura malinowa
Miód wielokwiatowy
Herbata owocowa z Herbaciarni Daisy
Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie BESKID CHOCOLATE
Czerwone wino Gauma

Każdy zestaw jest zapakowany w dekoracyjne pudełko
wraz z siankiem.

Cena 97zł 
netto



Przykładowy zestaw 2
Domowa konfitura porzeczkowa
Domowa konfitura malinowa
Miód wielokwiatowy
Herbata zielona Świąteczny Sen z Herbaciarni Daisy
Rzemieślnicza czekolada BESKID CHOCOLATE
Wisniówka z najstarszej fabryki alkoholi w Polsce - Jakob Haberfeld

Każdy zestaw jest zapakowany w dekoracyjne pudełko
wraz z siankiem.
Cena jest uzależniona od ilości zamawianych paczek.

Cena 175zł 
netto



Przykładowy zestaw 3
Domowa konfitura śliwkowo - korzenna
Domowa konfitura porzeczkowa
Naturalny syrop do herbaty malinowy
Własnoręcznie robione pierniczki
Miód wielokwiatowy
Herbata owocowa z Herbaciarni Daisy
Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie 

Wino
Kawa z palarni WeCoffee

       BESKID CHOCOLATE

Cena
ok.140zł 

netto

Każdy zestaw jest zapakowany w dekoracyjne pudełko
wraz z siankiem.
Cena jest uzależniona od wybranego wina.



Przykładowy zestaw 4
Domowa konfitura malinowa
Domowa konfitura porzeczkowa
Naturalny syrop do herbaty imbir - kurkuma
Własnoręcznie robione pierniczki
Miód wielokwiatowy
Herbata owocowa z Herbaciarni Daisy
Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie 

Prażone orzechy laskowe
Rzemieślnicza czekolada

       BESKID CHOCOLATE

      BESKID CHOCOLATE

Cena
ok.120zł 

netto

Każdy zestaw jest zapakowany w dekoracyjne pudełko
wraz z siankiem.

 
Cena jest uzależniona od ilości zamówionych paczek.



kontakt

tel. 797 923 018
e-mail: biuro@planetasmaku.net 
Planeta Smaku Sp. z o.o.

Skontaktuj się z Nami 

My zajmiemy się resztą  !


