




darčekové balíčky na mieru, bonboniéry, pralinky, 
čokolády, sušienky, káva, čaj, sirupy, pochutiny, 
víno, pivo, paštéty a údeniny, pochutiny k vínu 

a pivu, orechy a sušené ovocie





NAKOMBINUJTE SI ORIGINÁLNY 

DARČEKOVÝ BALÍČEK
Radi vám nabalíme akýkoľvek darčekový balíček na želanie.

Hľadáte vhodný darček pre obchodných partnerov a klientov ako poďakovanie na záver roku či pozornosť  
k Vianociam? Prevedieme vás výberom a pomôžeme zostaviť originálny darčekový balíček na želanie.

Ako postupovať pri skladaní jednotlivých balíčkov?
Zavolajte nám alebo pošlite vašu špecifickú požiadavku na email.  
Váš obchodný zástupca s vami vyrieši všetky detaily a pripraví objednávku.

Predtým si zvoľte, čo by mal váš darčekový balíček obsahovať a ako by mal vyzerať.   
Pomôžeme vám zadefinovať vašu predstavu v troch jednoduchých krokoch:

1. ZVOĽTE SI VARIANT BALENIA (str. 11)

  Pri skladaní krabice si vyberáte 3 časti balenia:
  materiál: drevo, kartón
  veľkosť: veľká, stredná, malá
  stuha na previazanie krabice: 5 rôznych možností (str. 11)

2. NAKOMBINUJTE SI PRODUKTY
  Vyberte si ľubovoľné produkty z ponuky potravín a nápojov. Myslite pri tom len  
  na obmedzenia určené veľkosťou krabice. S predstavou o možnostiach,  
  ako si jednotlivé balíčky vyskladať, vám pomôžu naše ukážkové balíčky (str. 4-10).

3. ZAŠLITE NÁM OBJEDNÁVKU
  Objednávku s vybraným variantom balenia a navolenými produktami nám pošlite  
  na e-mail alebo ju zadajte telefonicky a s obchodným zástupcom spoločne prejdete  
  celým procesom. Po schválení finálnej ponuky sa môžete tešiť na jedinečné darčeky.

Aby sme vám výber ešte zjednodušili, môžete načerpať inšpiráciu z našich predvybraných 
balíčkov vo všetkých veľkostných a materiálových variantoch (str. 4–10). V prípade, že sa vám 
niektorý z predpripravených variantov páči a chcete upraviť len nejakú položku, neváhajte nás 
kontaktovať a váš obchodný zástupca pripraví objednávku na upravené balíčky.
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Veľký balíček DELICIOUS TIME v drevenej krabici  
s vekom, previazaný striebornou stuhou.

 1× mix orieškov (20090-100, str. 44)
 1× vianočný čaj (20044-100, str. 27)
 2× paštéta (20078-100 a 20079-100, str. 40)
 1× brusnice (20080-100, str. 40)
 1× šumivé víno (20072-100, str. 37)
 1× krekry (20093-100, str. 46)

Veľký balíček BEER PACKAGE v kartónovej krabici  
s vekom, previazaný zelenou stuhou.

 1× utopence (20084-100, str. 42)
 2× pivo (20075-100 a 20076-100, str. 39)
 1× krekry (20094-100, str. 46)
 1× mix orieškov (20088-100, str. 45)
 1× mix orieškov (20091-100, str. 45)
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Stredný balíček ADDICTION v drevenej krabici  
s fixačnou fóliou, previazaný striebornou stuhou.

 1× belgické pralinky (20100-115, str. 18)
 1× biele víno (20059-100, str. 32)
 1× zrnková káva (20033-100, str. 23)

Stredný balíček ADVENT MOMENTS v kartónovej krabici  
s fixačnou fóliou, previazaný červenou stuhou.

 1× čajový adventný kalendár (20038-100, str. 24)
 1× červené víno (20062-100, str. 33)
 1× čierne olivy (20097-100, str. 47)
 1× pomarančový džem (20052-100, str. 30)
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Malý balíček SWEET MOMENTS v drevenej krabici 
s fixačnou fóliou, previazaný červenou stuhou.

 1x mliečna čokoláda (20023-100, str. 19)
 1x mletá káva (20032-100, str. 22)
 1x čokoládový krém (20056-100, str. 31)
 1x figový džem (20053-100, str. 30)

Malý balíček RELAX TIME v kartónovej krabici  
s fixačnou fóliou, previazaný modrou stuhou.

 1x set čokolád (20011-100, str. 15)
 1x maslové sušienky (20025-100, str. 20)
 1x zrnková káva (20029-100, str. 22)
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potraviny a nápoje

Veľký balíček BIG PACKS v kartónovej krabici 
s vekom, previazaný zlatou stuhou.

 1× mandle v čokoláde (20012-101, str. 16)
 1× mletá káva (20034-100, str. 23) 
 1× sada čajov (20049-117, str. 29)

Veľký balíček VINTAGE v drevenej krabici 
s vekom, previazaný zelenou stuhou.

 1× čierne olivy (20097-100, str. 47)
 1× zelené olivy (20096-100, str. 47)
 1× picos camperos (20095-100, str. 46)
 1× biele víno (20067-100, str. 35)
 1× sada čajov (20046-100, str. 28)
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Stredný balíček FRUITY v drevenej krabici 
s fixačnou fóliou, previazaný červenou stuhou.

 1× figový džem (20053-100, str. 30)
 1× karamelové sušienky (20024-100, str. 20)
 1× sada čajov (20048-103, str. 29)

Stredný balíček CHOCO DREAM v kartónovej krabici 
s fixačnou fóliou, previazaný červenou stuhou.

 1× sypaný čierny čaj (20042-105, str. 26)
 1× čoko-kokosky (20027-100, str. 20)
 1× pomarančový džem (20052-100, str. 30)
 1× belgické pralinky (20099-167, str. 14)
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potraviny a nápoje

Malý balíček ANIMAL v drevenej krabici s fixačnou fóliou, 
previazaný striebornou stuhou.

 1× pivo (20075-100, str. 39)
 1× mäsová paštéta (20079-100, str. 40)
 1× talianske pralinky (20014-100, str. 17)
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Malý balíček GOLDEN SCENT v kartónovej krabici s fixačnou fóliou, 
previazaný modrou stuhou.

 1× mix orieškov (20089-100, str. 44)
 1× bylinné čaje (20035-100, str. 24)
 1× horúca čokoláda (20028-115, str. 21)
 1× belgické pralinky (20021-117, str. 19)
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VEĽKÁ

1 – drevo
vnútorné rozmery: 243×356×102 mm
uzavreté vekom

  DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

2 – kartón
vnútorné rozmery: 243×356×102 mm
uzavreté vekom

  DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

STREDNÁ

3 – drevo
vnútorné rozmery: 192×365×44 mm
zatavené fixačnou fóliou

  DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

4 – kartón
vnútorné rozmery: 198×365×79 mm
zatavené fixačnou fóliou

  DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

MALÁ

5 – drevo
vnútorné rozmery: 192×290×44 mm
zatavené fixačnou fóliou

  DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

6 – kartón
vnútorné rozmery: 192×290×79 mm
zatavené fixačnou fóliou

  DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

zelená červená modrá strieborná zlatá

DARČEKOVÉ KRABICE

DEKORAČNÉ STUHY
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Luxusná kazeta belgických praliniek, 215 g.
   kazeta 235x215x30 mm
   DGL-Digitálna tlač, 40x60 mm

€   6,42

Luxusná kazeta belgických praliniek z horkej čokolády, 215 g.
   kazeta 235x215x30 mm
   DGL-Digitálna tlač, 40x60 mm

€   6,42

Big Choco Mix • 20004 Big Choco Dark • 20005
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potraviny a nápoje

Horká čokoláda s kúskami brusníc a višní, 225 g.
   300x90x10 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x40 mm

€   2,38

Čokoláda s mliečnou príchuťou, 225 g.
   300x90x10 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x40 mm

€   3,14

Mliečna čokoláda s lieskovými orieškami, 225 g.
   300x90x10 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x40 mm

€   2,47

Cranberry Choco • 20006

Choco Bar • 20007

Nut Choco • 20008
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Kolekcia belgických praliniek z mliečnej, 
horkej a bielej čokolády, 65 g.

   krabička 60x216x37 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,72

Kolekcia belgických praliniek s príchuťou oriešku 
a karamelu, 65 g.

   krabička 60x216x37 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,72

Triple Choco • 20009 Nut & Caramel • 20099
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potraviny a nápoje

Darčekové balenie 12 malých čokolád. Horká čokoláda 70 % kakaa, 
2x 15 g, horká čokoláda 85 % kakaa, 2x 15 g, horká čokoláda 
s malinami 70 % kakaa, 2x 15 g, biela mliečna čokoláda s jahodami 
25 % kakaa, 2x 15 g, mliečna čokoláda s karamelom a morskou 
soľou 38 % kakaa, 2x 15 g, mliečna čokoláda 38 % kakaa, 2x 15 g.

   115x160x15 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   7,24

Chocolate Surprise • 20011
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Výber talianskych praliniek, 98 g.
   127x140x45 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,28

Mandle v horkej belgickej čokoláde, 200 g.
   137x155x65 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,93

Mandle v mliečnej belgickej čokoláde so škoricou, 200 g.
   137x155x65 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,93

Dony • 20016

Almond Choco • 20012 Almond Cinnamon Choco • 20013
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potraviny a nápoje

Výber talianskych praliniek, 98 g.
   127x140x45 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,28

Výber talianskych praliniek, 100 g.
   92x168x50 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,33

Výber talianskych praliniek, 100 g.
   92x168x50 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,33

Tony • 20017

Deery • 20014 Trappy • 20015
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Kolekcia belgických praliniek, 50 g.
   115x115x30 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,77

Slivky máčané v horkej belgickej čokoláde, 100 g.
   60x50x150 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   3,24

Marhule máčané v horkej belgickej čokoláde, 100 g.
   60x50x150 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   3,24

Choco Small Box • 20100

Chocoplum • 20018 Chocopricot • 20019
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potraviny a nápoje

Kolekcia belgických praliniek, 100 g.
   95x190x30 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,04

Mliečna čokoláda s jahodovým posypom, 100 g.
   175x78x10 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,62

Mliečna čokoláda s mandľovým posypom, 100 g.
   175x78x10 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,62

Golden Choco • 20021

Strawberry Bar • 20022 Almond Bar • 20023
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Francúzske maslovo-karamelové sušienky, 125 g.
   krabička 245x70x35 mm
   STI-Samolepky, 30x50 mm

€   2,00

Francúzske maslové sušienky s citrónom, 125 g.
   krabička 245x70x35 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,00

Bio čoko-kokosky s 60 % horkou čokoládou, 100 g.
   100x220x70 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,62

Bio vianočné vanilkové rožky, 100 g.
   95x50x175 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,95

Lamere Caramel • 20024Lamere Lemon • 20025

Coconut Dark • 20027 Christmas Vanilla • 20026
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potraviny a nápoje

Horúca čokoláda s vianočným perníkovým korením, 300 g.
   dóza ø 75x150 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   6,57

Hot Winter Spice • 20028
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Zrnková káva pôvodom z Brazílie, Strednej Ameriky a Indie, 
zmes Arabica a Robusta, 250 g.

   dóza ø 103x130 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,01

Bio mletá výberová káva z Peru a Etiópie, 100 % Arabica, 227 g.
   balenie 108x173x80 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,54

Bio fairtrade zrnková káva Machu Picchu, 100 % Arabica, 227 g.
   balenie 100x70x175 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,25

Gran Bar • 20029

Christmas Coffee • 20032 Machu Picchu Beans • 20031
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potraviny a nápoje

Zrnková káva pôvodom z Brazílie a Strednej Ameriky, 
100 % Arabica, 250 g.

   dóza ø 103x130 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,71

Bio fairtrade zrnková káva 100 % Arabica, 
z oblasti Chiapas a Oaxaca v Mexiku, 227 g.

   balenie 108x173x80 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   6,44

Bio fairtrade mletá káva 100 % Arabica, 
z oblasti Chiapas a Oaxaca v Mexiku, 227 g.

   balenie 108x173x80 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   5,92

Gran Arabica • 20101

Mayan Beans • 20033 Mayan Ground • 20034
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Balenie bylinných čajov v bio kvalite, 12 vrecúšok, 21 g.
   krabička 109x77x97 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,96

Kolekcia čajov, obsahuje bio čaje Hviezdny tanec, 
Pohladenie duše, Svetelné trblietanie, Darjeeling, 
Mäta pieporná, 12 vrecúšok, 29 g.

   krabička 109x77x97 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,96

Sada jednotlivo balených bio čajov rôznych príchutí 
s básničkami, 24 vrecúšok, 37,5 g.

   krabička 72x120x80 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   4,13

Christmas Scent • 20035
Winter Ride • 20036

Twinkletoes • 20038
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potraviny a nápoje

Sada 4 druhov bio čajov. Príchute Kúzlo krbu, Anjel strážny, 
Dobrá nálada, Ježiškov nebeský čaj, 72 vrecúšok, 126 g.

   krabica 178x288x85 mm
   DGL-Digitálna tlač, 38x63 mm

€   9,93

Radost Vánoc • 20037
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Čierny sypaný čaj aromatizovaný s ochucujúcími časťami rastlín, 
obsahuje čierny čaj, príchuť vanilky, príchuť granátového jablka, 
lístky nevädze poľnej, lístky nechtíka, okvetné lístky ruží, 75 g.

   krabička 65x175x65 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,44

Čierny sypaný čaj aromatizovaný s ochucujúcimi časťami rastlín, 
obsahuje čierny čaj, príchuť ríbezlí, príchuť pomaranča, 
lístky bielej nevädze, lístky modrej nevädze, kúsky anony 75 g.

   krabička 65x175x65 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,44

Sypaný zelený čaj s ovocím, 100 g.
   dóza 160x110x140 mm
   DGL-Digitálna tlač, 40x60 mm

€   4,92

Sypaný čierny čaj s kúskami sušeného ovocia, 100 g.
   dóza 160x110x140 mm
   DGL-Digitálna tlač, 40x60 mm

€   4,92

Vanilla Delight • 20102Fruity Splash • 20039

Glourious Harmony • 20041 Holly Berry • 20042
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potraviny a nápoje

Ovocný čaj s príchuťou citrusov a korenia, 20 vrecúšok, 48 g.
   krabička 78x134x67 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   2,38

Zimný čaj s príchuťou pomaranča a punču, 20 vrecúšok, 40 g.
   krabička 78x134x67 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   2,38

Kolekcia ovocných a bylinných čajov. Príchute Noni & Slivka, 
Aloe Vera & Černica, Mango & Ruža, Hruška & Yerba Maté, 
Malina & Camu Camu, Goji & Limetka, 6x 10 vrecúšok, 135 g.

   kazeta 200x130x80 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   7,24

Majestic Citrus • 20043 Majestic Winter • 20044

Majestic Collection • 20045
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Sada čiernych a zelených čajov v štyroch príchutiach 
po 10 vreckách, 75 g.

   kazeta 170x185x50 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,12

Kolekcia čiernych a zelených čajov. Príchute Fresh Mojito, 
Sunny Lemon, Cool Berries, White Bountea, Hugo Cocktail, 
Tropické Mango, 30 pyramídových vrecúšok, 52 g.

   kazeta 242x190x45 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   5,85

Xmas Collection III • 20046

Pleasure Time • 20047
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potraviny a nápoje

Kolekcia 6 druhov čajov po 10 vreckách. 
Príchute Jahoda & Echinacea, Citronela & Hruška, 
Čučoriedka & Nevädza, Rakytník & Limetka, 
Brusnica & Ríbezľa, Ostružina & Ostropestrec. 
Čaj možno pripraviť aj za studena, 150 g.

   krabica 200x145x80 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,57

Kolekcia 5 druhov čajov po 10 vreckách. 
Príchute Malina & Noni, Jablko & Bacopa, 
Zázvor & Mango, Pomaranč & Ginkgo, Slivka & Mangostan. 
Čaj možno pripraviť aj za studena, 125 g.

   krabica 335x67x80 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   5,88

Golden Garden • 20049

Magical Garden • 20048
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Sirup z jahodovej šťavy a dužiny, 500 ml.
   ø 65x275 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   4,04

Sirup z kvetov bazy čiernej, 500 ml.
   ø 65x275 mm
   STI-Samolepky, 30x50 mm

€   4,04

Marmeláda horký pomaranč, 330 g.
   ø 65x110 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,82

Výberový figový džem, 330 g.
   ø 65x110 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,28

Strawberry Drink • 20050 Elderflower Drink • 20051

Orange Jam • 20052 Fig Jam • 20053
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potraviny a nápoje

Sirup vyrobený zo zmesi liečivých bylín, 250 ml.
   ø 60x135 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,24

Sirup s príchuťou vianočného punču, 250 ml.
   ø 60x135 mm
   STI-Samolepky, 30x50 mm

€   3,24

Krém z belgickej čokolády a ovocnej šťavy 
s kúskami višní, 200 g.

   ø 65x74 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,24

Sušené kúsky ovocia pripravené ako sypanie do punču 
alebo vareného vína, 100 g.

   60x40x150 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   1,95

Herbs • 20054

Christmas Punch • 20055

Cherry Chococream • 20056

Ovomix • 20057
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Suché červené víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   8,32

Suché biele víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   8,32

Suché biele víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   8,32

Vinárstvo Vinselekt Michlovský vzniklo v Rakvice v roku 1993  
a od druhej polovice deväťdesiatych rokov patrí medzi najviac 
oceňované vinárstva v Česku. Úspešné je dlhodobo ako na domácich, 
tak zahraničných súťažiach a v roku 2021 získalo okrem iného 
ocenenie od spotrebiteľov Czech Superbrands Award. Aktuálne 
obhospodaruje cca 125 ha viníc v Mikulovskej a Velkopavlovickej 
vinárskej podoblasti, z toho 9 hektárov sa obhospodaruje  
v systéme ekologického poľnohospodárstva a ďalších 5,5 hektára 
viníc sa momentálne nachádza v prechodnom období. V roku 2018 
sa na pozemkoch vinárstva v Rakvice otvorili pre verejnosť nové  
degustačné priestory a predajňa Enotheca Rakvice, ktorá sa 
veľmi rýchlo stala cieľom milovníkov vín a cyklistov.

Merlot • 20058Chardonnay • 20059 Ryzlink Rýnský • 20060
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Polosladké biele víno s prívlastkom 
výber z hrozna, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   5,50

Suché červené víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   5,18

Kabinetné suché biele víno, 750 ml.
   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   3,42

Vinárstvo LAHOFER sa opiera o silnú vinársku tradíciu na Znojemsku, 
rozvíjanou pomocou najmodernejších vinárskych postupov  
a technológií. LAHOFER vyrába všetka vína, všetkých hlavných 
stredoeurópskych odrôd, výhradne z hrozna z vlastných viníc  
(s výnimkou špeciálnej rady francúzskych vín), časť produkcie 
hrozna navyše predáva ostatným výrobcom vína.
Vinárstvo LAHOFER, a.s. je v súčasnosti jedným z najväčších 
pestovateľov viniča v Českej republike. Obhospodaruje cez  
430 ha viníc výhradne v Znojemské vinárskej podoblasti, vrátane 
vyhlásených tratí ako Lampelberg, U Hájku, Babičák či Volné pole.

Ryzlink Vlašský • 20061 Svatovavřinecké • 20062 Müller Thurgau • 20063
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Polosladké biele víno s prívlastkom 
výber z hrozna, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   6,25

Polosladké ružové víno s prívlastkom 
výber z hrozna, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   4,71

Polosuché biele víno s prívlastkom 
kabinetné, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   5,34

VINICE-Hnanice podnikajú na Znojemsku v troch prevádzkach. 
Základňa sa nachádza v Hnaniciach, ďalšie dve prevádzkarne sú 
potom v Jaroslaviciach a Šatově. VINICE-Hnanice vyrábajú vína 
len z vlastného hrozna, ktoré pestujú na viac ako 300 hektároch  
vlastných viníc. Všetky vinohrady sa nachádzajú v Znojemské 
vinárskej podoblasti.
VINICE-Hnanice sú tiež aktívne v rozvoji tzv. vinárskej turistiky.  
V krásnom areáli Deväť mlynov sa nachádza Hotel VINICE-Hnanice  
a v obci Hnanice niekoľko luxusných penziónov s vlastnými 
mikropivovarmi, kde sa varí pivo pod značkou Wolfgang.

Pálava • 20064 Merlot Rosé • 20065 Sauvignon • 20066
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Suché biele víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   6,19

Suché červené víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   6,88

Polosuché biele víno s prívlastkom 
neskorý zber, 750 ml.

   ø 70x310 mm
   DGL-Digitálna tlač, 75x53 mm

€   6,19

Tvoríme víno, ktoré snúbi unikátne terroir a umenie ôsmich 
generácií vinárov. Súlad a harmónia prírody s ľudskou prácou 
nás učí cti a pokore už po stáročia. Pochopili, a zmierili sme sa  
s tým, že každé, hoci aj to najlepšie víno, sa raz dopije. Nesnažíme 
sa vyrobiť víno, ktoré by bolo za každú cenu rovnaké ako 
predchádzajúci šampión. Bolo by to mrhaním času a výsledok by  
bol svojím spôsobom falzifikát. Umenie je v tom, že každý obraz je  
originál - a tiež každé víno je originál a má svoj charakter.
Prírodu považujeme za kľúč k našej práci a tiež k našej budúcnosti.  
Terroir, ktorú momentálne ako správcovia s láskou spravujeme, 
odovzdáme ďalšej generácii v tej najlepšej kondícii.

Rulandské Bílé • 20067 Frankovka • 20069 Hibernal • 20068
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Prosecco Spumante Brut mini, 200 ml.
   ø 50x170 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,12

Bohemia sekt sada. Sekt Prestige Brut 750 ml a 2 poháre.
   krabica 235x325x100 mm
   STI-Samolepky, 40x50 mm

€   12,97

Gold Prosecco • 20071 Bohemia Sekt Prestige Brut • 20070
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Šumivé víno odrody Glera, 750 ml.
   ø 90x310 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   6,23

Šumivé víno odrody Muškát, 750 ml.
   ø 90x300 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   7,29

Mille Bolle • 20072Moscato Spumante • 20073
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Sada pív, 11° svetlý ležiak nefiltrovaný 500 ml, 12° svetlý ležiak 
filtrovaný 500 ml, 13° svetlý špeciál filtrovaný 500 ml.

   215x73x345 mm
   STI-Samolepky, 60x40 mm

€   3,74

Hops II • 20074
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11° príjemne horké pivo, nefiltrované, 500 ml.
   ø 55x260 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   0,87

12° tradičný ležiak, filtrovaný, 500 ml.
   ø 55x260 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   0,91

13° špeciál z chmeľu odrody Citra, nefiltrovaný, 500 ml.
   ø 55x260 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,19

Vosavar • 20076 Kabron • 20077 Single Kozi Hop • 20075
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Brusnice, sterilizovaná ovocná príloha, 200 g.
   ø 62x87 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,98

Mäsová paštéta z bravčového mäsa, 170 g.
   ø 62x87 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   1,82

Husacia paštéta, 170 g.
   ø 62x87 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,01

Cranberry • 20080

Pork Pate • 20079 Goose Pate • 20078
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Srnčia paštéta s brusnicami, 150 g.
   ø 65x74 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   3,24

Paštéta z bravčového mäsa s borievkou, 150 g.
   ø 65x74 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   3,24

Roebuck Pate • 20081 Fallow Deer Pate • 20082
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Trhané bravčové mäso v bravčovej masti, 250 g.
   ø 65x110 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   5,92

Utopenci, 430 g.
   ø 84x115 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,94

Torny • 20083 Sausies • 20084
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Zverinová klobása zo zmesi danielieho a diviačieho mäsa, 
2 kusy, 90 g.

   60x40x150 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   3,24

Jemne pikantná klobása z bravčového mäsa, 
2 kusy, 90 g.

   60x40x150 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   3,24

Hunting Sausage • 20085 Spicy Sausage • 20086
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Mix orieškov a sušeného ovocia. Arašidy, hrozienka, mandle, 
kešu a lieskové orechy, 100 g.

   ø 65x74 mm
   STI-Samolepky, 20x40 mm

€   2,47

Mix orechov a ovocia. Para orechy, datle sladené s kôstkou, 
kešu orechy natural, banánové chipsy, 250 g.

   ø 82x95 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,53

Mix orechov a ovocia. Kešu orechy natural, mandle, goji, 
brusnice, hrozienka, lieskové orechy pražené solené, 250 g.

   ø 82x95 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,66

Berry Mix • 20087

Sun Mix • 20090

Energy Mix • 20089
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Mix lúpaných tekvicových semienok, slnečnice, kešu, 
mandlí, arašidov s cesnakom a arašidov wasabi, 250 g.

   ø 82x95 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,93

Mix arašidov wasabi, arašidov sweet thai chilli, 
kukurica Giant chilli a údených mandlí, 200 g.

   ø 82x95 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,93

Jemne solený mix orechov, 100 g.
   ø 65x74 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,28

Salted Mix • 20092

Spicy Mix • 20091

Salty Nuts • 20088
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Slané krekry s mlátom z Plzeňského Prazdroja, 
syrová príchuť, 100 g.

   95x175x45 mm
   STI-Samolepky, 25x40 mm

€   1,82

Slané krekry s mlátom z Plzenského Prazdroja, 100 g.
   95x175x45 mm
   STI-Samolepky, 25x40 mm

€   1,82

Picos Camperos, tradičné španielske pečivo 
s olivovým olejom, 180 g.

   130x200x40 mm
   STI-Samolepky, 25x40 mm

€   1,22

Cheesy Beery • 20093 Salty Beery • 20094

Picos Camperos • 20095
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Zelené olivy bez kôstky, 142 g.
   ø 43x148 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   0,69

Čierne olivy bez kôstky, 142 g.
   ø 43x148 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   0,66

Extra panenský olivový olej v skle, 250 ml.
   45x220x45 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   2,28

Green Olive • 20096 Black Olive • 20097

Olive Oil • 20098
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Darčeková sada obsahujúca nápojový koncentrát zimné jablko 
k príprave horúcich a studených nápojov 250 ml, čokohrudky z 
horkej belgickej čokolády s jablkami a zázvorom 100 g.

   185x170x70 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   8,20

Sada s vínom. Zweigeltrebe, neskorý zber, polosuché 750 ml, 
grécke zelené olivy s bazalkou, plnené celým cesnakom 100 g, 
pečeňová paštéta s brusnicami 200 g.

   90x500x85 mm
   DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

€   14,10

Sweet Winter • 20000

Crimson Dream • 20001
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Syrová sada. Porcia syra Gran Moravia 100 g, 
syr Gran Moravia pečený v peci Cri Cri 15 g.

   145x280x110 mm
   STI-Samolepky, 40x20 mm

€   3,59

Sada s vínom. Ryzlink rýnsky, kabinetné, suché 750 ml, 
kešu pražené so šupkou 80 g, paštéta s danielčim mäsom 200 g.

   90x500x85 mm
   DGL-Digitálna tlač, 60x40 mm

€   14,10

Cheezo • 20003

Bright Dream • 20002










