
ZESTAWY BOŻONARODZENIOWE 2017 r 

oferta ważna do 30.11.2017 r. 

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA: 30 sztuk                   
Z JEDNEGO ZESTAWU 

 

 

 

 

NR Opis produktu Cena 
netto 

Zdjęcie produktu Zdjęcie produktu 

VIP_1_ 
_SVE 

*Świąteczna herbata 
aromatyzowana w 
sakiewce z kokardką 50g 
*Piernik dekoracyjny 
*Słoik mini konfitury do 
herbaty 28g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI z RFID marki VIP 
COLLECTION (do wyboru 2 
kolory: brązowy, czarny) 

39,90 

 

 



VIP 
_SVE 

*Świąteczna herbata 
aromatyzowana w 
sakiewce z kokardką 50g 
*Piernik dekoracyjny 
*Słoik mini konfitury do 
herbaty 28g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

49,00 

 

 

VIP_S
NI 

*Świąteczna 
aromatyzowana herbata w 
sakiewce 
z kokardką 50g 
*Słoik mini konfitury 28g 
*Piernik lukrowany w 
kształcie gwiazdki 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
10x10x10cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

49,00 

  



VIP_1_
SNI 

*Świąteczna 
aromatyzowana herbata w 
sakiewce 
z kokardką 50g 
*Słoik mini konfitury 28g 
*Piernik lukrowany w 
kształcie gwiazdki 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
10x10x10cm 
+ ETUI z RFID marki VIP 
COLLECTION (do wyboru 2 
kolory: brązowy, czarny) 
 

42,00 

  

VIP_R
AF 

*Pralinki czekoladowe mix 
50g 
*Draże czekoladowe w 
lukrze 50g 
*Czekoladka z pysznym 
nadzieniem kremowym 
i chrupiącym wafelkiem 
*Kokosowe praliny Rafaello 
4 sztuki 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

55,00 

 
 



VIP_1_
RAF 

*Pralinki czekoladowe mix 
50g 
*Draże czekoladowe w 
lukrze 50g 
*Czekoladka z pysznym 
nadzieniem kremowym 
i chrupiącym wafelkiem 
*Kokosowe praliny Rafaello 
4 sztuki 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI z RFID marki VIP 
COLLECTION (do wyboru 2 
kolory: brązowy, czarny) 
 

49,90 

 
 

VIP_H
ER 

*Świąteczna 
aromatyzowana czarna 
herbata 
w sakiewce z kokardką 
Wigilijny wieczór 50g 
*Świąteczna 
aromatyzowana czarna 
herbata 
w sakiewce z kokardką 50g 
Pierwsza Gwiazdka 
*2 słoiki mini konfitur do 
herbaty w różnych smakach 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

55,00 

 
 



VIP_1_
HER 

*Świąteczna 
aromatyzowana czarna 
herbata 
w sakiewce z kokardką 
Wigilijny wieczór 50g 
*Świąteczna 
aromatyzowana czarna 
herbata 
w sakiewce z kokardką 50g 
Pierwsza Gwiazdka 
*2 słoiki mini konfitur do 
herbaty w różnych smakach 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI z RFID marki VIP 
COLLECTION (do wyboru 2 
kolory: brązowy, czarny) 
 
 

49,90 

 
 

VIP_M
AN 

*Mandarynka w syropie 
*Czekolada do picia na 
łyżce 36 g 
*Czekoladki nadziewane 
karmelem z kawałkami 
orzeszków ziemnych 42g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

58,00 

 

 



VIP_1_
MAN 

*Mandarynka w syropie 
*Czekolada do picia na 
łyżce 36 g 
*Czekoladki nadziewane 
karmelem z kawałkami 
orzeszków ziemnych 42g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI z RFID marki VIP 
COLLECTION (do wyboru 2 
kolory: brązowy, czarny) 
 
 

55,00 

 

 

VIP_M
IO 

*Miodowy Kłos Cud Miód 
80g 
*Mix czekoladek 
smakowych 40g 
*Pralinka czekolada z 
nadzieniem 
*Konfitura wiśniowa z 
rumem 240g 
*Piernik dekoracyjny 
*Cukrowa laska 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

65 

 

 



VIP_1_
MIO 

*Miodowy Kłos Cud Miód 
80g 
*Mix czekoladek 
smakowych 40g 
*Pralinka czekolada z 
nadzieniem 
*Konfitura wiśniowa z 
rumem 240g 
*Piernik dekoracyjny 
*Cukrowa laska 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
13x13x13 cm 
+ ETUI z RFID marki VIP 
COLLECTION (do wyboru 2 
kolory: brązowy, czarny) 
 
 

59,00 

 
 

VIP_G
RE 

*Butelka białego 
musującego wina 
wytrawnego Prosecco DOC 
200ml 
*Paluszki czekoladowe 
Deluxe 75g 
*Czekoladki nadziewane 
karmelem z kawałkami 
orzeszków ziemnych 42g 
*Piernik dekoracyjny 
*Nugat z orzechami 
zatopionymi w miodzie 45g 
*Cukrowa laska 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
15x15x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

69,00 

  



VIP-
GOL 

*Toruńska wódka 
Piernikowa 200ml 
*Ręcznie wypiekane 
pierniczki w kształcie 
gwiazdek oblane lukrem 
90g 
*Sezamki z miodem 2 sztuki 
*Pralinki czekoladowe z 
pysznym nadzieniem 
kremowym i chrupiącym 
wafelkiem 3 sztuki 
*Skórka pomarańczy w 
syropie 200g 
*Nugat z migdałami i 
żurawiną 35g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
15x15x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

69,90 

 
 

VIP-
CHO 

*Asortyment mlecznych 
czekoladek w torebce z 
kokardką 75g 
*Paluszki czekoladowe 
Deluxe 75g 
*Nugat z orzechami 
zatopionymi w miodzie 40 g 
*Nugat miękki z migdałami 
35 
*Puszka czarnej herbaty 
Earl Grey Świąteczna 
Gwiazdka 50g 
*Piernik ozdobny 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
17x17x17cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 

69,90 

 

 



Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_BL
E 

*Toruńska wódka 
Piernikowa 200ml 
*Paluszki czekoladowe 
Deluxe 75g 
*Piernik dekoracyjny 
*Świąteczna herbata 
aromatyzowana w 
sakiewce z kokardką 50g 
*Draże czekoladowe 
zatopione w lukrze 50g 
*Cukrowa laska 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
17x17x17cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

75 

 
 

VIP_CY
T 

*Butelka włoskiego 
czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Chrupiące mini twisty 
serowe 100g 
*Tabliczka wyśmienitej 
czekolady z dodatkiem 
cytryny 100g 
*Puszka duńskich 
ciasteczek z pomarańczą 
150g 
*Piernik dekoracyjny 
ozdobny 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 

79,90 

 

 



+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_C
AF 

*Butelka włoskiego 
czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Pałeczki sezamowe z 
miodem z Krety 100g 
*Pralinki o smaku czarnej 
kawy espresso 
z dodatkiem orzechów i 
migdałów 125g 
*Aromatyzowana 
świąteczna herbatka w 
sakiewce 50g 
Całość w ozdobnym 
pudełku z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją. 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

82,00 

 
 

VIP_C
UO 

*Butelka znakomitego 
hiszpańskiego, czerwonego 
wina wytrawnego 0,75l 
*Czekoladowe medaliony z 
gorzkiej czekolady z toffee 
60g 
*Świąteczna herbata 
aromatyzowana 50g 
*Suszone jabłko 50g 
*Pralinki czekoladowe z 
pysznym nadzieniem 3 
sztuki 
*Czekoladki 40g 
*Czekoladki espresso 125g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 

88,90 

 
 



Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_LI
M 

*Butelka hiszpańskiego 
czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Asortyment mlecznych 
czekoladek w torebce z 
kokardką 75g 
*Tabliczka wybornej 
ciemnej czekolady 100g 
*Skórka pomarańczowa w 
syropie 200g 
*Puszka karmelków 
kawowych 50g 
*Świeca ozdobna 
*Herbata świąteczna 
aromatyzowana 50g 
*Piernik dekoracyjny 
ozdobny 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

125,50 

 

 



VIP_T
OR 

*Butelka czerwonego 
włoskiego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Bombonierka Irish Cream 
100g 
*Świąteczna herbata 
smakowa w sakiewce z 
kokardką 50g 
*Kawa Arabica Brazylia 
Santos 100g 
*Konfitura z malin 220g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
23x33x13cm 

124,00 

  

VIP_EL
E 

*Butelka chilijskiego 
czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Trufle czekoladowe w 
kakaowej posypce  175g 
*Asortyment 
czekoladowych belgijskich 
pralin 180g 
*Świąteczna herbata 
smakowa Wigilijny Wieczór 
50g (hibiskus, kardamon, 
migdał, cynamon, goździki, 
malina, anyż, płatki róży) 
*Tabliczka wyśmienitej 
czekolady mlecznej 
z prażonymi orzechami 
laskowymi 110g 
*Kruche ciasteczka 
karmelizowane 125 g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary: 26×32 x13cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

139,00 

 
 



VIP_O
GI 

*Wódka Ogiński 0,5l 
*Tabliczka wyśmienitej 
czekolady inspirowanej 
winem z dodatkami 
*Pierniki nadziewane w 
deserowej czekoladzie 
z Serca Fabryki z Torunia 
150g 
*Kawa Arabica Brazylia 
satnos 100g 
*Herbata aromatyzowana 
100g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji 
zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
35x25x10cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

139,00 

 

 

VIP_L
UX 

*Butelka czerwonego 
hiszpańskiego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Sztabka złota z wiśniami w 
czekoladzie z alkoholem 
72g 
*Czekoladka z kawałkami 
orzechów35g 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie 
z Serca Fabryki 96g 
*Kolekcja belgijskich pralin 
w eleganckim 
pudełku z kokardką125g 
*Czekoladowe pralinki 
Ferrero Roche 3 sztuki 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary: 26×32 x13cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 

139,00 

  



sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_W
IN 

*Butelka czerwonego, 
włoskiego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Asortyment mlecznych 
czekoladek w torebce 
z kokardką 75g 
*Paluszki czekoladowe 
Deluxe 75g 
*Nugat z dodatkiem 
migdałów 35g 
*Belgijskie trufle Retro w 
posypce 200g 
*Świąteczna herbata 
smakowa Wigilijny Wieczór 
50g (hibiskus, kardamon, 
migdał, cynamon, goździki, 
malina, anyż, płatki róży) 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary: 26×32 x13cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

139,00 

 

 

VIP_FI
N 

 
*Butelka czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Słoik pysznych gruszek w 
occie z goździkami 390g 
*Pischinger czekolady 
ręcznie wytwarzany 
*Tabliczka wyśmienitej, 
ręcznie wytwarzanej 
czekolady 
z dodatkiem malin 100g 
*Ręcznie wypiekane 
pierniczki w kształcie 
gwiazdek oblane lukrem 
90g 
*Czekoladki z całymi 
orzechami nerkowca, 
migdałami 

148,00 

 

 



i orzechem włoskim 80g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_RE
G 

*Szkocka Whisky 12 letnia 
Chivas Regal 0,5l 
*Czekoladka z kawałkami 
orzechów35g 
*Karmelki orzechowe ze 
świąteczną dekoracją 
Całość w pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją zapakowana w 
folię celofanową 
Wymiary zestawu: 
21×16,5×10 cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

135,00 

 

 

VIP_VI
G 

*Butelka wyśmienitego, 
włoskiego czerwonego 
wina wytrawnego  0,75l 
*Wykwintne czekoladki 
Lindt 4 sztuki 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie z 
Serca Fabryki 96g 
Całość w ozdobnym 
pudełku z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją. 
Wymiary zestawu: 
34x20x11cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 

129,00 

 

 



wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_C
AR 

*Wódka Rzemieślnicza 40% 
0,7l 
*Pierniki nadziewane w 
deserowej czekoladzie z 
Serca Fabryki z Torunia 
150g 
*Czekoladka z 
karmelizowanymi owocami 
35g 
*Karmelki orzechowe z 
dekoracją 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

149,00 

 

 

VIP_L
UX_BR
O 

*Butelka czerwonego 
hiszpańskiego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Sztabka złota z wiśniami w 
czekoladzie z alkoholem 
72g 
*Czekoladka z kawałkami 
orzechów35g 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie 
z Serca Fabryki 96g 
*Kolekcja belgijskich pralin 
w eleganckim 
pudełku z kokardką125g 
*Czekoladowe pralinki 
Ferrero Roche 3 sztuki 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary: 26×32 x13cm 

144,00 

  



+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_G
RU 

*Butelka chilijskiego 
czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l 
*Trufle czekoladowe w 
kakaowej posypce 150g 
*Asortyment mlecznych 
czekoladek w torebce z 
kokardką 75g 
*Karmelki orzechowe z 
dekoracją 
*Sztabka złota z wiśniami w 
czekoladzie z alkoholem 
72g 
*Duńskie ciasteczka z 
kawałkami czekolady w 
puszce 150g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary: 26×32 x13cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

145,00 

 

 

VIP_G
RA 

*Toruńska wódka 
Piernikowa 200ml 
*Pischinger czekolady 
ręcznie wytwarzany 295g 
*Batony marcepanowe z 
dodatkiem orzechów 80g 
*Czekoladki z całymi 
orzechami nerkowca, 
migdałami 
i orzechem włoskim 60g 
*Figi w syropie z brandy 
200g 
*Czekoladka z kawałkami 
orzechów35g 
*Herbata czarna wiśnia i 
rum 50g 

152,00 

 

 



*Pralinki czekoladowe mix 
50g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

VIP_M
EL 

*Wódka Ogiński 0,5l 
*Płyta CD z muzyką 
Ogińskiego 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie 
z Serca Fabryki 96g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
34x20x11cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

155,00 

 

 



VIP_B
ACZ 

*Whisky Baczewski 0,7l 
*Kolekcja belgijskich pralin 
w eleganckim pudełku 
w kokardką125g 
*Sztabka złota z wiśniami w 
czekoladzie z alkoholem 
72g 
*Czekoladowe pralinki 
Ferrero Roche 3 sztuki 
*Czekoladka z 
karmelizowanymi owocami 
35g 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie z 
Serca Fabryki 96g 
Całość w eleganckim 
ozdobnym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Wymiary: 26×32 x13cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

194,00 

 

 

VIP_P
AS 

*Jack Daniels Honey 0,7 
*Trufle czekoladowe w 
kakaowej posypce 150g 
*Herbata w puszce 
*Karmelki orzechowe ze 
świąteczną dekoracją 
Całość w eleganckim 
ozdobnym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Wymiary: 25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

198,00 

 

 



VIP_W
HY_HA
R 

*Whisky BALLANTINES 
HARD FIREST 0,7l 
*Tabliczka wybornej 
czekolady z truskawką i 
pieprzem 100g 
*Ekskluzywne czekoladki 
Lindt 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie z 
Serca Fabryki 96g 
Całość w ozdobnym 
pudełku z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją. 
Wymiary zestawu: 
34x20x11cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

187,00 

 

 

VIP_M
AR 

*Whisky BALLANTINES 
HARD FIRED O,7L 
*Puszka czarnej herbaty 
Krakowski Kredens 
*Pierniczek ozdobny z 
dekoracją 
*Czekoladowe cygaro marki 
Hachez 
*Tabliczka wyśmienitej 
luksusowej czekolady 
Hachez 100g 
*Listki waflowe w 
deserowej czekoladzie 
z Serca Fabryki 96g 
Całość w ozdobnym 
zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej 
Wymiary zestawu: 
25x25x15cm 
+ ETUI NA KLUCZE marki 
VIP COLLECTION z kolekcji 
Palermo NR 10 (nowość na 
sezon 2017/2018; do 
wyboru 3 kolory: czerwony, 
niebiesko/szary, czarny) 

192,00 

 

 

 

KONTAKT i ZAMÓWIENIA: 



 

 

 

 


