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CADOURILE EGOODIES

AMBALARE

Cu Egoodies, fiecare pachet-cadou promite
experienţe premium pentru un Crăciun
rafinat. Și anul acesta, punem accent pe
produsele unicat, pe care nu le veţi mai găsi
în oferta altor furnizori. Prin prezenţa în
paginile catalogului nostru a produselor
realizate de partenerii nostri exclusivi, Egoodies oferă coșuri cu cadouri unice pe piaţa
românească. În plus, vă propunem produse
premium realizate în colaborare cu atelierul
Decoart, în cadrul căruia lucrează exclusiv
tineri cu dizabilităţi. Astfel, oferiţi un cadou
nu doar unic și rafinat, ci și cu suflet!

Vă oferim următoarele modalităţi de ambalare pentru cadouri: coșuri de răchită, pungi de
cadou elegante, cutii profesionale de cadou,
cutii și cufere din lemn lucrate manual, cutii
pentru expedierea prin poștă și protejarea
ambalajului cadou.

PERSONALIZARE
Pachetele Egoodies pot fi adaptate în funcţie
de dorinţele și bugetul dumneavoastră. Vă
oferim o gamă largă de produse din care
putem compune cadoul dorit. De asemenea,
pentru comenzi de minimumum 100 de
pachete, putem personaliza panglica de satin
sau ambalajul cadoului cu logo-ul dumneavoastră.

FELICITARE
În fiecare pachet cadou se pot insera o felicitare, o carte de vizită sau un tag cu mesaj
personalizat.

CONSILIERE COMANDA
Egoodies vă pune la dispoziţie un consilier
dedicat comenzii dumneavoastră pe tot
parcursul acesteia, de la alegerea produselor
până la livrare.

LIVRAREA
Livrarea în Bucuresti la o singură adresă este
gratuită pentru comenzi de minimumum
1.000 RON. Livrarea în Bucuresti pentru
comenzile sub 1.000 RON și în restul ţării se
face contra cost prin intermediul firmei de
curierat. În cazul livrării la adrese multiple,
costul se agreează în funcţie de fiecare
comandă. De asemenea, cadourile se pot
receptiona personal, direct la sediul Egoodies.

PENTRU OFERTA COMPLETĂ DE CADOURI ȘI COȘURI CADOU, VIZITAŢI MAGAZINUL NOSTRU ONLINE
www.egoodies.ro.

Smart Surprise

39 lei
f ă r ă T VA

(43,31 lei TVA inclus)
Cod: CE1807
• Decoraţiuni pentru brad din
ciocolată cu lapte Jacquot, 100g
• Puzzle 7 piese din lemn în săculeţ
de bumbac (personalizabil)
• Acadea din zahăr Candy Cane,
14g
• Cizmuliţă roșie cu decoraţiuni și
clopoţel, 140x80x140mm
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43 lei
f ă r ă T VA

(48,67 lei TVA inclus)
Cod: CE1801
• Cremă de ciocolată cu alune
Pecatti con Gusto, 180g
• Caramele Baratti e Milano, 100g
• Praline Mini Frutti di Mare
Maitre Truffout, 50g
• Glob decorativ pentru bradul de
Crăciun
• Cutie de carton pentru cadou în
formă de căsuţă
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Gingerbread Magic

48 lei
f ă r ă T VA

(53,92 lei TVA inclus)
Cod: CE1802
• Turtă dulce învelită în ciocolată
Lambertz, 250g
• Decoraţiuni din ciocolată pentru
brad Jacquot, 100g
• Praline Mini Frutti di Mare
Maitre Truffout, 50g
• Decoraţiune din fetru pentru
bradul de Crăciun
• Pungă pentru cadou cu motive
de Crăciun
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51 lei

Spiridusul
, vesel

f ă r ă T VA

(57,29 lei TVA inclus)
Cod: CE1803
• Ciocolată fină cu cafea arabică
Baratti Milano, 75g
• Cafea măcinată Corsini, 100g
• Chocolate coffee sticks Maitre
Truffout, 100g
• Decoraţiune din fetru pentru
bradul de Crăciun
• Decoraţiune din ciocolată pentru
bradul de Crăciun
• Coș pentru cadou
• Folie de ambalare profesională
• Fundă decorativă de satin
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55 lei
f ă r ă T VA

(61,55 lei TVA inclus)
Cod: CE1804
• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen
învelită în ciocolată cu minimumum 20% conţinut de nuci, migdale și caju Wicklein, 200g
• Condimente pentru vin fiert in
bocănel de sticlă, 30g (personalizabil cu logo/text)
• Cantuccini cu migdale Prato
Belli, 100g
• Cutie de carton pentru cadou cu
panglică asortată și decoraţiune
prinsă de panglică

Spicy Treats
7

www.egoodies.ro
0734.163.535

74 lei

Christmas Zen

f ă r ă T VA

(85,06 lei TVA inclus)
Cod: CE1805
• Vin roșu Syrah J.P. Chenet, 200 ml
• Ceai negru 25 pliculeţe Frosty
Afternoon Basilur, 32 g
• Trufe de ciocolată cu pudră de
cacao Hamlet Excelcium, 150g
• Jeleuri de portocale învelite în
ciocolată Melba, 150g
• Minipanettone cu fructe confiate,
100g
• Glob decorativ pentru bradul de
Crăciun
• Decoraţiune din ciocolată pentru
bradul de Crăciun
• Cutie de carton pentru cadou cu
panglică de satin asortată
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Christmas Voyage

79 lei
f ă r ă T VA

(91,11 lei TVA inclus)
Cod: CE1806
• Vin spumant Blanc des Blanc J.P.
Chenet, 200ml
• Cafea măcinată Corsini, 100g
• Biscuiţi fragezi cu umplutură de
cremă gianduja, înveliţi în pudră
de zahăr Dolciaria Ambrosiana,
140g
• Ciocolăţele cu lapte și tiramisu
Maitre Truffout, 100g
• Brad din lut modelat si pictat
manual de atelierul Decoart (personalizabil cu text)
• Borsetă pentru cadou cu fundă
de satin asortată
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79 lei

Winter Delights

f ă r ă T VA

(85,06 lei TVA inclus)
Cod: CE1808
• Vin roșu Syrah J.P. Chenet, 200 ml
• Trufe de ciocolată cu cafea Belgian
Truffles, 150 g
• Fursecuri cu unt în cutie metalică
cu model de Crăciun Jakobsen, 150 g
• Specialităţi de ciocolată - Belgian
Chocolate Creams Vanilla Geldof,
100g
• Praline cu lapte Le Eccellenze Feletti, 85g
• Glob decorativ pentru bradul de
Crăciun
• Cutie pentru cadou cu model de
iarnă și fundă de satin asortată
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Christmas Coffee Time

82 lei
f ă r ă T VA

(92,78 lei TVA inclus)
Cod: CE1809
• Cafea proaspăt prăjită și măcinată, de origine - Etiopia Kohi, 150 g
• Biscuiţi de Crăciun cu arome de
iarnă, Farmhouse Biscuits UK,
200 g
• Cană pentru cafea personalizabilă
cu cretă
• Șablon metalic pentru capuccino
cu modele de Crăciun
• Pungă elegantă cu motive de
iarnă
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82 lei

Savory Christmas

f ă r ă T VA

(92,78 lei TVA inclus)
Cod: CE1810
• Caramel cu unt sărat L’Epicurien,
200g
• Trufe de ciocolată și nuci de Macadamia Jacquot, 200g
• Biscuiţi cu unt Cannestrelli, 100g
• Decoraţiune din fetru pentru
bradul de Crăciun
• Cutie pentru cadou cu capac și
fundă de satin asortată
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Rasfat, de Craciun

86 lei
f ă r ă T VA

(96,44 lei TVA inclus)
Cod: CE1811
• Ceai Crimson (papaya, măr, cireșe,
căpșuni, goji, hibiscus) în cutie metalică în formă de ceas, Tipson, 30g
• Panettone pufos cu fructe confiate
ambalat și decorat manual, 500 g
Fursecuri cu unt în cutie metalică cu
model de Crăciun Jakobsen, 200 g
• Batoane asortate de ciocolată
Maitre Truffout, 200 g
• Glob decorativ perlat pentru
bradul de Crăciun în cutie individuală (personalizabilă cu text/logo)
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată
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94 lei
f ă r ă T VA

(105,36 lei TVA inclus)
Cod: CE1812
• Ceai Crimson (papaya, măr, cireșe,
căpșuni, goji, hibiscus) în cutie metalică în formă de ceas, Tipson, 30 g
• Praline asortate Maitre Truffout,
100g
• Cantuccini cu migdale Bastoncini,
50g
• Biscuiţi belgieni cu ciocolată și
cafea Mignardise café Desobry, 12g
Tabletă de ciocolată cu caramel
Baratti Milano, 75g
• Glob decorativ pentru bradul de
Crăciun
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată

14

Blue Sensation
www.egoodies.ro
0734.163.535

Warming Gift

95 lei
f ă r ă T VA

(108,15 lei TVA inclus)
Cod: CE1813
• Ceai Rooibos Vanilla pliculete
English Tea House
• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen
învelită în ciocolată cu minimumum
20% conţinut de nuci, migdale și caju
Wicklein, 200g
• Cană ceramică cu model de iarnă,
capacitate 200ml
• Mănuși călduroase din acrilat
pentru ecran LCD personalizabile cu
text/logo. Cele 3 extremităţi ale
degetelor sunt confecţionate din
30% fibră de oţel.
• Suport pentru lumânare de Crăciun, cu decoraţiuni și tag personalizabil
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată
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123 lei

Travelling Goodies

f ă r ă T VA

(140,87 lei TVA inclus)
Cod: CE1814
• Vin spumant Lambrusco Rosso Marchesini, 750ml
• Specialităţi de ciocolată - Belgian Chocolate
Creams Geldof, 100g
• Biscuiţi fragezi trași în ciocolată în formă
de brăduţ și clopoţel Ambrosiana, 100g
• Paste paccheri La Trafilata, 200g
• Ciuperci deshidratate L'oro della Montagna, 15g
• Cremă cu trufe Capricci di Gola, 185g
• Sos pentru paste cu sos de roșii și busuioc
Sugo Alla Contadina, 220g
• Tabletă de ciocolată cu lapte și alune
Baratti Milano, 75g
• Glob decorativ pentru bradul de
Craciun
• Coș cu husă textilă
• Folie de celofan profesională
• Panglică de satin asortată
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Home For Christmas

121 lei
f ă r ă T VA

(135,09 lei TVA inclus)
Cod: CE1815
• Ceai negru pur de Ceylon cu albastrele albe și albastre, cu aromă de
piersică și cremă de lapte, în cutie
metalică Tea House, Basilur, 100 g
• Fancy truffles Maitre Truffout,
200g
• Boabe de cacao întregi și crude
Aromes Noirs, 100g
• Fursecuri cu unt în cutie metalică
Jakobsen, 150 g
• Glob decorativ cu căciulă de Moș
Crăciun (personalizabil cu logo/text)
• Cutie pentru cadou cu capac și
fundă de satin asortată
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124 lei

Craciun Jucaus,

f ă r ă T VA

(139,46 lei TVA inclus)
Cod: CE1816
• Vin roșu Fetească Neagră Prahova
Valley, 750ml
• Biscuiţi cu bucăţi de ciocolată în
cutie tub cu model de Crăciun Farmhouse UK, 300g
• Tabletă de ciocolată premium,
belgiană, cu pepperoncino Guilty
Pleasure, 100g
• Terrine de Gascogne au jus de
trufles, 65g
• Cutie pentru cadou cu panglică de
satin asortată
• Decoraţiune pentru bradul de Crăciun prinsă de panglică
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Delicious Christmas

127 lei
f ă r ă T VA

(143,33 lei TVA inclus)
Cod: CE1817
• Vin rosé (Pinot Noir și Merlot)
Domnul de Rouă Avincis, 750ml
• Ceai cu arome de Crăciun Demmers TeaHouse, 50g
• Biscuiţi cu bucăţi de ciocolată în
cutie tub cu model de Crăciun Farmhouse UK, 300g
• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen
învelită în ciocolată cu minimumum
20% conţinut de nuci, migdale și caju
Wicklein, 200g
• Trufe de ciocolată cu cafea Belgian
Truffles, 150 g
• Cutie pentru cadou cu panglică de
satin asortată
• Decoraţiune pentru bradul de Crăciun prinsă de panglică
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129 lei

Energetic Christmas

f ă r ă T VA

(143,61 lei TVA inclus)
Cod: CE1818
• Cafea proaspăt prăjită și măcinată,
de origine - Etiopia Kohi, 150 g
• Boabe de cafea învelite în ciocolată
fină (ambalate individual) Caffe
Vergnano, 200g
• Panettone pufos cu fructe confiate
ambalat si decorat manual, 500g
• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen
învelită în ciocolată cu minimum
20% conţinut de nuci, migdale și
caju Wicklein, 200g
• Cantuccini cu migdale și merișoare
Prato Belli, 100g
• Suport lumânare în formă de
căsuţă
• Cutie pentru cadou cu panglică de
satin asortată
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Oh, Christmas Tree!

134 lei
f ă r ă T VA

(148,76 lei TVA inclus)
Cod: CE1819
• Cutie muzicală cu ceai negru din
frunze de Ceylon cu ananas, ghimbir, albastrele, albastru de malva și
arome de vanilie, măr, scorţișoară și
lămâie, Basilur, 100g
• Trufe de ciocolată și nuci de Macadamia Jacquot, 200g
• Turtă dulce aromată învelită în
ciocolată Lambertz, 250g
• Cantuccini cu migdale și ciocolată
Prato Belli, 100g
• Două globuri decorative pentru
bradul de Crăciun
• Cutie pentru cadou în formă de
felinar, decorată cu panglică de satin
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139 lei

Five O'Christmas Tea

f ă r ă T VA

(159,51 lei TVA inclus)
Cod: CE1820
• Ceai Crimson (papaya, măr, cireșe,
căpșuni, goji, hibiscus) în cutie metalică în formă de ceas, Tipson, 30 g
• Praline belgiene asortate în formă
de inimă Maitre Truffout, 100g
• Specialităţi de ciocolată - Belgian
Chocolate Creams Vanilla Geldof,
100g
• Biscuiţi artizanali cu alune de
pădure, 100g
• Minipanettone cu ciocolată Piselli,
100g
• Ceainic de porţelan cu hăinuţă
tricotată care menţine ceaiul cald (cu
tag personalizabil)
• Glob decorativ pentru bradul de
Crăciun
• Cutie pentru cadou cu model de
iarnă
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Spicy Orange

139 lei
f ă r ă T VA

(156,31 lei TVA inclus)
Cod: CE1821
• Vin roșu Domnul de Rouă Avincis,
750ml
• Borcănel pictat personalizabil cu
text, umplut cu condimente pentru
vin fiert, 30 g
• Trufe din ciocolată cu lapte Monty
Bojangles, 100g
• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen
învelită în ciocolată cu minimum
20% conţinut de nuci, migdale și caju
Wicklein, 200g
• Cantuccini cu migdale și ghimbir,
100g
• Glob perlat pentru bradul de
Crăciun
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată

23

www.egoodies.ro
0734.163.535

153 lei

Vremea rasfatului
,

f ă r ă T VA

(173,97 lei TVA inclus)
Cod: CE1822
• Vin roșu Canti, 750ml
• Trufe de ciocolată cu cafea Belgian
Truffles, 150g
• Praline de ciocolata extrafondantă
Laica, 100g
• Fursecuri cu glazură de ciocolată
Pasticceria Ambrosiana, 150g
• Brânză cu trufe Capricci, 280g
• Otet balsamic Varvello Cesena,
250ml
• Pasta fusilloni Gli Artigiani della
Pasta, 250g
• Grisine cu susan Crochini, 100g
• Glob perlat pentru bradul de Crăciun în cutie individuală (personalizabilă cu logo/text)
• Coș oval cu mânere
• Folie profesională de celofan
• Panglică de satin decorativă
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Jingle Bells

158 lei
f ă r ă T VA

(180,62 lei TVA inclus)
Cod: CE1823
• Vin roșu Baron d’Arignac, 700ml
Panettone pufos cu fructe confiate
ambalat si decorat manual, 500g
• Trufe de ciocolată cu pudră de
cacao Belgian Truffles, 150g
• Fursecuri cu unt în cutie metalică
cu model de Crăciun Jakobsen, 200g
Praline de ciocolată cu cremă de
fistic, 200g
• Jeleuri în ciocolată cu aromă de
lămâie Mella, 190g
• Torrone cu aromă de fistic Vergani,
75g
• Glob decorativ perlat pentru
bradul de Crăciun în cutie individuală (personalizabilă cu text/logo)
• Coș de răchită în formă de săniuţă
• Folie de celofan profesională și
panglică de satin asortată
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166 lei

Stroh, Sweet Stroh!

f ă r ă T VA

(190,14 lei TVA inclus)
Cod: CE1824
• Stroh Jagertee, 500ml (amestec de
rom Stroh și ceai negru, caracterizat
de un gust ușor vanilat. Se savurează diluat în apă fierbinte, astfel: o
parte Jagertree, trei părţi apă)
• Cafea măcinată arabica Hardy di
Milano, 200g
• Trufe de ciocolată cu cafea Belgian
Truffles, 150g
• Praline asortate Caffarel, 80g
• Biscottini cu bucăţi de ciocolată
Pratto Belli, 70g
• Glob decorativ pentru bradul de
Crăciun
• Cutie de carton elegantă în formă
de căsuţă, cu mânere textile
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Festive Moments

173 lei
f ă r ă T VA

(198,07 lei TVA inclus)
Cod: CE1825
• Prosecco Frizzante DOC Botter,
700ml
• Trufe franţuzești de ciocolată în
cutie cadou Monty Bojangles, 200g
Biscuiţi scoţieni cu unt Shortbread House, 170g
• Glob metalic cu bomboane de
ciocolată Whittard of Chelsea, 30g
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată
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179 lei

Christmas Story Time

f ă r ă T VA

(199,51 lei TVA inclus)
Cod: CE1826
• Ciocolată caldă cu aromă de scorţișoară și chilli Whittard of Chelsea,
350g
• Căsuţă cu turtă dulce delicioasă
învelită în ciocolată și decorată cu
bomboane Wicklein, 200g
• Biscuiţi scoţieni cu unt Shortbread
House, 170g
• Cantuccini cu migdale și ghimbir,
100g
• Glob metalic cu cafea de Crăciun
Whittard of Chelsea, 50g
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată și decoraţiune prinsă
de panglică
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Panettone, mon amour!

179 lei
f ă r ă T VA

(203,21 lei TVA inclus)
Cod: CE1827
• Vin roșu Chianti Placido, 750ml
• Panettone cu cremă de fistic și
glazură din ciocolată neagră, 1kg
(produs dospit natural, copt la
cuptor)
• Glob perlat pentru bradul de Crăciun în cutie individuală (personalizabilă cu logo/text)
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată
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206 lei

Blue Christmas

f ă r ă T VA

(232,94 lei TVA inclus)
Cod: CE1828
• Vin roșu Chianti Placido, 750ml
• Turtă dulce – 2 sortimente – în
cutie metalică felinar, Wicklein,
250g
• Trufe franţuzești de ciocolată
Monty Bojangles, 100g
• Cafea proasăt prăjită și măcinată
de origine Peru la Encantada Guido,
100g
• Clopoţel de porţelan pictat manual
cu inserţii de aur coloidal
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată
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Gentleman’s Delight

213 lei
f ă r ă T VA

(242,77 lei TVA inclus)
Cod: CE1829
• Whisky Bourbon Hogs 3 ani, 700ml
Praline premium artizanale (8
bucăţi, dintre care una personalizată) Guilty Pleasure, 100g
• Turtă dulce Oblaten Lebckuchen
învelită în ciocolată cu minimum
20% conţinut de nuci, migdale și caju
Wicklein, 200g
• Cafea măcinată arabica Brasile, în
cutie metalică Illy, 125g
• Trufe franţuzești de ciocolată
Monty Bojangles, 100g
• Minge antistress în formă de Moș
Crăciun
• Cutie pentru cadou cu fundă de
satin asortată
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235 lei
f ă r ă T VA

Valiza cu bunatati,

(266,95 lei TVA inclus)
Cod: CE1830
• Vin roșu Merlot & Cabernet Sauvignon Avincis, 750ml
• Praline premium artizanale (8
bucăţi dintre care una personalizată) Guilty Pleasure, 100g
• Cafea măcinată, organică, de origine – Peru Hardy Virginia Bio, 250g
• Biscuiţi pentru cafea Ancora Uno,
150g
• Terină de raţă cu trufe Edouard
Artzner, 100g
• Glob perlat pentru bradul de Crăciun
• Cutie pentru cadou valiză cu
model abstract și încuietoare
• Folie de celofan profesională și
panglică de satin asortată
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Noël à la chandelle

241 lei
f ă r ă T VA

(270,49 lei TVA inclus)
Cod: CE1832
• Vin roșu Cabernet Syrah JP.
Chenet, 750ml
• Cutie cadou cu praline artizanale
asortate învelite în ciocolată neagră
Chevaliers d’Argouges, 185g
• Bloc de foie gras de raţă Ducs de
Gascogne, 90g
• Biscuiţi fragezi cu unt și bucăţi de
ciocolată La Sablésienne, 125g
• Terină fină din carne de porc și condimente Ducs de Gascogne, 65g
• Support lumânare ambalată în
cutie transparentă din PVC (tag
personalizabil cu logo/text)
• Cutie pentru cadou cu capac transparent și panglică de satin asortată
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265 lei
f ă r ă T VA

(293,25 lei TVA inclus)
Cod: CE1833
• Prossecco Botega Gold, 700ml
• Selecţie de biscuiţi cu diverse
umpluturi, înveliţi în delicioasa
ciocolată belgiană Desorby, 170g
• Boabe de cafea învelite în ciocolată
fină (ambalate individual) Caffe
Vergnano, 200g
• Drajeuri crocante din ciocolată
fondantă 60% cu peperoncino Papa,
100g
• Tabletă de ciocolată Vannucci
100% cacao, fără zahăr sau alţi
îndulcitori, 100g
• Torone de Sicilia acoperit cu ciocolată fondantă, 100g
• Foietaj dulce Mini coeur d'Haubry,
100g
• Glob metalic umplut cu ciocolată
caldă de lux Whittard, 30g
• Cutie elegantă pentru cadou
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• Folie de celofan profesională și
panglică de satin asortată
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Délicatesses de Noël

297 lei
f ă r ă T VA

(393,53 lei TVA inclus)
Cod: CE1834
• Amérie Aperitif – Lichior aromat și
fresh de zmeură și frăguţe, 700ml
• Cremă de ciocolată și alune de
pădure certificată ecologic Chevaliers d’Argouges, 280g
• Biscuiţi fragezi cu unt și fulgi de
migdale La Sablésienne, 125g
• Dulceaţă de Crăciun din mere, pere,
nuci, alune și migdale L’Epicurien,
125g
• Macarons de Pauline asortate, 36g
Torone de Sicilia acoperit cu ciocolată fondantă, 100g
• Tabletă cu lapte, alune și alune
caramelizate Chevaliers d’Argouges,
100g
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397 lei

Jos palaria!

f ă r ă T VA

(460,43 lei TVA inclus)
Cod: CE1838
• Whisky Aberlour Scotland 10 ani,
700ml
• Ţigări de foi Joya de Nicaragua în
cutie de lemn Clasico Cigarros
Pequenos, 10 buc
• Praline artizanale asortate Chocofashion, 9 buc
• Ciocolată de lux în formă de
brăduţi și Moș Crăciun Ickx Box, 95g
• Nuga cu ciocolată, cappuccino și
merișoare Noug'Ah! 75g
• Tabletă de ciocolată belgiană
premium cu portocale confiate
Guilty Pleasure, 100g
• Torrone cu aromă de fistic Vergani,
75g
• Coș Pălărie neagră din salcie cu
panglică roșie
• Folie de celofan profesională și
panglică de satin asortată
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The Sound of Glamour

596 lei
f ă r ă T VA

(678,74 lei TVA inclus)
Cod: CE1835
• Șampanie Laurent Perrier Brut
750ml
• Set Choco Addict – 3 borcănele cu
cremă de ciocolată cu arome diferite,
L’Epicurien
• Cafea proaspăt prăjită de origine
Etiopia Kohi, 200g
• Christmas Pudding Biscuits biscuiţi în cutie metalică Whittard
of Chelsea, 150g
• Ceai negru pur de Ceylon cu arome
de sărbătoare în cutie metalică tip
carte
• Trufe franţuzești de ciocolată în
cutie cadou Monty Bojangles, 200g
• Biscuiţi scoţieni cu unt Shortbread
House, 170g
• Terină cu Riesling Edouard Artzner, 180g
• Cutie elegantă pentru cadou
• Folie de celofan profesională și
panglică de satin asortată
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86 lei

Desaga Mosului
,

f ă r ă T VA

(99,04 lei TVA inclus)
Cod: CE1836
• Păturică fleece și ursuleţ
• Decoraţiuni pentru brad din ciocolată Jacquot, 100g
• Bulgări de zăpadă din ciocolată cu
umplutură de brânză Cémoi, 100g
• Tabletă de ciocolată cu mentă
Barrati Millano, 75g
• Acadea din zahăr Candy Cane, 14g
• Decoraţiune pentru brad din fetru
• Pungă pentru cadou cu fulgi de
zăpadă
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Happy Children

85 lei
f ă r ă T VA

(99,75 lei TVA inclus)
Cod: CE1837

• Pernuţă
manual

urs

polar

lucrată

• Căsuţă cu dulciuri si decoraţiuni
pentru brad Winter Delices, 200g
• Acadea din zahăr Candy Cane,
14g
• Pungă pentru cadou cu fulgi de
zăpadă
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SC. EGOODIES GIFT FACTORY SRL
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