Xmas treats

вкусните коледни подаръци

Hello!
Продължаваме поредицата със специално
подбрани предложения за корпоративни
коледни подаръци с издание, посветено на
вкусната страна на празника - коледните
изкушения. Поздравете партньори с
качествена крафт бира, изискано вино или
неустоими шоколад.

Beer

Hills е крафт бира на малка независима пивоварна в близост до
град Пловдив. Мястото, където класическите традиции в
пивоварството се превръщат в краен продукт, за да може да се
насладим заедно на една истински чиста, висококачествена бира.
Hills се прави от чиста планинска вода от Родопите и специално
подбрани висококачествени суровини от Германия. Рецептите са
на майстор пивоварa Волфганг Траутнер - с над 29 години опит в
индустрията. Целият процес се контролира от трима български
технолози в пивоварната, които се грижат от "А до Хилс" за
спазването на "Немския закон за чистота на бирата от 1516 г."

WEINBEERE

9 O'MALT

HEART BEET

Букет от хмел, малц и бял гроздов сок без горчива

Новата черна перла сред бирите на Hills. Тъмна и

Нова коренно различна бира, стил IPA.

нотка, носещ усещане за благоуханни пролетни

плътна, с цвят на тъмен шоколад и кафе. С пухкава

Произведена е по специална технология с био сок

цветя. Златисто жълт цвят с много добър

кремообразна пяна. Произведена по класическа

от цвекло. Има освежаващ вкус, умерена хмелова

интензитет и богата плътна пяна. Изключително

технология с 9 вида специални малца.

горчивина и комплексен вкус. Цветът е рубинено

комплексен, богат, плътен и мек вкус.

червен, а пяната е розова.

HELLES RAUCH

PILS

SUMMER BLANCHE

Пивка, свежа и леко опушена бира с характерен,

Свежо, горчиво пиво, с аромат на благороден хмел,

Свежа, пивка бира с цитрусови нюанси.

специфичен аромат на препечен малц и

придружен от приятни малцови тонове. Сламено

Изключителна чистота и свежест в аромата,

пушек.Цветът е интензивен, тъмно кехлибарен, с

жълт цвят, бяла пяна. Пивото се отличава с добра

светлозлатист цвят, с гъста кремообразна пяна.

плътна пяна. Отличава се с комплексен, плътен

структура, плътно тяло и подчертан хмелов

Отличава се с умерена хмелова горчивина, лека

наситен вкус, с ясно изразен послевкус на пушено

характер.

газировка, много добра структура.

месо и дървесина.

Wine & Spirits

Винарска изба “Вила Юстина” е основана през 2006 г. На лозов
масив от 420 дка, разположен на южен склон, с 300 м надморска
височина, върху силно карбонатни почви отглежда сортовете
Совиньон Блан, Семийон, Шардоне, Алиготе, Гевюрцтраминер,
Мерло, Пино Ноар, Каберне Фран, Мавруд и Рубин, които са в
основата на редица вина с отличия на престижни международни
конкурси.

Monogram Chardonnay

Monogram Mavrud x Rubin

Mongram Mavrud x Rubin
Magnum

Barrel Fermented

Атрактивен бленд между два български сорта.

Атрактивен бленд между два български сорта.

Интензивен златист цвят с топли оттенъци.

Наситен рубинен цвят и сложен нос с нюанси на

Наситен рубинен цвят и сложен нос с нюанси на

Изтънчен и комплексен нос с акценти на ядки,

зрял черен плод, шоколад и ванилия. Плътно,

зрял черен плод, шоколад и ванилия. Плътно,

масло и сладка ванилия. Плътно тяло с приятна

елегантно тяло с меки танини. Виното е съзрявало

елегантно тяло с меки танини. Виното е съзрявало

свежест и галеща текстура. Цена: 25,36 лв.

18 месеца в 100% български дъб. Възможна е

18 месеца в 100% български дъб. Възможна е

появата на благородна утайка. Цена: 27,18 лв.

появата на благородна утайка. Цена: 53,50 лв.

VILLA YUSTINA ROUGE

VILLA YUSTINA ROSE

VILLA YUSTINA BLANC

Бленд от два френски сорта и един български с

Елегантен коралово-розов цвят и пленителен нос

Искрящ златист цвят с нежни тревисти оттенъци.

красив тъмнорубинен цвят с гранатови оттенъци.

на ягода, сметана и подправки. Плътно тяло с нежна

Интензивен нос с медени нюанси, цитрусови нотки

Комплексен нос с меки акценти на горски плодове,

текстура и галеща свежест. Изкусителен плодов

и мокър камък. Свежо, хармонично вино с мек

подправки и землисти нотки. Плътно тяло с плодов

финал с пикантни нотки.

плодов послевкус.

характер и деликатен пикантен финал.

Цена : 9,40 лв.

Цена: 9,40 лв.

Цена: 9,40 лв.

Вино с корпоративен или
часте етикет
(Блан, Розе, Руж,
Гевюрцтраминер)
Цена за бутилка: 8,00 лв.

Винарска изба "Видинска Гъмза", разположена на над 600 дка
винени лозя в района на село Ново Село, област Видин, въплъщава
най - добрите традиции на новоселските винари, прочули областта
с производството на висококачествени вина. Десетки години назад
във времето тази част на Северозападна България е известна с
отглеждането на сортове грозде, от които по-късно се произвежда
вино, наистина достойно за определението „Елексир на боговете".
„Видинска Гъмза" специализира в производството на червени и
бели вина в лимитирани серии, както и ракии за ценители.

22 by Burdi‘2020 Red
Сухо червено вино, купаж от Гъмза, Мерло и Пино
ноар, с добавка на екстракт от 22 родни билки, като
лайка, бъз, мента, маточина, липа, кантарион,
равнец и др., както и минимално количество стевия,
която придава на виното изключителна
елегантност и несравним аромат. Цена: 22,99 лв.

22 by Burdi‘2020 Classic
Сухо бяло вино, купаж от Мускат Отонел, Совиньон
блан и Ркацители, с добавка на екстракт от 22 родни
билки, като лайка, бъз, мента, маточина, липа,
кантарион, равнец и др., както и минимално
количество стевия, която придава на виното
изключителна елегантност и несравним аромат.
Цена: 20,99 лв.

Rose Darzala '2018
Розе от провансалски тип, от сорта „Новоселска
гъмза“, с комплексно тяло и ефирен нежен бледорозов с лек оранжев оттенък, с елегантен аромат, и
доминиращи нюански на дива ягода, и сладка
череша, сочен, изненадващо свеж вкус, с лека
сладост, и продължителен послевкус. Цена: 15,99 лв.

Мурсалска мускатова
40-градусова мускатова ракия, отлежала 3 години в
дъбови бъчви, втора употреба, със стръкче Мурсалски
чай, прибавен по време на бутилирането. Уханието на
ракията се допълва от специфичния етеричен аромат на
този легендарен чай. Цена: 22,99 лв.

Дунавска мускатова

40-градусова ракия, отлежала 3 години във френски дъбови
100-литрови бъчви, втора употреба, с черен пипер,
кардамон и малка люта чушка от сорта „Български морков“,
прибавена по време на бутилирането. Това придава на
ракията леко лютив вкус, допълнен от естествения и‘
аромат и лекото ухание на кардамона. Цена: 25,99 лв.

Дунавска мускатова, 18-годишна
40-градусова ракия, отлежала 2 години в малки дъбови
100-литрови бъчви, втора употреба и последващо
отлежаване в иноксови съдове, преди бутилирането.
Изключително богата на аромати ракия, характерни за
сорта Мускат Отонел на село Винарово, община Ново
село, Видинска област. Цена: 35,99 лв.

Honey
Honeimmune е производител на естествени имуностимулатори от
натурални, непреработени и нефилтрирани съставки.
Използваните пчелни съставки са изцяло добити на територията на
България в чиста околна среда, без пестициди. Свойствата на
наличните в тях витамини, минерали, ензими и аминокиселини са
напълно запазени. Високото качество и балансираната
комбинация от здравословни съставки в съдържанието на
HoneImmune го правят един от най-ефективните естествени
имуностимулатори на пазара.
HoneImmune е 100% натурален, необработен и приготвен с изцяло
български пчелни продукти.

Лъжичка от Immune Max и Вашите суперсили за
деня са отключени на MAX!
Immune Max, дава точно тази допълнителна сила,
устойчивост и защита, която Ви е необходима, за да
посрещнете всеки ден уверени в силите си и готови
за победи!
Нетно тегло: 250 г
Цена за 1 брой: 12,50 лв.

HONEIMMUNE IMMUNE MAX

Съставките на Xmas Trear поддържат високи
защитните сили на организма, дават енергия, добро
настроение и Ви държат в кондиция, готови да се
справите с всички зимни предизвикателства.
Нетно тегло: 250 г
Цена за 1 брой: 12,50 лв.

HONEIMMUNE XMAS TREAT

Chocolates

Вкусни и изключително здравословни - представяме ви
трюфелитев Nouri: веган, без захар и без глутен.

Nouri Кутия Шоколад, 100 бонбона
Nouri Кутия Matcha, 10 бонбона
Nouri Кутия Кокос, 10 бонбона
Nouri Кутийка Кокос, 3 бонбона
Nouri Кутийка Шоколад, 3 бонбона
Dabov Кафе 1 бр.
Насипни бонбони
Коледна играчка
·

Специална цена: 83, 52 лв.

Nouri Кутия Шоколад, 10 бонбона
Nouri Кутия Cardamon, 10 бонбона
Nouri Кутийка Кокос, 3 бонбона
Nouri Кутийка Шоколад, 3 бонбона
Dabov Кафе 1 бр.
Насипни бонбони
Коледна играчка

Специална цена: 28,64 лв.

Nouri Chocolate & Hazelnuts,

Nouri Coconut & Chia,

Nouri Matcha Green teа,

10 бонбона

10 бонбона

10 бонбона

Цена: 4,00 лв.

Цена: 4,00 лв.

Цена: 4,00 лв.

Занаятчийско бутиково ателие " Modica Artisan Chocolates" е място
на истински decadent шоколад.
Екипът на Майстор-шоколатиер Гергана Мутафис и нейните
креативни съмишленици ви канят в оазис на цветове, вкусове,
красив дизайн и изтънчено изпитание на сетивата.

Празнична кутия ,

Празнична кутия,

Празнична кутия,

48 бонбона

24 бонбона

12 бонбона

Луксозна елегантна кутия с бонбони с надпис

Луксозна елегантна кутия с бонбони . Възможност

"Весела Коледа". Възможност за брандиране с лого

за брандиране с лого стикер върху прозрачен

стикер върху прозрачен капак. Цена: 29 лв.

капак. Цена: 18 лв.

Луксозна елегантна кутия с бонбони с надпис
"Весела Коледа". Възможност за брандиране с лого
стикер върху прозрачен капак. Цена: 58 лв.

Happy Gifting!
За повече информация и поръчки - свържете се с
Вашия акаунт или с нашия мениджър "Празници":
Владислав Захариев
vladi.zahariev@interpartners.bg

