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KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK 
PARTNEREKNEK, KOLLÉGÁKNAK, 
BARÁTOKNAK
BIZTOSAK VAGYUNK BENNE, HOGY EGÉSZ ÉVBEN A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYED NYÚJTOD, 
A LEGJOBB MINŐSÉGRE TÖREKSZEL. MOST SEM LEHET EZ MÁSKÉNT! KÖSZÖND MEG 
AZ ÉVES EGYÜTTMŰKÖDÉST ÉS MUTASD KI TISZTELETED MUNKATÁRSAID, PARTNEREID 
IRÁNT, AMIT CSAK A LEGMAGASABB, HOZZÁD ILLŐ MINŐSÉGBEN ÉRDEMES. MI ELHOZTUK 
A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL A LEGKIVÁLÓBB CSOKOLÁDÉKAT ÉS ITALOKAT, HOGY OLYAN 
CSOMAGOKAT ALKOSSUNK, AMELYEK BIZTOSAN KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYT NYÚJTANAK. 

Ajándékcsomagjaink gondoskodnak róla, hogy az év végi pihenés élvezetes legyen. 
Karácsonyi ajándékcsomagjainkat úgy állítottuk össze, hogy mindenki számára 
megtaláld a hozzá illő válogatást.

A dobozok öt méretben (XS – S – M – L – XXL) és értékben készülnek. A csomagokban 
lévő termékek variálhatók, több ízben is választhatók. Csomagjainkba kizárólag a 
legjobb minőségű, magas kakaó tartalmú csokoládékat válogattunk:

A MENAKAO egy Madagaszkáron született brand, amelyhez a Sambirano völgyben 
termő criollo kakaóbab variánst használják fel. A bean to bar csokoládék is ott 
helyben készülnek, gyakorlatilag minden elemükben helyi alapanyagokból. A név 
két szó összevonásából született: a mena vöröset jelent madagaszkári nyelven, ez 
az üledékekben gazdag talajt és a kakaóhüvelyek színét jelképezi, a kao pedig 
a kakaót. Rendkívül intenzív, főleg vörös gyümölcsös ízjegyekkel találkozhatunk 
egy-egy tábla MENAKAO megkóstolásakor, melyeket remekül egészítenek ki a 
különböző ízesítések, mint pl. a combava (ez egy citrusféle), vagy a madárcsili. A 
csomagoláson madagaszkári népcsoportok jellegzetes arcai láthatók.

A CHOCOLATE ORGÁNICO csokoládét egy Madrid melletti városban, családi 
manufaktúra készíti dominikai bio alapanyagokból. A csokoládék vidám 
színű csomagolása és fűszerezése mediterrán felszabadultságot sugall. A 
Chocolate Orgánikónál minden egyes kézzel készített táblához csak a legjobb 
alapanyagokat használják. A Dominikai Köztársaságból származó, 100% -ban 
organikus trinitario kakaóbabból készülnek. Ez a fajta kakaóbab - amely a 
ritka criollo és a gyakoribb forastero közötti hibrid - úgy ismert, mint az egyik 
legfi nomabb ízű alapanyag.

A CHOCOLATE TREE egy kis skóciai manufaktúra, sok díjnyertes bean 
to bar csokoládé előállítója. A csokoládéikhoz felhasznált babok Dél- és 

Közép-Amerikából származnak, ahová gyakran el is utaznak, hogy új 
babokat fedezzenek fel, és személyesen is tartsák a kapcsolatot a termelőkkel. 

Együttműködnek helyi szövetkezetetekkel, amelyek segítik a gazdálkodókat, és 
elősegítik a természet biológiai sokféleségének megőrzését.
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A RABITOS ROYALE bonbonok alapanyagát Spanyolország egy kis 
szegletének mikroklímáján termő fügefajta, a „calabacita” adja. A “La 
Higuera” 1989-ben indult családi vállalkozás, amelyet ma már a második 
generáció vezet. A mai napig az eredeti családi receptből dolgoznak, így 
biztosítva a változatlan minőséget! Az eredeti Rabitos Royale egyenként 

becsomagolt, likőrös trüff elkrémmel töltött egész calabacita füge, melyet 
53%-os csokoládéba mártottak. A család későbbi tagjai a tejcsokoládés 

sós vajkaramellás, és a fehér csokoládés epres ízesítésű fügebonbonok, a 
legújabb pedig a ruby csokoládés, pezsgős ízesítésű.

Kézműves bonbonjaink készítője a MYCHOCCY Csokoládémanufaktúra 
– egy családi vállalkozás, ahol két generáció, közel 30 évnyi szakmai 
tapasztalattal alkot csokoládékat. A belga kézműves hagyományokat 

követve és ápolva készítik ezeket a fi nomságokat, családi receptúrák 
alapján. A hagyományok tisztelete mellett azonban imádnak kísérletezni 

is – új ízekkel, különleges technikákkal, megragadó kinézetekkel, formabontó 
kivitelezési megoldásokkal – így a tradicionális ízvilágú édességek mellett 

találhatunk bonbonjaik között újhullámos alkotásokat is.

A csomagokba egyedi kísérőkártyát is el tudunk helyezni, a dobozra el tudjuk helyezni a 
céged logóját. Mivel minden igény egyedi, ezért kérj tőlünk ajánlatot!
Természetesen lehetőséged van más összeállításokat is rendelned. 
Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Pest megyén belül ingyenes kiszállítással (1 címre történő szállítás esetén).
Lehetőség van közvetlenül a megajándékozott részére történő kiszállításra is. 
Kérj tőlünk ajánlatot!

Kérlek vedd fi gyelembe, hogy termékeink kis szériában készülnek, ezért előfordulhat, hogy 
mire leadod a megrendelésed, hiányos a készletünk. Mindenképp felvesszük veled a 
kapcsolatot, hogy tökéletes csomagokat tudjunk összeállítani Neked!
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AJÁNDÉKCSOMAG
díszdobozban

10 – 25 db  6.500 Ft + ÁFA / doboz

26 – 50 db  5.900 Ft + ÁFA / doboz

50 db feletti mennyiség rendelése esetén 
további egyedi árengedményt biztosítunk.

10 db alatti megrendelés esetén 15% csomagolási felárat számítunk fel.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA

1 üveg Varsányi 
Grand Selection bor 
választás szerint

1 tábla
Madagaszkári 
MENAKAO 
csokoládé 75g 
választható 11 
féle ízben

Narancsbor
2019

Egri Csillag 
Superior 2019

Egri Cabernet 
Sauvignon 

Superior 2017

Egri Kékfrankos 
Superior 2017



SÉ L D  M E G ,  É R E Z D ,  É L V E Z D !

AJÁNDÉKCSOMAG
díszdobozban

10 – 25 db  9.500 Ft + ÁFA / doboz

26 – 50 db  8.500 Ft + ÁFA / doboz

50 db feletti mennyiség rendelése esetén 
további egyedi árengedményt biztosítunk.

10 db alatti megrendelés esetén 15% csomagolási felárat számítunk fel.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA

1 üveg Varsányi 
Grand Selection bor 
választás szerint

Narancsbor
2019

Egri Csillag 
Superior 2019

Egri Cabernet 
Sauvignon 

Superior 2017

Egri Kékfrankos 
Superior 2017

1 tábla Madagaszkári MENAKAO csokoládé 
75g választható 11 féle ízben

1 db Rabitos Royale 
6 darabos fügebonbon 
válogatás
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AJÁNDÉKCSOMAG
díszdobozban

10 – 25 db  16.500 Ft + ÁFA / doboz

26 – 50 db  14.500 Ft + ÁFA / doboz

50 db feletti mennyiség rendelése esetén 
további egyedi árengedményt biztosítunk.

10 db alatti megrendelés esetén 15% csomagolási felárat számítunk fel.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA

1 üveg kiváló minőségű Ital 
választás szerint

GIN
Peaky Blinder Gin (0,7l), Bombay Sapphire (1l), Whitley Neil 
Aloe&Cucumber (0,7l), Whitley Neil Blackberry (0,7l), Bombay East (0,7l)

WHISKEY
Peaky Blinder Irish Whisky (0,7l), 
Monkey Shoulder (0,7l), Maker’s 
Mark (0,7l)

RUM
Havana Club 3y (1l), Black 
Tears Cuban Spiced (0,7l), The 
Rum Factory Elixir based on 
7 years (0,7l), LEGENDARIO 
ANEJO 9Y (0,7l)

1 tábla Madagaszkári MENAKAO csokoládé 
75g VAGY ChocoLate Organico csokoládé 70g 
választható 11 féle ízben

1 db Rabitos Royale 
6 darabos fügebonbon 
válogatás
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AJÁNDÉKCSOMAG
díszdobozban

10 – 25 db  25.500 Ft + ÁFA / doboz

26 – 50 db  23.500 Ft + ÁFA / doboz

50 db feletti mennyiség rendelése esetén 
további egyedi árengedményt biztosítunk.

10 db alatti megrendelés esetén 15% csomagolási felárat számítunk fel.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA

1 üveg prémium minőségű Ital 
választás szerint

GIN
Caorunn Scottish Gin (0,7l), Knut Hansen Gin (0,5l), Öreg Dry (0,7l), Öreg 
Epres (0,7l), Del Professore Monsieur Gin (0,7l), Del Professore Madame 
Gin (0,7l), Tanqueray 10 (0,7l), Brockmans Prémium Gin (1l), ELEPHANT 
Gin &Fine Spirits Ed (0,7l), COPPERHEAD ORIGINAL(0,5l)

WHISKEY
BULLEIT KENTUCKY BURBON (0,7l), 
AKASHI BLEND WHITE OAK 40% 
(0,5l), Heaven Hill Wheat Neat (0,7l)

RUM
BARCELÒ IMPERIAL (0,7l), 
Kraken Spiced (0,7l), SIX 
SAINTS GRENADA CARIBBEAN 
RUM (0,7l), BARCELO’ 
IMPERIAL ONYX (0,7l)

1 tábla
Madagaszkári 
MENAKAO 
csokoládé 75g 
VAGY ChocoLate 
Organico csokoládé 
70g választható 
11 féle ízben

1 tábla Chocolate Tree 
BeanToBar prémium 
csokoládé 80g 
választható 5 féle ízben

1 db Rabitos Royale 
6 darabos fügebonbon 
válogatás

2 üveg Three Cents 
prémium tonic többféle 
ízben választható

válogatás

10 – 25 db
26 – 50 db

50 db feletti mennyiség rendelése esetén 
további egyedi árengedményt biztosítunk.

10 db alatti megrendelés esetén 15% csomagolási felárat számítunk fel.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA

10 – 25 db
26 – 50 db

50 db feletti mennyiség rendelése esetén 
további egyedi árengedményt biztosítunk.

10 db alatti megrendelés esetén 15% csomagolási felárat számítunk fel.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA
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AJÁNDÉKCSOMAG
díszdobozban

1 – 10 db  55.000 Ft + ÁFA / doboz

11 – 50 db  50.000 Ft + ÁFA / doboz

50 db feletti mennyiség 
rendelése esetén további egyedi 
árengedményt biztosítunk.

AZ AJÁNDÉKCSOMAG ÁRA

1 üveg extra minőségű Ital 
választás szerint

1 üveg kiváló minőségű Ital 
választás szerint

Dr. Squid GIN (0,7 l), 
The Botanist Islay (1 l), 
Nikka Coff ey GIN (0,7 l),
Aqva Luce GIN (0,7 l),
Alkkemist Gin (0,7 l), 
Kensey Japanese 
Blenden Whisky (0,7 l),
Ardbeg 10y Whisky (0,7 l)

2 tábla Madagaszkári 
MENAKAO csokoládé 
75g VAGY ChocoLate 
Organico csokoládé 
70g választható 
11 féle ízben

2 tábla Chocolate 
Tree BeanToBar 
prémium csokoládé 
80g választható 5 
féle ízben

1 db Rabitos Royale 
6 darabos fügebonbon 
válogatás

12 szemes
kézműves 
bonbonválogatás 
választható 
5 féle 
összeállításban

4 üveg Three Cents prémium 
tonic többféle ízben választható

6 darabos fügebonbon 

GIN
Peaky Blinder Gin (0,7l), Bombay Sapphire (1l), Whitley Neil Aloe&Cucumber (0,7l), 
Whitley Neil Blackberry (0,7l), Bombay East (0,7l)

WHISKEY
Peaky Blinder Irish Whisky (0,7l), Monkey 
Shoulder (0,7l), Maker’s Mark (0,7l)

RUM
Havana Club 3y (1l), Black Tears Cuban 
Spiced (0,7l), The Rum Factory Elixir based on 
7 years (0,7l), LEGENDARIO ANEJO 9Y (0,7l)
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SZÁLLÍTÁS
Egy címre történő kiszállítás Pest megyén belül 

ingyenes, Pest megyén kívül egyedi ajánlat alapján.
Közvetlenül a megajándékozott részére történő 

kiszállítás egyedi ajánlat alapján.

EGYEDI ÜDVÖZLET
A csomagokba egyedi ajándékkártyát is el tudunk 

helyezni a Te üzeneteddel és logóddal.
A dobozra is el tudjuk helyezni a céged logóját.

Mivel minden igény egyedi, ezért kérj tőlünk ajánlatot!

Természetesen lehetőséged van más tartalmú és 
megjelenésű ajándékcsomagokat is rendelned. 

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

KONTAKT
Kenderes Bálint

www.hedonista.eu
shop@hedonista.eu

+36 70 775 8833
+36 1 279 6896




