


VÁNOČNÍ KATALOG pro rok 2022 jsme vytvořily tak, aby potěšil Vás, vaše zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky. 



Pro snadnou komunikaci je každý produkt označen KÓDEM ve tvaru D xx.

Tento KÓD uvádějte vždy při konkrétních dotazech ohledně produktu.

• Ceny jsou za 1 kus, pokud není uvedeno jinak.

• Ceny jsou uvedeny bez DPH.

• Cena zahrnuje etiketu s logem dle vizualizace.

• Umístění loga, barevnost stuh a dalších doplňků bude předem konzultováno.

• Před výrobou bude s klientem odsouhlasena vizualizace produktu.

• Cena nezahrnuje dopravu a zvýšené náklady na balení v případě paletové přepravy.

• Ceny nezahrnují grafické zpracování v případě požadavku na individuální grafiku.

• Ceny nezahrnují tiskovou přípravu v případě individuální grafiky.

• Zajistíme i balení k přímé rozesílce i rozesílku.

• Termín dodání 4-5 týdnů od potvrzení objednávky.

• Minimální množství pro objednání jednoho produktu je 10 ks, pokud není uvedeno jinak.

• Jakékoliv další varianty produktů jsou možné dle dohody a aktuální nabídky.





VÁNOČNÍ 
PŘEKVAPENÍ 1 
Kód  D 01

120 g mandle dle výběru nebo

5 ks čokoládové pralinky dle výběru

mandle baleny v celofánovém sáčku

dárková krabička se stuhou s vánočním motivem

etiketa s logem

velikost krabičky 8x8x5 cm
130 Kč
bez DPH



2 x 120 g různé druhy mandlí nebo 5 ks čokoládové pralinky, 8 ks perníčky, 5 ks sušenky

velikost jednotlivých krabiček 8x8x5 cm,  vánoční etiketa s logem

kombinace různých barev

2 ks barevné krabičky svázané vánoční stuhou 

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ 2
Kód  D 02

220 Kč
bez DPH



3 x 120 g různé druhy mandlí nebo 5 ks čokoládové pralinky, 8 ks perníčky, 5 ks sušenky

velikost jednotlivých krabiček 8x8x5 cm,  vánoční etiketa s logem

kombinace různých barev

3 ks barevné krabičky svázané stuhou s vánočním motivem 

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ 3
Kód  D 03

320 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ DROBNOST 1 
Kód  D 04

100 g mandle dle výběru nebo

6 ks čokoládové pralinky nebo

8 ks vánoční perníček 

mandle baleny v celofánovém sáčku

dárková krabička s vánoční stuhou - mix barev

etiketa s logem

velikost krabičky 13x8x4 cm 130 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ DROBNOST 2 
Kód  D 05

100 g mandle dle výběru nebo

6 ks čokoládové pralinky nebo

8 ks vánoční perníček 

mandle baleny v celofánovém sáčku

dárková krabička s vánoční stuhou - mix barev

etiketa s logem

velikost krabičky 8x20x5 cm
140 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ KRABIČKA
Kód  D 06

8 ks čokoládových pralinek nebo

12 ks perníček nebo

8 ks mix sušenek  

barevná kombinace nebo jednobarevná krabička 

zlatá stuha s vánočním motivem , etiketa s logem

velikost krabičky 7x7x7 cm
170 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ MEDOVÉ 
PERNÍČKY
Kód D 07

10 ks perníčky s vlastním motivem nebo logem

každý kus jednotlivě zabalen ve flow packu

dárková krabička se stuhou, etiketa s logem

perníčky vyrobeny v Česku

min. množství - 100 ks krabiček

trvanlivost 8 měsíců

možnost i volně jednotlivé kusy - na dotaz

velikost krabičky 12x8x4 cm

125 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ PERNÍČKY
SE STUHOU
Kód D 08

16 ks perníčky s vlastním motivem nebo logem

baleno jednotlivě ve flow packu

krabička krémová nebo přírodní hnědá

velikost krabičky  8x15x4 cm

stuha s vánočním motivem - červená, zlatá, modrá

vyrobeno v Česku

min počet 65 krabiček

možnost vložení karty s grafikou a logem do víka

možnost i jednotlivé kusy perníčků - min. 1 000 ks

140 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ PERNÍČKY
V KRABIČCE
Kód D 09

40 ks perníčky s logem

baleno jednotlivě ve flow packu

krabička přírodní hnědá s potiskem

velikost krabičky  18x14x6 cm

stuha 

min. počet krabiček 25 ks

cena nezharnuje tiskovou přípravu etiekty na perníčky 250 kč 

bez DPH - 2 motivy

270 Kč
bez DPH



MALÁ POZORNOST
Kód D 10

4 x 5 g  vánoční čokoládka

přebal z kraftové hladké lepenky

stuha s vánočním motivem - zlatá, červená, modrá

etiketa s logem

velikost 6,5x9,5 cm

k použití samostatně nebo lze zavěsit např. na láhev vína

52 Kč
bez DPH



MALÁ BONBONIÉRA 
Vánoční čokoládky v dárkovém balení se stuhou

Kód  D 11

2 x 4 ks v krabičce

Kód  D 12

2 x 6 ks v krabičce

kód D 13

2 x 9 ks v krabičce

bílá krabička s krycí průhlednou fólií

stuha dle výběru

etiketa s logem

mix hořkých a mléčných čokoládek

vyrobeno v ČR

85 Kč
bez DPH

109 Kč
bez DPH

95 Kč
bez DPH

D 11

D 13

D 12



FIREMNÍ 
BONBONIÉRA
Kód D 14

2 x 4 ks v krabičce

2 x 6 ks v krabičce - možné i s papírovým 

přebalem

2 x 9 ks v krabičce

cihlička - 15 ks, zlatá nebo stříbrná

bílá krabička s krycí průhlednou fólií, stuha

mléčná nebo hořká čokoláda

vyrobeno v ČR

min. počet 100 ks

ostatní provedení a kalkulace na dotaz

nezahrnuje tiskovou a grafickou přípravu



220 Kč
bez DPH

MIX MANDLÍ
Kód  D 15

3x100 g mandle - dle výběru

zlatá stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

dárková krabička přírodní hnědá 20x10x4 cm



VÁNOČNÍ PRALINKY

Dárková krabička s čokoládovými pralinkami

mix příchutí a barev

stuha s vánočním motivem

krabička ve dvou rozměrech v různých barvách

stuha - zlatá, červená modrá s potiskem, ostatní dle 

dohody

krabička malá - 20x10x4 cm

krabička velká - 23x16x4 cm



VÁNOČNÍ PRALINKY MALÉ

10 ks mix pralinek 

stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

krabička 20x10 cm

ZLATÁ
Kód D 17

10 ks mix pralinek 

stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

krabička 20x10 cm

MODRÁ
Kód D 16

10 ks mix pralinek 

stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

krabička 20x10 cm

ČERVENÁ
Kód D 18

155 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ PRALINKY VELKÉ

30 ks mix pralinek 

stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

krabička 23x16 cm

ZLATÁ
Kód D 20

30 ks mix pralinek 

stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

krabička 23x16 cm

MODRÁ
Kód D 19

30 ks mix pralinek 

stuha s vánočním motivem 

etiketa s logem

krabička 23x16 cm

ČERVENÁ
Kód D 21

310 Kč
bez DPH



MED A MARMELÁDA 
MINI
Kód D 22

80 g med z Vysočiny

30 g marmeláda jahodová

2 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

dárková krabička 10x10x4 cm

etiketa s logem

stuha s vánočním motivem zlatá, červená nebo modrá

150 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ LIKÉR

0,05 l bylinný likér Kód D 23 nebo 

0,05 l borůvkový likér Kód D 24

2 ks vánoční perníček

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

velikost krabičky 10x10x4 cm

150 Kč
bez DPH

D 23 D 24



VÁNOČNÍ PUNČ
Kód D 25

0,3 l sirup z Moravy Vánoční punč

vyrobeno dle tradiční rodinné receptury 

dárková krabička 

stuha s vánočním potiskem

etiketa s logem

160 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ MED
Kód D 26

200 g lesní med z Vysočiny

dřevěný medák

dárková krabička s vánoční stuhou 

etiketa s logem

175 Kč
bez DPH



MILÝ DÁREK

190 g sušená rajčata

100 g mandle slané pražené

dárkový obal

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 11x16x7 cm

Kód D 27

200 g zelené olivy plněné pastou z jalapeňos

100 g mandle uzené

dárkový obal

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 11x16x7 cm

Kód D 28

190 g krájené papričky jalapeňos

100 g mandle uzené

dárkový obal

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 11x16x7 cm

Kód D 29

170 Kč
bez DPH

170 Kč
bez DPH

170 Kč
bez DPH



HRNEČKU VAŘ
Kód D 30

porcelánový bílý hrnek 

200 g med z Vysočiny 

dřevěný medák

vánoční čaj Bylinca

mix bio sušenek - jednotlivě balené

dárková krabice se stuhou s vánočním motivem

etiketa s logem

velikost krabičky 11x13x10 cm

330 Kč
bez DPH



PRO DÁMY
Kód D 31

125 g játrová paštika s bylinkami

100 g kapary ve slaném nálevu

2 ks čokoládová pralinka

dárková krabička s vánoční stuhou

vánoční dekorace 

etiketa s logem

velikost krabičky 14x14x7 cm

270 Kč
bez DPH



PRO PÁNY
Kód D 32

125 g vepřová paštika s pepřem

100 g piri piri papričky

2 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

dárková krabička s vánoční stuhou 

etiketa s logem

velikost krabičky 14x14x7 cm

270 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ LIKÉR
S MANDLEMI
A) Kód D 33
0,05 l bylinný likér

100 g mandle uzené

B) Kód D 34
0,05 l borůvkový likér

100 g mandle v hořké čokoládě

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

velikost krabičky 14x14x7 cm

199 Kč
bez DPH

D 33

D 34



MED A ČAJ
Kód D 35

200 g med z Vysočiny

bylinný čaj sypaný Bylinca

dřevěný medák

2 ks bio sušenka jednotlivě balené

vánoční dekorace

dárková krabička s vánoční zlatou stuhou nebo

dárková krabička s potiskem

etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm

199 Kč
bez DPH



MED S MEDOVINOU
Kód D 36

200 g med z Vysočiny

0,1 l medovina z Vysočiny

dřevěný medák

2 ks medová sušenka bio jednotlivě balená

krabička i ve variantě s vánočním potiskem

stuha s vánočním motivem , etiketa s logem

dárková krabička 18x14x6 cm

290 Kč
bez DPH



DÁREK PRO DÁMY

200 g med z Vysočiny

0,05 l bylinný likér z Jižních Čech

dřevěný medák, 2 ks medová sušenka

dárková krabička se stuhou,  etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm

MED S LIKÉREM
kód D 37

200 g med z Vysočiny

140 g štrúdlové jablíčko z Jižní Moravy

dřevěný medák

dárková krabička se stuhou, etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm

MED S JABLÍČKEM
kód D 38

310 Kč
bez DPH



DÁREK PRO PÁNY

Kód D 39
100 g piri piri papričky

100 g zelený pepř ve skle

125 g játrová paštika s bylinkami

2 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

dárková krabička s potiskem

stuha a etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm

Kód D 40
142 g olivy zelené bez pecky ve skle

2x78 g paštika vepřová

vánoční dekorace

dárková krabička s potiskem

stuha a etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm

290 Kč
bez DPH

250 Kč
bez DPH



DÁREK PRO DÁMY
I PRO PÁNY
Kód D 41

200 g vepřové maso 

125 g oliváda - pasta z oliv

2 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

dárková krabička s potiskem 

etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm

260 Kč
bez DPH



OLIVOVÝ DÁREK
kód D 42

142 g olivy zelené bez pecky ve skle

125 g oliváda - olivová pasta

100 g uzené mandle

vánoční dekorace

dárková krabička s vánoční stuhou

etiketa s logem

velikost krabičky 18x14x6 cm
270 Kč
bez DPH



NEKONEČNÝ DŘEVĚNÝ KALENDÁŘ
Kód D 43

kalendář, který nikdy neskončí

možnost přidání loga  

dárková krabička s vánočním potiskem 

stuha, etiketa s logem

barva stuhy a nastavení datumu dle dohody

velikost krabičky 18x14x6 cm

320 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ KOSMETIKA KNEIPP

40 ml peeling Mandlové květy

balzám na rty Mandle

Kód D 44

60 g sůl do koupele Goodbye stress

balzám na rty Aloe Vera

Kód D 45vánoční dekorace

stuha, etiketa s logem

dárková krabička 21x14x7 cm

s vánočním potiskem

260 Kč
bez DPH

250 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ POHLAZENÍ

20 ml olej do koupele Mandlové květy

100 ml tělový olej Mandlové květy

Kód D 46

100 ml olej do koupele Goodbye stress

75 ml krém na ruce Goodbye stress

Kód D 47
vánoční dekorace

stuha, etiketa s logem

dárková krabička 21x14x7 cm

s vánočním potiskem

470 Kč
bez DPH

310 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ KOSMETIKA KNEIPP
MANDLOVÉ KVĚTY

250 ml sprchový gel

75 ml krém na ruce

Kód D 48

200 ml tělové mléko

100 ml masážní olej

Kód D 49vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 21x14x7 cm

499 Kč
bez DPH

280 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ KOSMETIKA KNEIPP
GOODBYE STRESS

250 ml sprchový olej 

200 ml tělové mléko 

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 21x14x7 cm

Kód D 50

100 ml olej do koupele

200 ml tělové mléko 

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 21x14x7 cm

Kód D 51

200 ml sprchová pěna 

75 ml krém na ruce 

60 g sůl do koupele 

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 21x14x7 cm

Kód D 52

350 Kč
bez DPH

390 Kč
bez DPH

350 Kč
bez DPH



MARMELÁDY 
Kód  D 53

2 x 330 g  marmeláda dle nabídky 

džem výběrový z tropického ovoce

jahodový džem výběrový

marmeláda hořký pomeranč

fíkový džem výběrový

dárková krabička s vánoční stuhou

etiketa s logem

280 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ MIX
Kód  D 54

200 g mandle slané pražené

200 g mandle ve skořici

200 g mandle v hořké čokoládě

200 g kešu natural

8 ks čokoládová pralinka

dárková krabice se stuhou 

etiketa s logem

barva stuhy zlatá, červená nebo modrá 

s vánočním motivem

etiketa s logem

velikost krabice  25x25x4 cm

520 Kč
bez DPH



OŘECHY V PLECHOVÉ 
KRABIČCE

Kód  D 55
2 x 100 g mandle slané pražené a mandle v hořké čokoládě

krabička 10x10 cm

potisk víka, vlastní grafika

Kód  D 56
4 x 100 g mandle slané, mandle v hořké čokoládě,  kešu natural, 

mandle ve skořici

krabička  14x14 cm 

potisk víka, vlastní grafika nebo 

bambusové víko se stuho, logo tisk

D 55

D 56

300 Kč
bez DPH

470 Kč
bez DPH



DOBRÉ PITÍ

Kód D 57 - balení 0,2 l Rum
Kód D 58 - balení 0,2 l pálenka nebo likér
Kód D 59 - balení 0,5 l pálenka nebo likér

dárkové balení karibského rumu,  pálenky nebo likéru Anton Kaapl 

z Jižních Čech

(slivovice, višňovice, hruškovice, jablkovice s medovými víčky, 

meruňkovice, Williams, jablkovice, bierbrand nebo borůvkový  likér, 

bylinný likér)

dárková krabička varianta se stuhou nebo bez

etiketa s logem

Rum pouze v balení 0,2 l 

300 Kč
bez DPH

260 Kč
bez DPH

440 Kč
bez DPH

D 57

D 59

D 58



ČOKOLÁDOVÉ VÍNO
Kód D 60

0,2 l čokoládové víno

100 g mandle v hořké čokoládě

džem švestky s čokoládou a likérovým vínem z Jižní Moravy

3 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

dárková krabička 18x21x9 cm

etiketa s logem, vánoční stuha

350 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ POHODA
Kód D 61

0,3 l sirup z Moravy Vánoční punč 

140 g štrúdlové jablíčko extra džem z  Jižní Moravy 

mix bio sušenek

sypaný vánoční čaj - Bylinca

vánoční dekorace

dárková krabička 18x21x9 cm

stuha s vánočním potiskem

etiketa s logem 370 Kč
bez DPH



VÁNOČNÍ POTĚŠENÍ
Kód  D 62

0,2 l červené víno 

bílý porcelánový hrneček

směs na přípravu nápoje Pečené jablíčko

třtinový cukr

dřevěná lžička

mix bio sušenek

vánoční dekorace

dárková krabička s průhledem 18x21x9 cm

etiketa s logem, vánoční dekorace

410 Kč
bez DPH



MEDOVINA Z VYSOČINY
Kód D 63

0,5 l medovina z Vysočiny

2 ks skleničky, možnost s logem

etiketa s logem

dárková krabička 21x18x9 cm

cena nezahrnuje branding na skleničky

430 Kč
bez DPH



DOBRÉ PITÍ + SKLENIČKY
Kód D 64

Dárkové balení ovocné pálenky Anton Kaapl  
(slivovice, višňovice, hruškovice, jablkovice s 
medovými víčky, meruňkovice, Williams, jablkovice, 
bierbrand ) a likérů ( borůvka, bylinný likér).

0,5 l pálenka nebo likér z Jižních Čech dle výběru

2 ks skleničky - možnost s logem

etiketa s logem

dárková krabička 18x21x9 cm

cena nezahrnuje branding na skleničky

530 Kč
bez DPH



DÁRKOVÁ KRABIČKA

Různé druhy miniatur 0,2 l + 100 g mandle 

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 18x21x9 cm

Kód D 65

0,2 l čokoládové víno 

100 g mandle v hořké čokoládě

340 Kč
bez DPH



Kód 66  
0,2 l Prosecco Bottega gold

100 g mandle ve skořici

Kód 67
0,2 l Prosecco Montelvini 

100 g mandle uzené

Kód  68
0,2 l ovocná pálenka nebo likér Anton Kaapl 

100 g kešu natural

Kód 69
0,2 l karibský rum Dos Maderas 5+5

100 g mandle slané pražené

Kód 70
0,2 l portské víno

100 g mandle v hořké čokoládě

D 66

400 Kč
bez DPH

460 Kč
bez DPH

390 Kč
bez DPH

390 Kč
bez DPH

490 Kč
bez DPH

D 70

D 69

D 68

D 67



KRABIČKA PRO DÁMY 
Kód D 71 

Dárková krabička, která slouží zároveň jako taška

0,2 l Prosecco Bottega Gold

75 g sladká paprika mletá v krabičce

120 g uzené mandle v krabičce

120 g mandle v hořké čokoládě v krabičce

vánoční dekorace

dárková krabička 23x17x7,5 cm s odnosnými uchy 

výběr barev stuhy

etiketa s logem
460 Kč
bez DPH



350 Kč
bez DPH

KRABIČKA PRO PÁNY
Kód  D 72

Dárková krabička, která slouží i jako taška

0,2 l Prosecco Montelvini 

2 x 78 g paštika vepřová

200 g papričky jalapeňos krájené

vánoční dekorace

dárková krabička 23x17x7,5 cm s odnosnými uchy 

barvy stuhy dle dohody

etiketa s logem



VÍNO
Kód D 73

víno 0,7 l dle nabídky

dárková krabička

stuha s vánočním motivem - výběr barvy červená, zlatá, modrá

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabička 9x33x8,5 cm
220 Kč
bez DPH



VÍNO S MANDLEMI

Kód D 74 s mandlemi
Kód D 75 bez mandlí

víno 0,7 l dle nabídky

2 x 50 g mandle dle výběru

odnosná krabička s uchem 9x33x8,5 cm

etiketa s logem

290 Kč
bez DPH

220 Kč
bez DPH



ITALSKÉ PROSECCO
Kód D 76

0,75 l Prosecco Treviso Doc Brut - zlatá

15 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem - červená, zlatá nebo modrá

velikost krabičky10x33x10 cm

430 Kč
bez DPH



KARAFA NA VODU 
S  PRALINKAMI
Kód D 77

1 l skleněné karafa na vodu

20 ks mix čokoládových pralinek 

vánoční dekorace

dárková krabice se stuhou s vánočním motivem

etiketa s logem

velikost krabičky 9x33x8,5 cm

450 Kč
bez DPH



POCHUTINY PRO PÁNY I PRO DÁMY
Pochutiny v odnosné krabici - kombinaci s bílým nebo červeným vínem.



0,7 l víno dle nabídky červené nebo bílé

125 g paštika dle nabídky

75 g paprika sladká mletá

330 g džem výběrový dle nabídky

3 ks čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice  s odnosným uchem

velikost krabice 18x33x8,5 cm

Kód D 78

0,7 l víno dle nabídky červené nebo bílé

190 g sušená rajčata v oleji

120 g mandle v hořké čokoládě v krabičce

120 g mandle slané pražené v krabičce

3 ks čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice S odnosným uchem 

velikost krabice 18x33x8,5 cm

Kód D 79

0,7 l víno dle nabídky červené nebo bílé

200 g vepřové maso

142 g zelené olivy bez pecky

142 g černé olivy bez pecky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice S odnosným uchem 

velikost krabice 18x33x8,5 cm

Kód D 80

470 Kč
bez DPH

520 Kč
bez DPH

430 Kč
bez DPH



0,7 l víno dle nabídky červené nebo bílé

125 g paštika vepřová

200 g vepřové maso

100 g piri piri papričky

100 g zelený pepř v nálevu

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice s odnosným uchem

velikost krabice 18x33x8,5 cm

Kód D 83

0,7 l víno dle nabídky červené nebo bílé

125 g paštika vepřová

125 g oliváda - olivová pasta

125 g paštika tuňáková

125 g paštika játrová s bylinkama

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice s odnosným uchem

velikost krabice 18x33x8,5 cm

Kód D 81

0,7 l víno dle nabídky červené nebo bílé

200 g zelené olivy plněné papričkami jalapeňos

120 g mandle pražené solené v krabičce

120 g mandle uzené v krabičce

3 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice s odnosným uchem

velikost krabice 18x33x8,5 cm

Kód D 82

480 Kč
bez DPH

490 Kč
bez DPH

520 Kč
bez DPH



POCHUTINY S ČEPICÍ

Kód D 84 - bílé víno
Kód D 85 - červené víno

0,7 l víno dle nabídky

2 x 78 g vepřová paštika

zimní pletená čepice černá - možnost vyšití loga

3 ks čokoládové pralinky

vánoční dekorace

dárková krabice  18x33x8,5 cm s odnosným uchem 

etiketa s logem

cena nezahrnuje logo na čepici

440 Kč
bez DPH

D 84 D 85



VÁNOČNÍ CIDER

Kód D 86

0,75 l hruškový cider

155 g slaninové čatní

100 g uzené mandle

Kód D 87
0,75 l jablečný cider suchý

140 g štrúdlové jablíčko z Jižní Moravy

100 g mandle ve skořici

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice 18x33x8,5 cm s odnosným uchem

430 Kč
bez DPH

D 86 D 87



POCHUTINY V ODNOSCE
Kód  D 88

0,7 l víno dle nabídky

200 g zelené olivy plněné pastou z jalapeňos

100 g mandle uzené 

2 x 78 g játrová paštika s pepřovou příchutí

stuha s vánočním motivem - zlatá, červená, modrá

etiketa s logem

dárková krabice odnoska 16x40x8 cm 

různé varianty obsahu 450 Kč
bez DPH



0,7 l víno dle nabídky

200 g vepřové maso

2 x 78 g vepřová paštika

100 g mandle v hořké čokoládě

125 g čokoláda hořká s brusinkama

vánoční stuha - zlatá, červená, modrá

etiketa s logem

dárková krabice odnoska 16x40x8 cm 

Kód D 91

0,7 l víno dle nabídky

200 g vepřové maso

2 x 78 g vepřová paštika 

100 g mandle uzené

125 g hořká čokoláda s mandlemi

vánoční stuha - zlatá, červená, modrá

etiketa s logem

dárková krabice odnoska 16x40x8 cm 

Kód D 90

0,7 l víno dle nabídky

280 g džem z Jižní Moravy dle nabídky

75 g mletá sladká paprika

100 g mandle ve skořici

vánoční stuha - zlatá, červená, modrá

etiketa s logem

dárková krabice odnoska 16x40x8 cm 

Kód D 89

480 Kč
bez DPH

480 Kč
bez DPH

480 Kč
bez DPH



POCHUTINY STŘEDNÍ 
PRO DÁMY
Kód  D 92

0,7 l víno dle nabídky

200 g vepřové maso 

100 g kapary

2 x 78 g paštika játrová 

120 g mandle ve skořici v krabičce

125 g oliváda - olivová pasta

5 ks čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice  32x30x9 cm s odnosným uchem 

850 Kč
bez DPH



POCHUTINY STŘEDNÍ 
PRO PÁNY
kód  D 93

0,7 l víno dle nabídky

200 g vepřové maso 

100 g piri piri papričky

2 x 78 g paštika játrová s pepřovou příchutí

120 g mandle uzené v krabičce

125 g oliváda - olivová pasta

5 ks čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice  32x30x9 cm s odnosným uchem 

850 Kč
bez DPH



POCHUTINY STŘEDNÍ 
PRO DÁMY
Kód  D 94

360 g mlýnek mořská sůl

250 ml olivový olej extra virgin 

190 g sušená rajčata ve slunečnicovém oleji

125g hořká čokoláda s mandlemi

75 g paprika sladká mletá

200 g turón mandle v čokoládě

čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice  32x30x9 cm s odnosným uchem 

převázaná stuhou s vánočním motivem

890 Kč
bez DPH



POCHUTINY STŘEDNÍ 
PRO PÁNY
Kód  D 95

190 g mlýnek pepř celý

250 ml olivový olej extra virgin 

200 g jalapeňos papričky krájené

125g hořká čokoláda s mandlemi

100 g mandle uzené 

200 g turón mandle v čokoládě

čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárková krabice  32x30x9 cm s odnosným uchem 

převázaná stuhou s vánočním motivem

890 Kč
bez DPH



POCHUTINY MAX
Kód  D 96 

0,75 l prosecco Montelvini Brut 

2x78 g vepřová paštika 

250 ml olivový olej extra virgin

280 g štrúdlové jablíčko

160 g trhané maso (králík nebo kachna)

200 g tyčinky plněné krémem z turonu

100 g mandle ve skořici v krabičce

200 g zelené olivy plněné pastou z jalapeňos

125 g paštika játrová

čokoládové pralinky

vánoční dekorace

stuha, etiketa s logem

dárková krabice i ve variantě s plným víkem

1 500 Kč
bez DPH



1 500 Kč
bez DPH

1 500 Kč
bez DPH

Kód D 97 Kód D 98 

POCHUTINY MAX



DÁRKOVÁ SADA 
PROSECCO
Kód D 99

Prosecco Montelvini 0,75 l

2 ks sklenička Montelvini

2 x 120 g mandle dle výběru

dárkové balení

stuha s potiskem loga nebo vánoční stuha

dárková krabice 36x40x10 cm

ve variantě bez mandlí

1 250 Kč
bez DPH



DOBROTY V BEDÝNCE

Prosecco 0,2 l dle nabídky

142 g olivy zelené bez pecky ve skle

125 g hořká čokoláda

100 g mandle - 2 druhy

čokoládové pralinky

dřevěná bedýnka 

vánoční dekorace

etiketa s logem

dárkový obal se stuhou s vánočním motivem

610 Kč
bez DPH



Kód D 100

Kód D 101

Kód D 102



3 000 Kč
bez DPH

MAXI BEDNA 
PLNÁ DOBROT
Kód D 103

dřevění bedna 39x22x28 cm

plná pochutin dle nabídky

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem nebo 

za příplatek s logem

etiketa s logem



BEDNA DOBROT
PRO DÁMY
Kód D 104

0,7 l Prosecco Bottega zlaté 

2x120 g mandle v dárkové krabičce

250 ml olivový olej extra virgin 

200 g olivy plněné pastou z jalapeňos

mangové chutney

sypaný čaj v plechové krabičce Bylinca

med a dřevěný medák

džem z jižní Moravy dle nabídky

čokoládové pralinky

vánoční dekorace

etiketa s logem

stuha

dřevěná bedna 39x30x13 cm

2 000 Kč
bez DPH



BEDNA DOBROT
PRO PÁNY
Kód D 105

0,7 l Tatratea 

250 ml olivový olej extra virgin l

2 x 100 g mandle uzené, mandle ve skořici

200 g vepřové maso z černých prasat

125 g vepřová paštika 

nakládané mini okurky

100 g piri piri papričky

chutney dle nabídky

čokoládové pralinky 

vánoční dekorace

etiketa s logem

dřevěná bedna 39x30x13 cm

možnost gravírovaného loga na víku - není v ceně

2 000 Kč
bez DPH



DÁRKOVÁ SADA KÁVA
Kód D 106

2 ks šálek s podšálkem, možnost s logem

2 ks krabičky náplň dle dohody - pralinky, sušenky, perníčky, čokoládky

stuha s vánočním potiskem - červená, zlatá, modrá

etiketa s logem

dárková krabice s odnosným uchem 24x31x9 cm

možný potisk krabice - není v ceně

680 Kč
bez DPH



PŘÁTELSKÁ SADA
Kód D 107

Dárková krabice pro muže i pro ženy

2 x 0,2 l  Prosecca, různé druhy

2 x 100 g mandle dle výběru 

krabičky malé - výběr barev

etiketa s logem

dárková krabice s odnosným uchem 24x31x9 cm

590 Kč
bez DPH



Pro snadnou komunikaci je každý produkt označen KÓDEM ve tvaru D xx.

Tento KÓD uvádějte vždy při konkrétních dotazech ohledně produktu.

• Ceny jsou za 1 kus, pokud není uvedeno jinak.

• Ceny jsou uvedeny bez DPH.

• Etiketa s logem dle vizualizace již zahrnuta v ceně.

• Umístění loga, barevnost stuh a dalších doplňků bude předem konzultováno.

• Před výrobou bude s klientem odsouhlasena vizualizace produktu.

• Cena nezahrnuje dopravu a zvýšené náklady na balení v případě paletové přepravy.

• Ceny nezahrnují grafické zpracování v případě požadavku na individuální grafiku.

• Ceny nezahrnují tiskovou přípravu v případě individuální grafiky.

• Zajistíme i balení k přímé rozesílce i rozesílku.

• Termín dodání 4-5 týdnů od potvrzení objednávky.

• Minimální množství pro objednání jednoho produktu je 10 ks, pokud není uvedeno jinak.

• Jakékoliv další varianty produktů jsou možné dle dohody a aktuální nabídky.



OVOCNÁ PÁLENKA
Kód D 108

Dárkově balená pálenka a skleničky

0,5 l slivovice, hruškovice nebo višnovice 

2 ks skleničky na pálenku

kraftový hnědý papír 

etiketa s logem

barva stuhy s vánočním motivem červená, modrá, 

zlatá nebo

stuha s logem - není zahrnuto v ceně
1 400 Kč
bez DPH



SVAČINOVÝ BOX 1

620 Kč
bez DPH

620 Kč
bez DPH

vánoční dekorace

stuha s vánočním motivem

etiketa s logem

dárková krabička 21x19x6 cm

box na svačinu nerezový s bambusovým 

víkem - možnost potisku loga

0,05 l borůvkový likér

142 g olivy zelené bez pecky

Kód D 110
box na svačinu nerezový s bambusovým 

víkem - možnost potisku loga

125 g paštika játrová s bylinkama

125 g paštika vepřová

2 ks čokoládová pralinka

Kód D 109



SVAČINOVÝ BOX 2
Kód D 111

box na svačinu nerezový s bambusovým víkem - možnost dotisku loga na víko

200 g vepřové maso

78 g paštika játrová

2 ks čokoládová pralinka

vánoční dekorace

etiketa s logem

stuha s vánočním motivem

dárková krabička 21x19x6 cm

630 Kč
bez DPH



LUXUSNÍ VÁNOČNÍ 
DÁREK
Kód D 112

dárková krabice Prosecco nebo sekt + 

diář/zápisník + značkové pero Hugo Boss

převázáno stuhou

etiketa s logem

dárková krabice 29x35x10 cm

Cena na 
dotaz



Přejeme si, 
aby dárky od Darodějek 
dělaly RADOST.

www.darodejky.cz                                             info@darodejky.cz                                               +420 733 598 460

+420 606 804 526


