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По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена панделка (**0,50 лв./бр.)

*картичка с лого + червена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

*01  Кутия 32 бонбона, микс
Кутия с плътен капак, цвят по избор

(бяло, черно, сребро, крафт)
**Цена: 23,25 лв./бр. / размер: 25х13,5х3,5 см

**Всички цени са без ДДС



*02

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена панделка (**0,50 лв./бр.)
*картичка с лого + червена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС

*02  Кутия с 9 бонбона, микс
Кутия с плътен капак - бандерол, цвят по избор
(бяло, черно, сребро, крафт)
**Цена: 8,30 лв./бр. / размер: 26,5х4х3 см



*03/04*03/04

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена панделка (**0,50 лв./бр.)

*картичка с лого + червена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

  *03  Кутия с 9 бонбона микс
Кутия с плътен капак - бандерол, цвят по избор 

(бяло, черно, сребро, крафт)
**Цена: 8,30 лв./бр. / размер: 10,5х10,5х3,5 см

**Всички цени са без ДДС

  *04  Кутия 16 бонбона, микс
Кутия с плътен капак, цвят по избор

(бяло, черно, сребро, крафт)
**Цена: 12,42 лв./бр. / размер: 13,5 х13,5х3,5 см
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* 05  Малък подаръчен комплект в черна кутия
с панделка
Видове продукти: Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
Рисувана меденка зелен елен - 5,75 лв.
Ароматна ръчно направена свещ - 20,75 лв.
Пакет със сладки и две рисувани меденки - 10,90 лв.
Опаковка - 3,50 лв.

**Цена за комплект: 49,20 лв./бр.
   

 По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (**0,50 лв./бр.)
*картичка с лого + червена или зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС



**Всички цени са без ДДС

* 06  Малък подаръчен комплект в черна кутия
с червена панделка
Видове продукти: Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
Рисувани меденки 4 бр. - 9,75 лв.
Пакет с бадемови бисквити - 6,58 лв.
Опаковка - 3,50 лв.

**Цена за комплект: 28,13 лв./бр.

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (**0,50 лв./бр.)
*картичка с лого + червена или зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм



* 07  Голям подаръчен комплект
в черна кутия с червена панделка
Видове продукти: Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
Голяма кутия със сладки микс, рисувани 
меденки 3 бр. и меденка с лого - 26,90 лв.
Пакет с гризини с ементал - 4, 92 лв.
Голяма индивидуална меденка с елен - 5,75 лв.
Ароматна ръчно направена свещ - 20,75 лв.
Буркан със сладки ругатела - 16,58 лв.
Ръчно изработена дървена коледна играчка - 13,33 лв.
Опаковка - 3,50 лв.

**Цена за комплект: 100,03 лв./бр.

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (*0,50 лв./бр.)
*картичка с лого + червена или
зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката:
(1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС



**Всички цени са без ДДС

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (**0,50 лв./бр.)
*картичка с лого + червена или зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

* 08  Голям подаръчен комплект в
черна кутия с червена панделка
Видове продукти:
Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв. 
Малка кутия със сладки микс и една 
рисувана меденка - 14,42 лв.
Пакет Кулоракуя - 4,92 лв.
Голяма индивидуална меденка
с елен - 5,75 лв.
Ароматна ръчно направена свещ - 20,75 лв
Кутия ароматен чай Diemme - 9,17 лв.
Опаковка - 3,50 лв.

**Цена за комплект: 65,18 лв./бр.



По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (**0,50 лв./бр.)
*картичка с лого + червена или зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

* 09  Малък подаръчен комплект
Видове продукти: Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв. 
Малка подаръчна кутия с рисувана меденка зайче и 
специални коледни сладки микс - 14,42 лв.

**Цена за комплект: 26,84лв. / 0,260 кг
Размер: 14,5х15 см.

**Всички цени са без ДДС



По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (**0,50 лв./бр.)

*картичка с лого + червена или зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

* 10  Малък подаръчен комплект
Видове продукти: Кутия с 32 бонбона - 23,25 лв. 

Голяма кутия с 3 рисувани меденки, - 26,90 лв.
меденка с лого и сладки микс

**Цена за комплект: 50,15 лв./бр.

**Всички цени са без ДДС



1.  Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв.
    Пакет орехчета - 10, 90 лв.
    Пакет коледни сладки с 
    две русувани меденки - 10,90 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 37,72 лв./бр.

2.  Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв. 
    Пакет орехчета - 10,90 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 33,72лв./бр.

3.  Пакет шоколадови сладки с
    рисувана медена къща - 11,90 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
    Кутия с 9 бонбона  - 8,30 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 30,60 лв./бр.

4.  Рисувана индивидуална меденка - 5,75 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
    Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 24,45 лв./бр.

5.  Вино 750 мл. - 14 лв.
    Пакет гризини с ементал - 4,92 лв.
    Голяма кутия с три рисувани меденки - 24,90 лв.
    Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 59, 74 лв./бр.

6.  Вино 750 мл. - 14 лв.
    Буркан сладки ругатела - 16,58 лв.
    Пакет гризини с ементал - 4,92 лв.
    Кутия с 16 бонбона - 12, 42 лв.
    Голяма кутия с три рисувани меденки и сладки микс - 24,90 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 76,32 лв./бр.

7. Пакет коледни сладки с една рисувана меденка - 10,90 лв. 
    Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.

8.  Кутия малка със сладки - коледен микс с 
     една рисувана меденка - 14, 42 лв.
     Пакет рисувани меденки - 11,90 лв. 

     Кутия с 9  бонбона - 8,30 лв.
Опаковка - 3,50 лв.

     **Цена за комплект: 38,12 лв./бр.

9.  Вино 750мл. - 14 лв.
     Буркан сладки ругатела - 16,58 лв.
     Пакет гризини с ементал - 4, 92 лв.

     Пакет орехчета - 10,90 лв.
     Пакет рисувани меденки - 11,90 лв.
     Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.

     Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв. 
     Рисувани индивидуални меденки елен - 5,75 лв.

Опаковка - 3,50 лв.
     **Цена за комплект: 86,87лв./бр. 

10. Вино 750 мл. -14 лв.
      Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.

      Пакет кулоракия - 4,92 лв.
      Буркан сладки ругатела - 16,58 лв.

      Малка квадратна кутия с коледни сладки и 
      една рисувана меденка - 14,42 лв.

      Рисувана меденка индивидуална елен - 5,75 лв.
Опаковка - 3,50 лв.

     **Цена за комплект: 67,47 лв./бр.

�. Малка квадратна кутия с коледни сладки и 
      една рисувана меденка - 14, 42 лв. 

      Кутия 16 бонбона - 12,42 лв.
      Рисувана меденка – индивидуална - 5,75 лв.

Опаковка - 3,50 лв.
     **Цена за комплект: 36,09лв./бр.

12.  Малка кутия със сладки – коледен микс с 
     една рисувана меденка - 14, 42 лв.

     Пакет коледни сладки с две рисувани меденки - 10,90 лв.
     Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.

     Опаковка - 3,50 лв.
     **Цена за комплект: 37,12 лв./бр.
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По желание към всяка кутия може да се добавят:
*червена или зелена панделка (**0,50 лв./бр.)

*картичка с лого + червена или зелена панделка (**1,00 лв./бр.)
размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм**Всички цени са без ДДС



1.  Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв.
    Пакет орехчета - 10, 90 лв.
    Пакет коледни сладки с 
    две русувани меденки - 10,90 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 37,72 лв./бр.

2.  Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв. 
    Пакет орехчета - 10,90 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 33,72лв./бр.

3.  Пакет шоколадови сладки с
    рисувана медена къща - 11,90 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
    Кутия с 9 бонбона  - 8,30 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 30,60 лв./бр.

4.  Рисувана индивидуална меденка - 5,75 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
    Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 24,45 лв./бр.

5.  Вино 750 мл. - 14 лв.
    Пакет гризини с ементал - 4,92 лв.
    Голяма кутия с три рисувани меденки - 24,90 лв.
    Кутия с 16 бонбона - 12,42 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 59, 74 лв./бр.

6.  Вино 750 мл. - 14 лв.
    Буркан сладки ругатела - 16,58 лв.
    Пакет гризини с ементал - 4,92 лв.
    Кутия с 16 бонбона - 12, 42 лв.
    Голяма кутия с три рисувани меденки и сладки микс - 24,90 лв.
    Опаковка - 3,50 лв.
    **Цена за комплект: 76,32 лв./бр.

7. Пакет коледни сладки с една рисувана меденка - 10,90 лв. 
    Кутия с 9 бонбона - 8,30 лв.
    Пакет бадемови кексчета - 6,90 лв.
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*11*12*13   Рисувана меденка коледен елен
/три цвята: червен; бял; зелен/

Целофанова опаковка, червена или зелена панделка
**Цена: 5,75 лв./ бр. / размер: 12 см

По желание към всеки пакет може да се добави:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС



*16  Сладки микс и две рисувани меденки 
Целофанова опаковка, червена или зелена панделка

**Цена: 10,90  лв. /бр. / 0,240 кг

*14  Рисувани меденки 6 бр. 
Целофанова опаковка, червена или зелена панделка

**Цена: 11,90  лв. /бр. / 0,300 кг

*18  Рисувана меденка коледен снежко
Целофанова опаковка, червена или зелена панделка

**Цена: 5,75 лв./ бр. / размер: 12 см

*15   Сладки микс с коледни форми и
рисувана меденка елен

Целофанова опаковка, червена или зелена панделка
**Цена: 11,90  лв. /бр. / 0,240 кг

По желание към всеки пакет може да се добави:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм
* опция за добавяне на брандирана сладка с лого - 3, 50 лв.

*17  Сладки малинови с джинджифил и
две рисувани меденки, 

Целофанова опаковка, червена или зелена панделка
**Цена: 11,90  лв. /бр. / 0,240 кг

**Всички цени са без ДДС*18

*15

*16

*17

*14



*20   Сладки микс с рисувана меденка човече
Целофанова опаковка, червена или зелена панделка

**Цена: 10,90  лв. /бр. / 0,200 кг

*23  Сладки микс с рисувана меденка звезда
Целофанова опаковка, червена или зелена панделка

**Цена: 10,90  лв. /бр. / 0,200 кг

* 21; *22   Рисувана меденка коледна къща
Целофанова опаковка, червена или зелена, панделка

**Цена: 5,75лв. /бр. / размер: 10х12 см

*19   Буркан ругатела с шоколад
Буркан стъклен, ръчна опаковка,червена или

зелена панделка
**Цена: 16,58  лв. /бр. / 0,382 кг

*20   Сладки микс с рисувана меденка човече
Целофанова опаковка, червена 

*23  Сладки микс с рисувана меденка звезда
Целофанова опаковка, червена 

* 21; *22   Рисувана меденка коледна къща
Целофанова опаковка, червена 

**Цена: 5,75лв. /бр. / размер: 10х12 см

Буркан стъклен, ръчна опаковка,червена 

По желание към всеки пакет може да се добави:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм
* опция за добавяне на брандирана сладка с лого - 3, 50 лв.

**Всички цени са без ДДС

*19

*20

*21

*22

*23



*27

*24

*25

*26

*25   Сладки бадемови
Целофанова опаковка, червена или

зелена панделка
**Цена: 6, 58  лв. /бр. / 0,212 кг

*26   Буркан сладки пистачо
Буркан стъклен, ръчна опаковка,

червена или зелена  панделка
**Цена: 16,58 лв. /бр. / 0,392 кг

*24   Буркан бадемови сладки 
Буркан стъклен, ръчна опаковка, червена или

зелена  панделка
**Цена: 16, 58  лв. /бр. / 0,400 кг

*27   Сладки орехчета и един златен орех
Целофанова опаковка, червена или зелена панделка

**Цена: 10, 90  лв. /бр. / 0,200 кг

По желание към всеки пакет може да се добави:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС



 *28  Средна кутия Празнични сладки
Съдържа: ръчно рисувана меденка (1бр.)

 и коледни сладък микс
прозрачен капак, червена или зелена панделка

**Цена: 16,42 лв. / 0,360 кг
Размер: 14,5х15 см

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС



*29  Голяма кутия със сладки микс
Голяма кутия с 3 рисувани меденки,

меденка с лого и сладки микс
прозрачен капак, червена или зелена панделка

**Цена: 26,90 лв. / 0,438 кг
Размер: 26х10x5 см

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм

**Всички цени са без ДДС



По желание към всяка кутия може да се добавят:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм
* опция за добавяне на брандирана сладка с лого - 3, 50 лв.

*30  Голяма кутия Празнични сладки
Съдържа: ръчно рисувани меденки (3бр.и бисквити сладък микс

прозрачен капак, червена  или зелена панделка
**Цена: 24,90 лв. / 0,416 кг

Размер: 26х10х5 см

**Всички цени са без ДДС**Всички цени са без ДДС



*31; *32; *33  Голяма кутия Празнични сладки
Съдържа: ръчно рисувани меденки (3бр.)

 и бисквити сладък микс
прозрачен капак, червена или зелена панделка

**Цена: 24,90 лв. / 0,416 кг
Размер: 26х10х5 см

*32

**Всички цени са без ДДС

*32

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм
* опция за добавяне на брандирана сладка с лого - 3, 50 лв.

*33

*31



*34; 35  Средна кутия Празнични сладки
Съдържа: ръчно рисувана меденка (1бр.)

 и коледни сладък микс
прозрачен капак, червена или зелена панделка

**Цена: 14,42 лв. / 0,350 кг
Размер: 14,5х15 см

*36  Малка кутия Празнични сладки
Съдържа: ръчно рисувана меденка (1бр.)

 и коледни сладък микс
прозрачен капак, червена или зелена панделка

**Цена: 14,42 лв. / 0,260 кг
Размер: 13,5х10,5x5 см*34

**Всички цени са без ДДС

По желание към всяка кутия може да се добавят:
*картичка с лого (**0,50 лв./бр.)

размери на картичката: (1)35х55 мм (2)45х45 мм
* опция за добавяне на брандирана сладка с лого - 3, 50 лв.

*35

*36
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