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MINILUX gasztroajándék csomag

SELECTION gasztroajándék csomag

EXCLUSIVE gasztroajándék csomag

PRESTIGE gasztroajándék csomag

Zero Waste ajándék

Bluming time teázó szett

Csokoládé tábla, bonbon, szaloncukor

Honey selection

Ajándékcsomagolás

Ajánlatkérés

TARTALOM

A GOURMET VILLAGE Csapatának célja, hogy 
garantálja ügyfelei, partnerei és munkavállalói 
elégedettségét és a megbecsültség érzését.

Az ÁTADÁSRA KÉSZ gasztroajándék 
csomagjainkkal  (íz)élményt ajándékozhat 
idén karácsonykor, melyet jól kiegészíthetnek 
környezettudatos, zero waste termékeink. 

A  hazai kézműves, családi élelmiszer 
manufaktúrák termékeivel megtöltött 
gasztroajándék csomagok beszerzésével 
támogathatja a hazai gazdaságot, ezzel cége 
társadalmi szerepvállalását erősítve.

A katalógust tekintse úgy, mint egy ajánlást. 
Az ajándékcsomagok tartalma maximális 
rugalmasság mellett egyedi igényekhez 
igazítható. A választást megkönnyítendő 
a katalógus az ajándékcsomagokat 4 
árkategóriába rendezve tartalmazza.

Kérjük, tekintse meg további termékeinket a

www.gourmetvillage.hu

oldalon. 

KEDVES 
DÖNTÉSHOZÓ,
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MEGHITT KARÁCSONYT!
karácsonyi teaválogatás

3



Minilux
nettó 2 500 - 5 000 Ft
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// CSOMAGOLÁS

CELOFÁN TASAK
 masnival és logózott

ajándékkártyával

VAGY

PAPÍR TASAK
 logózott

 ajándékkártyával

www.gourmetvillage.hu

COFFEE BREAK
ajándékcsomag

leírás

Levendula kávészirup 24 karátos arannyal (100ml)
és Yellow Bourbon 100% arabica, single origin szemes 
kávékülönlegesség francia pörköléssel (125g).
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cegesajandek.zahara.hu

TEA EVE
ajándékcsomag

ORANGE BITE
ajándékcsomag

leírásleírás

Narancskrém ízű forró csoki (200g) és Great Taste díjas 
- mindenmentes - narancsos fahéjas kézműves keksz 
(50g) kávé, tea vagy forró csoki mellé kísérő falatnak..

Meghitt Karácsonyt! koffeinmentes szálas tea válogatás 
(2x35g) forralt boros gyümölcsteával és mézes sütemény ízű 
rooibos teával és gyógynövény ágyon érlelt akácméz (250g).
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www.gourmetvillage.hu

GENTLEMAN’S CRUNCH
ajándékcsomag

LADY’S CRUNCH
ajándékcsomag

leírásleírás

Zahara ROPPANÓS kávészemek (100g) lágy 
tejcsokoládé köntösbe burkolva, porcukorral hintve 
és pannonhalmi kávés rumos krémméz (250g). .

Zahara ROPPANÓS málnaszemek (100g) lágy tejcsokoládé 
köntösbe burkolva és Grate Taste díjas Édesharmat 
desszertméz különlegesség (300g) Tokajból. .
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Selection
nettó 5 000 - 7 500 Ft
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// CSOMAGOLÁS

FA BOROS DÍSZDOBOZ
 kötélfüles

tömör hársfa

cegesajandek.zahara.hu

PALKONYAI VÖRÖSEK
ajándékcsomag

leírás

A palkonyai Mokos Pincészet bor válogatása, melyben 
megcsillan a borvidékre jellemző mediterrán éghajlat 
és helyi zászlós szőlőfajták egyedülálló ízvilága. 
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www.gourmetvillage.hu
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// CSOMAGOLÁS

JUTA TASAK - S
 masnival és logózott

 ajándékkártyával

cegesajandek.zahara.hu

COFFEE RELAX
ajándékcsomag

leírás

Bécsi pörkölésű specialty kávé Tanzánia földjéről 
(125g), levendula szirup 24 karátos arannyal (100ml) és 
kézműves étcsokoládé kávé és pisztácia törettel. (50g).
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www.gourmetvillage.hu

KARAMELLA
ajándékcsomag

NARANCS
ajándékcsomag

leírásleírás

Zahara karamellás ízesített kávé (125g), sós 
karamellás kézműves tejcsokoládé tábla (50g) 
és pannonhalmi karamellás krémméz (250g).

Zahara narancsos csokis karácsonyi ízesített kávé (125g), 
mandulás-narancsos kézműves tejcsokokoládé tábla 
(50g) és pannonhalmi narancsos fahéjas krémméz (50g).
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SWEET XMAS
ajándékcsomag

leírás

Karácsonyi tea válogatás (2x 35g) édes marcipán és sós-
karamell fekete teákkal, csokis-levendulás krémméz (50g), 
diós-aranymazsolás étcsokoládé (50g) és karácsonyi teatojás.
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// CSOMAGOLÁS

FADOBOZ
 pántos, rekeszes

www.gourmetvillage.hu

TEACSOKOR
ajándékdoboz

leírás

Virágzó teacsokor válogatás fadobozban, prémium kínai 
tealevelekbe kézzel kötött színpompás virágszirmokkal. 
12 teagolyó, 12 kancsónyi teakülönlegesség készítéséhez. 
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cegesajandek.zahara.hu

17



// CSOMAGOLÁS

PEREMES PAPÍRDOBOZ
 masnival és logózott

 ajándékkártyával

www.gourmetvillage.hu

TOAST
ajándékdoboz

leírás

Hegykői díjnyertes almapálinka (100ml), kávés-
rumos pannonhalmi krémméz (50g) és almasajtos 
étcsokoládé tábla (50g) a Csúzi Pincészet almájából.
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BERRY LOVE
ajándékdoboz

leírás

A tahítótfalui Epermester Pincészet eperbora 
(0,25l), ruby kézműves csokoládé különlegesség 
(60g) és pannonhalmi epres krémméz (50g).  
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WINTER WONDERLAND
ajándékdoboz

leírás

Az Ünnep ízei a csészében! Zahara limitált karácsonyi 
ajándékdoboz forralt boros gyümölcsteával (70g), narancsos-
csokis kávéval (125g) és tejkrémes belga forró csokival (200g).
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FOR HER
ajándékdoboz

leírás

Karácsonyi mese forralt boros, alkoholmentes gyümölcstea 
(70g), kézzel festett kerámia örökrózsa, ünnepi tejcsokinyalóka 
(25g), epres krémméz (50g) és virágzó fehér teagolyó.  

cegesajandek.zahara.hu
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www.gourmetvillage.hu

SINGLE ORIGIN FORRÓ CSOKI VÁLOGATÁS
ajándékdoboz

leírás

Forró tejbe olvadó, termőhelyszelektált tej- és étcsokoládé 
korongok (3x 200g). Madagaszkár, Arriba és Equador 
ízei    a melengető csokoládé italok ínyenc rajongóinak.
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// CSOMAGOLÁS

PAPÍRDOBOZ
lezárócímkével, masnival

logózott ajándékkártyával és

 ismertetőfüzettel

COFFEE TRAVEL SPECIALTY KÁVÉ
ajándékdoboz

leírás

Bécsi és francia pörköléssel készült, specialty minősítést 
kapott  pörkölt kávék és egy nyers, házi pörkölésre váró, 
szintén single origin, 100% arabica kávékülönlegesség (3x125g). 
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Join the coffee travel
részletes leírás

3 kávéfajta, 3 kávétermelő ország, 3 féle pörkölési 
mód. Specialty kávékülönlegesség válogatás gasztro 
kalandoroknak, ínyenceknek, konyhatündéreknek.

A  kávé válogatás papír díszdoboz 3 féle, egyenként 
125 g-os single origin, 100% arabica, fajta- és 
termőhelyszelektált hazai kézműves pörkölőüzemben 
gondos kezek alatt pörkölődött kávét tartalmaz. 

A dobozba két specialty minősítést kapott pörkölt 
kávé került, míg a harmadik kávé nyersen került 
a csomagba, melynek segítségével az otthoni 
kávépörkölés is kipróbálható. Mindössze 15 percre, egy 
hagyományos elektromos vagy gáz sütőre, egy tepsire 
és egy fakanálra lesz szükség! 

A dobozban a kávékról részletes ismertetőfüzet került 
elhelyezésre.  

A lezárócímkére lehetőség van céges logó és egyedi 
szöveg elhelyezésére is. A címke színvilága a cég 
arculatához igazítható.
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www.gourmetvillage.hu

Bécsi pörkölést kapott specialty  
kávé.  Markáns test, vörös szőlő, 
mogyoró és mandula ízjegyei a 
zöld tea karakterisztikája jellemzik.

Francia pörkölést kapott specialty 
kávé. Markáns, testes ízében 
dió, kakaó és aszalt gyümölcsök 
bukkannak fel.

Házi pörkölésre kiválóan 
alkalmas arabica különlegesség. 
Megpörkölve fűszeres, dohányos 
ízjegyeket mutat savasság nélkül.

TANZÁNIA
ngila estate

HONDURAS
guara verde

INDIA
monsooned malabar

leírás
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Exclusive
nettó 7 500 - 15 000 Ft
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// CSOMAGOLÁS

PEREMES PAPÍRDOBOZ
 masnival és logózott

 ajándékkártyával

cegesajandek.zahara.hu

CHILI CUISINE
ajándékdoboz

leírás

Chilis - csokis kávé (125g), Helly Berry pikáns, gyümölcsös - 
csokis chutney desszertekhez és sajtokhoz (90ml) és Végzet 
Asszonya hot chili szósz (100ml) húsokhoz, egytálételekhez.. 
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LAVENDER DREAM
ajándékdoboz

leírás

Madagaszkári single origin forró étcsoki (200g), levendulás 
tejcsoki tábla (50g), levendulás és csokis-levendulás 
krémméz (2x50g) és levendula szirmos tejcsoki nyalóka (25g).

www.gourmetvillage.hu

XMAS SURPRISE
ajándékdoboz

leírás

Kerámia karácsonyfadísz, ünnepi csokinyalóka (25g), 
narancsos - fahéjas méz (50g), narancsos forró csoki (200g) 
és narancsos - mandulás kézműves tejcsokoládé tábla (50g).
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cegesajandek.zahara.hu

GRAPOILA
ajándékdoboz

leírás

Grate Taste díjnyertes , prémium minőségű, hidegen 
sajtolt növényi olaj válogatás (4x40ml), tökmagkrém 
(200g) és napraforgómagkrém (200g) a Grapoilától.
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ETERNAL LOVE
ajándékdoboz

leírás

Karamellás ízesített kávé (125g), ruby erdei forró 
csokoládé különlegesség (200g), szív tejcsoki nyalóka 
(25g), epres krémméz (50g) és örök kerámia virág.
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HOT GRILL
ajándékdoboz

leírás

Grill ajándék válogatás a pikáns, csípős, markáns 
ízek kedvelőinek. Habaneros grill mustár, gyömbéres-
currys chili, karibi és csípős BBQ szósz. (4x280ml).

SWEET GRILL
ajándékdoboz

leírás

Grill ajándék válogatás a könnyedebb, édes ízek kedvelőinek. 
Kapros uborkás hamburgerszósz, vörösboros karamellizált 
hagymaszósz, mangó chutney és csemege BBQ szósz (4x280ml).
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// CSOMAGOLÁS

JUTA TÁSKA - M
masnival és logózott

 ajándékkártyával

TASTE OF FLOWERS
ajándékcsomag

Virágzó tea válogatás 4 teagolyóval, gyógynövény 
ágyon érlelt pannonhalmi méz válogatás (3x 50g) 
és üveg teáscsésze szűrőbetéttel és fedővel (3,5dl).

leírás
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COFFEE JOY
ajándékcsomag

leírás

Levendula aranyszirup (100ml), Yellow Bourbon 100% arabica, 
single origin szemes kávékülönlegesség (125g) és két darabos 
duplafalú espresso kávéscsésze szett olasz designnal...
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KARÁCSONYI FORRÓCSOKI
pulcsis bögrével
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// CSOMAGOLÁS

TOLÓTETŐS FADOBOZ
masnival és

logózható ajándékkártyával

VAGY

 logó gravírozással
CONGRATS

ajándékcsomag

Petrányi Syrah száraz vörös bor (0,75l) és vörösbor lekvár (190ml) 
Csopakról, valamint pisztáciás kávébabos szórt kézműves 
étcsokoládé tábla  (50g) a Demeter Chocolate műhelyéből.. 

leírás
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Aranyérmes hegykői almapálinka (0,35l), ezüstérmes meggy-
cseresznye kézműves lekvár (212ml) és makadámdiós 
mandulás meggyes kézműves étcsokoládé tábla (50g).

GREETINGS
ajándékcsomag

leírás
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// CSOMAGOLÁS

FA BOROS DÍSZDOBOZ
 kötélfüles

tömör hársfa

CSOPAKI PIROSAK
ajándékcsomag

A csopaki Petrányi Pincészet száraz vöröseinek exkluzív válogatása 
(3x0,75l). Megmutatja, hogy a Balaton a fehér borok mellett 
gyönyörű, elegáns, karakteres vöröseknek is méltó otthona.

leírás
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EPERBOR VÁLOGATÁS
ajándékcsomag

VILLÁNY GYÜMÖLCSEI BOR VÁLOGATÁS
ajándékcsomag

Az Év Legjobb Gyümölcsbora nyertes száraz és édes 
gyümölcsbor válogatás (2x 0,5l) borértő ínyenceknek. A borok 
100%-ban friss, tahitótfalui földieperből készültek..

A villányi borvidéken található palkonyai Mokos Pincészet 
könnyed, édes gyümölcsbor válogatása (3x 0,5l): 
meggybor, szilvabor és piros ribizlibor fadobozban. 

leírás leírás
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Prestige
nettó 15 000 Ft -tól
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// CSOMAGOLÁS

JUTA TÁSKA - L
masnival és logózott

 ajándékkártyával

ORANGE CAKE
ajándékcsomag

leírás

Szicíliai narancs párlat (200ml), narancsos fahéjas keksz (50g), narancsos 
csokis kávé (250g), mézes süteményes szálas tea (70g), narancskrémes 
forró csoki (200g), narancsos sütőtök lekvár (212ml), narancsos 
mandulás tejcsoki tábla (50g) és fahéjas narancsos krémméz (250g).  .
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// CSOMAGOLÁS

TOLÓTETŐS FADOBOZ
masnival és

logózható ajándékkártyával

VAGY

 logó gravírozással
GOLD & GREAT WINNERS

ajándékcsomag

leírás

Aranyérmes és great taste díjas hazai kézműves finomságok 
exluzív válogatása: csokoládé (50g), pálinka (1dl), bor (0,75l), lekvár 
(212ml), teasütemény (50g), kávé (125g) és kávészirup (100ml).
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GOLD & GREAT WINNERS XXL
ajándékdoboz

leírás

Aranyérmes és great taste díjas hazai kézműves finomságok exluzív 
válogatása: bonbon (80g), pálinka (3,5dl), bor (0,75l), lekvár (212ml), 
teasütemény (100g), kávé (125g), kávészirup (100ml), méz (130g). 

www.gourmetvillage.hu

leírás
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Zero waste ajándék

A környezettudatos, zero waste háztartások felé való nyitás első 
és talán legfontosabb lépését a műanyag, néhány használat 
után eldobásra ítélt üdítős palackok leváltása jelenti. 

A szerencsére egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fém 
és üveg termoszok, kulacsok, vizes palackok és hordozható 
kávépoharak hasznos ajándékok kortól, nemtől és beosztástól 
függetlenül, melyek segítségével az Ön cége a természet 
megóvása melletti elhivatottságát is tükrözheti.

A katalógusban szereplőkön túl számos más színben és méretben 
is rendelhetőek.
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BIALETTI TERMOSZ 0.46L
kulacs pohárral

leírás

Stílusos és praktikus ‘To go!’ palack kiváló olasz minőségben. 
Rozsdamentes, hőtartó, duplafalú. Teteje pohárként 
használható. Rendelhető ezüstszürke színben is.

BIALETTI TERMOSZ 0.55L
to go pohár

leírás

“Coffe to go”, duplafalú, rozsdamentes acél bögre kimagasló 
hőtartással. Stílusos és praktikus kiegészítő az irodai munkához 
a minőségi kávézás olasz szakértőjétől.
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TEA MAKER 0.4L
kulacs neoprén huzattal

leírás

Hordozható teakészítő beépített tea szűrővel. Hőálló üvegből, 
szilikon markolattal, mely védi a kezet a hőtől. A mutatós 
neoprén tok termosz hatást biztosít. Fekete, rózsaszín és neon 
zöld színben érhető el. 

TEA MAKER 0.4L
duplafalú termosz neoprén huzattal

leírás

Hordozható teakészítő beépített tea szűrővel. Hőtartó, 
duplafalú üvegből. A mutatós neoprén tok tovább növeli a 
termosz hatást és kényelmes szállíthatóságot biztosít. Minden 
tea fajta elkészítéséhez használható. Cseppmentes.
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Bluming time

A virágzó tea egy kézzel készített műalkotás, egy iható 
virágcsokor: A frissen szedett levélcsúcsokat kézzel 
csomózzák és kötik csokorba a színpompás virágszirmokkal, 
majd préselik és szárítják. 

Többször felönthető, egyedülálló aromájú, egészséges 
és varázslatos látványt nyújtó tea készíthető belőle. 
Üveg teáskancsóban vagy - a vacsoraasztal díszeként - 
borospohárban is elkészíthető.
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cegesajandek.zahara.hu

VIRÁGZÓ FEHÉR TEA ALAP SZETT
üveg teáskannával

VIRÁGZÓ FEKETE TEA ALAP SZETT
üveg teáskannával

leírás leírás

6 különböző teagolyó. Színpompás virágszirmok selymes ízű,  
prémium kínai fehér tea levelekbe burkolva.  A szett egy fél 
liter űrtartalmú üveg teáskannát is tartalmaz.

6 darab, 3-féle teagolyó. Színpompás virágszirmok selymes 
ízű,  karakteres kínai fekete tea levelekbe burkolva.  A szett egy 
fél liter űrtartalmú üveg teáskannát is tartalmaz.
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VIRÁGZÓ FEHÉR TEA MAXI SZETT
üveg teáskannával és két csészével

EXKLUZÍV KÉNYELEM
egész leveles teázó szett

leírás leírás

6 különböző eagolyó. Színpompás virágszirmok selymes ízű,  
karakteres kínai fekete tea levelekbe burkolva.  A szett egy 0.5l-
es üveg teáskannát és két, 3-részes teáscsészét is tartalmaz.

Csokorba kötött, teljesen ép, egész kínai zöld tea levelek. 
Használata rendkívül egyszerű, teljesen megegyezik a filteres 
teáéval. 12 levélcsokrot és egy 2dl-es üveg csészét tartalmaz.
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ÍZESÍTETT VIRÁGZÓ FEHÉR TEA SZETT
üveg csészével

ÍZESÍTETT VIRÁGZÓ FEKETE TEA SZETT
üveg csészével

leírás leírás

200 ml-es üveg teáscsésze fedővel és 8 kínai teagolyó, 4 
különböző virággal és ízesítésben: jázmin, citrom, őszibarack, 
vanília.

200 ml-es üveg teáscsésze fedővel és 8 kínai teagolyó, 4 
különböző virággal és ízesítésben: bergamott (Earl Grey), 
jázmin, karamell és cseresznye.
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Csokoládé, bonbon

Kizárólag természetes alapanyagokból, hazai 
csokiműhelyben készült kézműves ét-, tej- és 
fehércsokoládé táblák és bonbonok. A tradícionális ízek és 
nemzetközi trendek találkozása prémium minőségben. 
A táblás csokoládék töltött és liofilizált gyümölcsökkel, 
magvakkal, virágszirmokkal szórt változatokban  
rendelhetőek.
A díjnyertes bonbonok között megtalálhatóak nemes 
alkoholos italokból készült krémekkel töltött változatok is.

57



www.gourmetvillage.hu

SZÓRT TEJCSOKOLÁDÉ
almáspite

SZÓRT ÉTCSOKOLÁDÉ
ibolya, mandula, ribizli

SZÓRT FEHÉRCSOKOLÁDÉ
meggyes flódni

leírás leírás leírás

Alma és a fahéj időtlen idők óta 
tökéletes párosítása adja meg. Téli, 
lélekmelegítően karakteres íz.

Ibolya mandulával és piros ribizlivel 
párosítva. Egy igazán különleges 
csokoládé a vidámság ízével.

Vaníliás, krémes fehér csokoládé az 
Ünnep legnépszerűbb ízeivel, mely  
a  frissen sült rétest ideézi.
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RUBY CSOKOLÁDÉ
rózsaszín kakaóbabból

leírás

Színe és íze is természetes, melyet 
a rózsaszínen termő különleges 
kakaóbab ad. Íze erdei gyümölcsös.

cegesajandek.zahara.hu

DÍJNYERTES CSOKOLÁDÉ
Hawaii só, piemonti mogyoró, karamell

CUKORMENTES CSOKOLÁDÉ
kávészem, kakóbab- és pisztáciatöret

leírás leírás

Az édes, lágy karamellt  jól 
ellenpontozza a piemonti mogyoró 
ropogása és a vörös só karcossága.

Kakaóbabtörettel, bourbon 
vaníliával, pisztáciával és a Crema 
d’Oro Mexico kávékülönlegességgel.
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CSOKINYALÓKA
karácsonyi mintával

www.gourmetvillage.hu
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IRSAI OLIVÉR
pálinkás bonbon

SZATMÁRI SZILVA
pálinkás bonbon

ZSERBÓ
tradícionális bonbon

leírás leírás leírás

Ganache krémbe főzött Irsai Olivér 
pálinka tejcsokoládéban, melynek 
édes szőlő íze egy igazi ízrobbanást 
okoz a szájban!

Lenyűgöző külső és forma. Az 
alapanyagok páratlan összhangja 
és az alkohol jól érezhető kellemes 
íze jellemzi.

Darált dióval és baracklekvárral 
készített bonbon fahéjjal fűszerezve, 
ostyatörettel ízesítve, 54%-os 
étcsokoládéba rejtve.
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EPRES CITROMFÜVES
díjnyertes bonbon

FŰSZERES ALMASAJTOS
étcsokoládé bonbon

MÉZES MÁLNA PÁLINKÁS
alkoholos bonbon

leírás leírás leírás

Fehércsokoládéba rejtett epres 
töltelék, amit a citromfű friss 
aromája tesz egy könnyed, selymes 
ízű ínyencséggé.

Étcsokoládés trüffelkrém fűszeres 
sajtolt almarétegre helyezve, 54%-
os belga étcsokoládéval bevonva. 
Magyar kézműves remek díjat nyert.

Mézes málnapálinkás krémmel 
töltött tejcsokoládé bonbon 
liofilizált málnával díszítve. Magyar 
kézműves remek díjat nyert.
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SÓS KARAMELLÁS
díjnyertes szaloncukor

IRSAI SZŐLŐPÁLINKÁS
díjnyertes szaloncukor

leírás leírás

2020-ban az Év Szaloncukra 
verseny 1. helyezettje volt ez a 
szaloncukor, mely idén is sokak 
kedvence lesz. 200g.

A Grate Taste csillagos Irsai Olivér 
szőlőpálinkás bonbon szaloncukor 
köntösbe csomagolva. Páratlan 
ünnephez méltó ízélmény. 200g.

MÉZES MÁLNAPÁLINKÁS 
szaloncukor

leírás

A Magyar Kézműves Remek 
díjat nyert kézműves bonbon 
szaloncukor köntösben különleges 
ízvilágot csempész a fa alá. 200g.
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HONEY selection

Magyar prémium méz készítmények, gourmet méz 
ajándékcsomagok a Tokaj - Zemplén tájvédelmi körzet 
termőterületeiről.
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FAJTAMÉZ VÁLOGATÁS
ajándékdoboz

GOURMET MÉZ
ajándékdoboz

PRÉMIUM MÉZ
ajándékdoboz

leírás leírásleírás

4 egymástól ízben jól elkülönülő 
Grate Taste nyertes tokaji fajtaméz 
(4x 28g) exkluzív megjelenésű papír 
ajándékdobozban.

Gourmet gyömbér-citromos méz, 
Grate Taste nyertes akácméz dióval, 
Honeycocktail málnás és feketeribizlis 
méz (4x 130g)ajándékdobozban.

Grate Taste nyertes akácméz, hársméz, 
édesharmatméz és egy krémméz 
különlegesség (4x300g) exkluzív 
megjelenésű papír ajándékdobozban. 
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Csomagolás
típusok, méretek, emblémázás, 
dekoráció

INFORMÁCIÓK
Ajándékkártya és címke logózás, 
fadoboz gravírozás esetén a 
minimális rendelésszám 25 
csomag*.
100 darabos csomagmennyiség 
alatt nettó 15.000,- Ft-os nyomdai 
és grafikai felár kerül felszámításra.
100 darabos rendelési mennyiség 
felett a csomagárak tartalmazzák 
az összes nyomdai és grafikai** 
költséget.
A borok szállítása külön csomagolva 
történik a sérülésmentes szállítás 
biztosítása érdekében.*** 
Az ajándéktasakokba való 
behelyezése a megrendelő 
feladata ezekben az esetekben.

*  25 alatti csomagszám esetén a 
standard GourmetVillage karácsonyi 
üdvözlőkártya kerül a csomagokhoz
** Az árban a logó felhelyezése, a 
színek átalakítása és egyedi üdvözlő 
szöveg felhelyezése van benne. További 
szerkezeti átalakítás, grafikai elemek 
cseréje egyedi árazás alapján történik 
pontos  igényfelmérést követően.
** A fadobozos bor csomagra nem 
vonatkozik.
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CELOFÁN TASAK PAPÍR TASAK

dekor dekor
méret méret

szalag 6-féle választható színben és 
ajándékkártya

ajándékkártya
ø16cm x 50cm | ø21cm x60cm 20x24x10cm | 26x35x12cm | 32x41x12cm | 35x24x8cm
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JUTA TASAK - S JUTA TASAK - M

dekor dekor
méret méret

szalag 6-féle választható színben és ajándékkártya szalag 6-féle választható színben és ajándékkártya
20x20x10cm 26x22x14cm
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JUTA TASAK - L

dekor
méret

szalag 6-féle választható színben és ajándékkártya
30x30x12cm
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PEREMES PAPÍRDOBOZ TOLÓTETŐS FADOBOZ

szín szín
dekor dekor
kitöltés kitöltés

méret méret
fehér | kraft barna natúr
szalag | pékzsineg és ajándékkártya | címke szalag és ajándékkártya
kreppelt papír kreppelt papír

33x22x7cm 40x15x12,5cm
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TOLÓTETŐS FADOBOZ

szín
dekor
kitöltés

méret
natúr
szalag és ajándékkártya
kreppelt papír

40x30x12,5cm
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 Szeretjük a

HAZAIT
!

 A hazai, családi
 élelmiszer manufaktúrák

 termékei egytől egyig
 kizárólag természetes

 összetevőkből, évről évre
 friss alapanyagokból,

 minőségbiztosítási
 okokból a standardeknél
 rövidebb szavatossági

 idővel készülnek. Speciális
 jellegükből adódóan

 előfordulhat, hogy
 egy-egy konkrét  ízből
 korlátozott mennyiség
 áll rendelkezésre, így

 a nagyobb tételű
 megrendelések esetén

 néhány esetben -
 előzetes egyeztetés
 alapján - többféle íz

 kerülhet a csomagokba.

 az Ünnep ízei a
csomagban



Pontos igényeivel, felmerülő kérdéseivel 

kapcsolatosan várom megkeresését!

Üdvözlettel,

Berencsi Sándor
ügyvezető

GOURMET VILLAGE / ZAHARA GOLD KFT. 

Telefon: +36 30 823 0267 (H-P: 8-17)

Email: cegesajandek@zahara.hu

Web: cegesajandek.zahara.hu

Online vásárlás: www.gourmetvillage.hu

Zahara márka: www.zahara.hu

Székhely: 2111 Szada, Jókai utca 66.


