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Furnizorul de ceai al Casei Regale din Marea Britanie
și al lanțului hotelier Marriot din Statele Unite și Canada,

o afacere de familie fondată în 1886 sub deviza
„passion for quality”.

Ceaiul și cafeaua Taylors of Harrogate sunt certificate Rainforest 
Alliance pentru grija față de calitatea solului, tratat organic

și Fairtrade pentru grija față de cultivatori.

Tradiția patiseriei Fossier începe cu aproape 3 secole în urmă 
când celebrii brutari din regiunea Champagne creează
rețeta unei delicatese dulci originale „bis-cuit de Reims”

prezentată în 1775 la încoronarea regelui Louis XVI la Reims,
devenind ulterior furnizorul regelui. În anul 1825 Fossier primește 

diploma cu sigiliul regelui Charles X ceea ce a reprezentat
recunoașterea oficială a calității produselor, păstrată

și în prezent cu deosebită rigurozitate.

Fondat în 1936, brand-ul Peters păstrează tradiția calității
germane, fiind recunoscut și apreciat pentru originalitatea
celor peste 100 de rețete de trufe și praline realizate numai
din unt proaspăt, frișcă și lichioruri fine. De mai bine de 30

de ani, specialitățile din ciocolată Peters sunt servite
pasagerilor Lufthansa (First Class – Business Class).

Păstrând cu rigurozitate, de peste 100 de ani, tradiția rețetelor 
moștenite de la maestrul patiser Firmin Bouvard,

grupul Bouvard este liderul incontestabil în producția
patiseriei franțuzești de brand.

Ceea ce conferă un gust inconfundabil si un aspect unic
este măestria artizanală a ciocolatierilor belgieni care văd

în fiecare pralină o creație în sine, devenind astfel o încântare  
pentru cele mai sofisticate gusturi.

Talentul și entuziasmul cu care Luigi Zaini a creat în 1913 
primele specialități din ciocolată, ni se dezvăluie azi

în diversitatea sortimentației, fiind în prezent singura fabrică
de ciocolată din Milano.

Cu tradiție încă din 1949, Vandenbulcke reprezintă un brand
de referință în toată lumea pentru ciocolata belgiană,

remarcându-se prin atenția acordată calității produselor raw
și inovației ambalajelor.

„Arhitecți de vinuri nobile” care așteaptă cu răbdare
ca vinul să-și atingă menirea: aceea de a deveni o capodoperă, 

purtând amprenta irepetabilă a anului său de naștere.

...gustul irepetabil al rețetelor englezești, o tradiție
de peste 4 generații.

Fiind cea mai veche brutărie din Scoția, Campbells păstrează
de peste șapte generații  tradiția produselor realizate 100%

cu unt proaspăt, fără aditivi, coloranți sau conservanți. 

...din respect pentru tradiția italiană a rețetelor originale
pentru produsele de tip panettone.



Oferirea coșurilor cadou ca mijloc de consolidare a relațiilor
de afaceri sau de apreciere a angajaților reprezintă

un incontestabil instrument de promovare a companiilor.
Însă, a scoate un concept din sfera banalului implică dăruire

și profesionalism.

Crearea fiecărui cadou este o adevărată provocare
pentru că avem convingerea că armonia dintre formă și conținut 

are menirea de a spune o poveste despre gusturi irepetabile,
despre calitate remarcabilă, despre rafinament și originalitate; o 

poveste delicioasă inspirată de cele peste 150 de sortimente
de produse, foarte atent și riguros selecționate prin semnarea 

parteneriatelor cu producători din Franța, Anglia, Scoția, Italia, 
Germania, Belgia și Danemarca.

DEBONAIRE
este

reflexia
experienței,
provocarea
prezentului,

speranța
împlinirilor

viitoare.



CUPRINS

prețuri între 17,9 lei și 1.469,9 lei
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Experiența ne-a învățat, iar provocările ne-au încurajat
să credem că fiecare cadou livrat este mai mult decât o afacere,

este implicare deplină, este o investiție în entuziasmul
și încrederea pe care le oferă fiecare strângere de mână.

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați!

cadouri
BONUS



În așteptarea noului an,
nimic nu este mai potrivit
decât un calendar perpetuum.

oferit pentru comenzi cu valoarea facturată
de cel mult 2.499 de lei (fără tva)

debonaire 1

 

6



Calendar perpetuum

Selecție de trufe și praline premium,
cu frișcă proaspătă, nougat, fistic,
marzipan, cafea, Calvados, brandy
de zmeură, whisky, rom si Riesling
Peters

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Punguță din carton cu design Crăciun

100 g

100 g

oferit pentru comenzi cu valoarea facturată 
între 2.500 și 4.999 de lei (fără tva)

debonaire 2
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Calendar perpetuum

Vin traminer demisec DOC-CMD 2015 
Charme de la Mer Crama M1 Atelier

Selecție de praline belgiene premium 
Ballotin Confiserie Vandenbulcke

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană premium Peters

Cutie pentru cadouri

750 ml

250 g

175 g

oferit pentru comenzi cu valoarea facturată 
între 5.000 și 9.999 de lei (fără tva)

debonaire 3

8



Calendar perpetuum

Vin roșu sec Fetească Neagră Monogram 
Davino 2013 DOC-CMD Dealu Mare

Selecție de specialități praline belgiene 
premium Lady Dessert Pralibel

Brioșe cu dulceață de portocale
Nonnettes Fossier Franța

Frunze de ceai negru și petale de
trandafir roz, certificat Rainforest Al-
liance și Fairtrade, China Rose Petal 
Taylors of Harrogate Anglia

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Cutie cadou căsuță

750 ml

220 g

130 g

125 g

155 g

140 g

oferit pentru comenzi cu valoarea facturată 
între 10.000 și 19.999 de lei (fără tva)

debonaire 4

9



Calendar perpetuum

Șampanie Laurent Perrier Brut

Cupaj roșu sec Domaine Ceptura Rouge 
2010 Davino DOC Dealu Mare

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Luxury Confiserie 
Vandenbulcke

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu cremă mango Pralibel

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană premium Peters

Cutie cadou Bonnes Fetes

750 ml

750 ml

230 g

57 g

175 g

oferit pentru comenzi cu valoarea facturată 
între 20.000 și 39.999 de lei (fără tva)

debonaire 5
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Calendar perpetuum

Set cadou șampanie Brut Cuvee „D de 
Devaux” cu 2 pahare

Vin roșu sec ediție limitată Syrah 2012, 
învechit 18 luni în butoaie de stejar,
ANIMA Crama Aurelia Vișinescu

Cupe de ciocolată belgiană premium diverse 
sortimente de ganache Lady Cups Pralibel

Selecție de praline belgiene premium 
Ballotin Confiserie Vandenbulcke

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Specialități din ciocolată neagră extra fină 
cu lichior de pere Williams Abtey Franța

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz și 
merișoare uscate Regal Metallic Farmhouse

Cutie tip cufăr

750 ml

750 ml

205 g

250 g

155 g

100 g

150 g

oferit pentru comenzi cu valoarea facturată
de minimum 40.000 de lei (fără tva)

debonaire 6
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Din respect față de principiile noastre de business,
indiferent de bugetul alocat, colecția DEBONAIRE vă oferă alternativa

unui cadou cu produse pentru a căror calitate nu există compromis.

Un cadou nu este un „pachet” oferit doar pentru că se mai încheie un an, 
ci trebuie să poarte mesajul de mulțumire și apreciere al companiei

care îl oferă, iar noi am înțeles că fiecare cadou reprezintă o emblemă
atât pentru echipa noastră, cât și pentru toți clienții noștri.

Chiar și cu un buget redus, cadourile DEBONAIRE spun o poveste...
aceea a rigurozității germane, a gustului irepetabil al patiseriei oferite

de cele mai vechi brutării din Scoția, Anglia și Franța,
a experienței ciocolatierilor belgieni și italieni...

povestea arhitecților de vinuri alese ce așteaptă an de an
ca vinul să își atingă menirea.

colecția
BUGET



Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Specialitate din ciocolată cu lapte
Pretzels Carletti Danemarca

Cafea Robusta Espresso Napoli Classic

Pungă din carton cu șnur pentru cadouri

100 g

75 g

100 g

un simplu, dar inspirat „Mulțumesc”,
în prag de sărbătoare

thanks gift

17,9 lei

COD: C01

Selecția conține 4 produse:

13
+TVA



Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Fursecuri scoțiene cu 100% unt proaspăt 
și ciocolată, fără arome artificiale
Campbells Chocolate Chips

Pungă din carton pentru cadouri
cu design de Crăciun

100 g

96 g

80 g

chiar și cu un buget redus, bucuria sfârșitului de an
poate fi una memorabilă dacă păstrăm

rigoarea calității

xmas smile

21,9 lei

COD: C02

Selecția conține 4 produse:

14
+TVA



Spumant demisec
Zarea Crystal Collection

Specialitate crocantă din ciocolată
neagră cu portocale
Arches Carletti Danemarca

Fursecuri crocante cu unt proaspăt 
Galette Saint Rémi Fossier Franța

Pungă din carton pentru cadouri
cu design de Crăciun

200 ml

75 g

75 g

o „atenție” dulce și delicată este întotdeauna 
binevenită pentru colaboratori

season greetings

25,9 lei

COD: C03

Selecția conține 4 produse:

15
+TVA



Spumant demisec, ediție limitată,
Zarea Via Romana

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Panettone 100% unt cu stafide
și coajă confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Cutie pentru cadouri

750 ml

144 g

100 g

respectând principiul „puțin și bun” ne respectăm pe noi,
dar mai ales pe cei cărora le oferim

aceste selecții de produse

happy new year

25,9 lei

COD: C04

Selecția conține 4 produse:

16
+TVA



Spumant demisec Zarea
Crystal Collection

Panettone 100% unt cu stafide
și coajă confiată de portocală,
ambalat și decorat manual
Granducale

Specialitate din ciocolată cu lapte
Pretzels Carletti Danemarca

Tăviță pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

375 ml

500 g

75 g

cadoul ideal pentru colegii de birou,
marcat de savoarea inconfundabilă a unui panettone

cu adevărat tradițional italian... acela cu 100% unt

merry christmas

35,9 lei

COD: C05

Selecția conține 4 produse:

17
+TVA



Spumant demisec Zarea
Crystal Collection

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată neagră cu lichior
și cireșe Boeri Milano Zaini

Specialități crocante cu vanilie
Langue de Chat Bouvard Franța

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană 

Cutie pentru cadouri

Fundiță asortată

200 ml

100 g

141 g

100 g

un cadou de Crăciun pe cât de simplu pe atât de atent 
conceput: patiserie franțuzească și italiană, praline fine

cu lichior, decorațiune ingenios concepută

santa’s gift

35,9 lei

COD: C06

Selecția conține 6 produse:

18
+TVA



Vin roșu demisec, ediție specială,
DOC-CMD Fetească Neagră&Merlot
Negru de Tohani

Cozonac rotund cu cremă de nucă
și cacao, decorat cu fundiță asortată

Specialități crocante din ciocolată
neagră, cereale, amaretti și migdale 
Amarettini Rau Confiserie

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

600 g

100 g

37,9 lei

Selecția conține 5 produse:

19
+TVA

un cadou de Crăciun ideal pentru angajați

enjoy christmas

COD: C07



Vin roșu sec cupaj, ediție specială,
Roșu de Ceptura 2014 DOC
Davino Dealu Mare 

Praline din ciocolată neagră cu lichior
și cireșe Boeri Milano Zaini

Fursecuri scoțiene cu 100% unt proaspăt 
și ciocolată, fără arome artificiale
Campbells Chocolate Chips

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tăviță pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

141 g

80 g

39,9 lei

Selecția conține 5 produse:

20
+TVA

ce poate fi mai potrivit pentru un colaborator
decât un vin cu tradiție, praline delicioase cu lichior

și fursecuri de la cea mai veche brutărie scoțiană?!

sweet treats

COD: C08



Puzzle Crăciun

Batoane ciocolată Kinder

Biscuiți Choco Cow Milka

Bomboane gumate cu fructe Skittles

Punguță din carton cu design de Crăciun

60 piese

50 g

40 g

38 g

18,9 lei

Selecția conține 5 produse:

21
+TVA

spiritul Crăciunului transpus în zâmbetul fiecărui copil

kids smile

COD: K01



Figurină Om de Zăpadă

Napolitană Loaker

Figurină din ciocolată cu umplutură de 
praline Heidi

Punguță din carton cu șnur

20,5 cm

25 g

20 g

35,9 lei

Selecția conține 4 produse:

22
+TVA

bucuria sărbătorilor de iarnă transpusă într-un cadou 
pentru copiii angajaților tăi

the snowman

COD: K02



Puzzle Globe 3D Crăciun

Tabletă din ciocolată cu lapte și cremă 
de turtă dulce Heidi

Napolitană Loaker

Napolitană cu cremă de lapte acoperită 
cu ciocolată cu lapte Nesquik

Punguță din carton cu design de Crăciun

60 piese

110 g

25 g

30 g

41,9 lei

Selecția conține 5 produse:

23
+TVA

în prag de sărbătoare, nimic mai potrivit pentru un copil 
decât ronțăitul unor delicii dulci și pasiunea pentru puzzle

happy kids

COD: K03



Figurină din ciocolată cu lapte,
exclusiv cu ingrediente naturale,
decorată manual Heidi

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale și bucăți de zmeură
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Turtă dulce glasată AnaPan

Bomboane de ciocolată/alune M&M’s

Cutie (auriu, roșu) pentru cadouri cu 
fundiță asortată

70 g

100 g

96 g

70 g

90 g

45,9 lei

Selecția conține 6 produse:

24
+TVA

...inspirat de bucuria copilăriei

kids love santa

COD: K04



Set Crăciun cu puzzle 60 piese, magnet 
frigider Moș Crăciun, magnet de colorat, 
set 6 creioane de colorat

Praline asortate Christmas Tree Heidi

Biscuiți crocanți cu unt și ciocolată
neagră Bouvard

Cutie cubotto (auriu, roșu)
pentru cadouri cu fundiță asortată

180 g

150 g

45,9 lei

Selecția conține 4 produse:

25
+TVA

un cadou potrivit pentru acea seară în care
fiecare copil așteaptă Moșul

happy santa

COD: K05



Spumant demidulce Asti Martini

Trufe belgiene Chevalier Dame Blanche 
Confiserie Vandenbulcke

Medalioane din ciocolată cu lapte
și 25% alune de pădure Jakobsen
Danemarca

Pungă din carton pentru cadouri
cu design de Crăciun

200 ml

157 g

75 g

45,9 lei

Selecția conține 4 produse:

26
+TVA

un cadou corporate de Crăciun inspirat și delicat

asti

COD: C09



Spumant demisec, ediție limitată,
Zarea Via Romana

Panettone 100% unt cu stafide
și coajă confiată de portocală,
ambalat și decorat manual
Granducale

Specialitate crocantă din ciocolată
neagră cu portocale Arches Carletti 
Danemarca

Specialități crocante cu vanilie
Langue de Chat Bouvard Franța

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

75 g

100 g

45,9 lei

Selecția conține 6 produse:

27
+TVA

un cadou nu este doar un „pachet” oferit doar
pentru că se mai incheie un an, ci trebuie să poarte mesajul 

de mulțumire și apreciere pentru angajați sau parteneri

christmas cheer

COD: C10



Vin roșu sec cupaj, ediție specială,
Roșu de Ceptura 2014 DOC
Davino Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Biscuiți crocanți cu unt și ciocolată
neagră Bouvard

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

96 g

150 g

47,9 lei

Selecția conține 6 produse:

28
+TVA

chiar și cu un buget redus, cadourile DEBONAIRE spun
o poveste... aceea a tradiției vinului de Ceptura

și a experienței culinare italiene și franțuzești

christmas moments

COD: C11



Vin roșu demisec, ediție specială,
DOC-CMD Fetească Neagră&Merlot
Negru de Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de praline belgiene premium 
Confiserie Vandenbulcke

Fursecuri scoțiene cu 100% unt proaspăt 
și ciocolată, fără arome artificiale
Campbells Chocolate Chips

Specialitate din ciocolată cu lapte
Pretzels Carletti Danemarca

Coș împletit cu mânere din lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

100 g

50 g

80 g

75 g

49,9 lei

Selecția conține 6 produse:

29
+TVA

din respect față de principiile noastre de business am selectat 
pentru acest cadou de Crăciun produse pentru a căror

calitate garantează însăși tradiția producătorului: fursecuri
de la cea mai veche brutărie din Scoția, praline belgiene

premium, toate însoțite de un vin roșu de Tohani

christmas delight

COD: C12



Ceai negru cu lămâie și portocală
(plicuri), certificat Rainforest Alliance
și Fairtrade, Taylors of Harrogate Anglia

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Dulceață de smochine Prunotto Italia

Specialitate crocantă din ciocolată
neagră cu portocale Arches Carletti 
Danemarca

Specialități crocante cu vanilie
Langue de Chat Bouvard Franța

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

Fundiță asortată

50 g

100 g

110 g

75 g

100 g

55,9 lei

Selecția conține 7 produse:

30
+TVA

oferă un cadou de Crăciun original ce reunește într-un amestec 
ispititor aroma inconfundabilă a ceaiului englezesc cu tradiție, 

savoarea fursecurilor franțuzești, finețea ciocolatei cu portocală 
și prospețimea smochinelor

xmas with tea flavour

COD: C13



Vin roșu sec cupaj, ediție specială,
Roșu de Ceptura 2014 DOC
Davino Dealu Mare

Cozonac rotund cu cremă de nucă
și cacao, decorat cu fundiță asortată

Trufe belgiene speculoos Confiserie
Vandenbulcke

Biscuiți crocanți cu unt și ciocolată
neagră Bouvard

Cafea Robusta Espresso Napoli Classic

Coș împletit cu mânere din lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

600 g

50 g

150 g

100 g

55,9 lei

Selecția conține 6 produse:

31
+TVA

din respect pentru tot ceea ce definește conceptul cadoului 
corporate, indiferent de bugetul alocat, DEBONAIRE îți oferă 

coșuri cadou cu produse ce reprezintă
cea mai inspirată alegere

speculoos

COD: C14



Spumant demisec, ediție limitată,
Zarea Via Romana

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Specialități crocante din ciocolată
neagră, cereale, amaretti și migdale 
Amarettini Rau Confiserie

Fursecuri crocante cu unt proaspăt 
Galette Saint Rémi Fossier Franța

Specialitate crocantă din ciocolată
neagră cu portocale Arches Carletti 
Danemarca

Cafea Robusta cu gust oriental
Napoli Turco

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

100 g

75 g

75 g

100 g

59,9 lei

Selecția conține 8 produse:

32
+TVA

Dacă ești în căutarea unor cadouri businees pentru angajați
și colaboratori, alege un cadou care îi va surprinde cu aroma 

unui panettone ce respectă tradiția italiană și savoarea
unor produse pentru a căror calitate nu există compromis

christmas celebration

COD: C15



Vin roșu demisec, ediție specială,
DOC-CMD Fetească Neagră&Merlot
Negru de Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Fursecuri scoțiene cu 100% unt proaspăt 
și ciocolată, fără arome artificiale
Campbells Chocolate Chips

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale și bucăți de zmeură
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

96 g

80 g

100 g

59,9 lei

Selecția conține 7 produse:

33
+TVA

eleganța cadourilor corporate de Crăciun implică
nu doar imagine, ci și calitate incontestabilă

încărcată de tradiție

christmas joy

COD: C16



Vin sec cupaj Roșu de Ceptura Făurar 
2013 Davino DOC Dealu Mare

Selecție de praline premium cu frișcă 
proaspătă, nougat și alune
Alkoholfrei Peters

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Specialitate din ciocolată cu lapte
Pretzels Carletti Danemarca

Cutie pentru cadouri

Fundiță asortată

750 ml

62 g

100 g

75 g

65,9 lei

Selecția conține 5 produse:

34
+TVA

marchează momentele speciale ale sfârșitului de an
oferind cadouri business rafinate, remarcabile

prin tradiția gustului și a aromelor

corporate gift

COD: C17



Vin roșu sec cupaj, ediție specială,
Roșu de Ceptura 2014 DOC
Davino Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene Chevalier Toffee
Confiserie Vandenbulcke

Specialități crocante din ciocolată
cu lapte, cereale și nuci macadamia 
sărate Macadamia Rau Confiserie

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale, cognac și portocală
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

157 g

100 g

100 g

65,9 lei

Selecția conține 6 produse:

35
+TVA

în alegerea unor cadouri corporate de Crăciun, calitatea 
fără compromis este cea care face diferența între a oferi 

un „pachet” și a transmite mesajul de mulțumire
și apreciere într-o manieră originală

chevalier

COD: C18



Vin roșu demisec, ediție specială,
DOC-CMD Fetească Neagră&Merlot
Negru de Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Medalioane din ciocolată neagră și 25% 
migdale sărate Jakobsen Danemarca

Fursecuri tradiționale englezești cu unt, 
ciocolată neagră și ghimbir Luxury
Ginger Farmhouse

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă din bambus

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

144 g

75 g

175 g

69,9 lei

Selecția conține 7 produse:

36
+TVA

din respect pentru tradiție și originalitate, coșurile cadou 
DEBONAIRE reprezintă cea mai inspirată alegere

delicious treats

COD: C19



Spumant sec Cashmere Dark
Podgoriile Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene Chevalier Dame Blanche 
Confiserie Vandenbulcke

Medalioane din ciocolată cu lapte și 25% 
alune de pădure Jakobsen Danemarca

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

157 g

75 g

69,9 lei

Selecția conține 6 produse:

37
+TVA

pentru momentele speciale de la sfârșitul anului
oferă colaboratorilor un cadou al cărui rafinament

este desăvârșit de finețea trufelor belgiene și savoarea 
inconfundabilă a unui panettone cu 100% unt

cashmere

COD: C20



Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu 
de Ceptura 2014 DOC Davino Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Specialități crocante din ciocolată cu 
lapte, cereale și nuci macadamia sărate 
Macadamia Rau Confiserie

Fursecuri tradiționale englezești cu unt și 
ciocolată albă Luxury Velvet Farmhouse

Cafea Robusta Espresso Napoli Classic

Specialitate crocantă din ciocolată neagră 
cu portocale Arches Carletti Danemarca

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă din bambus

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

100 g

150 g

200 g

75 g

75,9 lei

Selecția conține 8 produse:

38
+TVA

arhitecții de vinuri nobile de pe dealurile Munteniei
ne-au încredințat un cupaj roșu ale cărui note vor satisface 

până și cele mai pretențioase gusturi alături de fursecuri
englezești savuroase cu unt și specialități din ciocolată premium

christmas treats

COD: C21



Vin roșu sec Montepulciano D’Abruzzo, 
Cantine di Ora Italia

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene speculoos Confiserie
Vandenbulcke

Fursecuri tradiționale englezești cu unt, 
ciocolată neagră și ghimbir Luxury
Ginger Farmhouse

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale, cognac și portocală Moon 
Sensation Sogni di Zucchero

Specialitate din ciocolată cu lapte
Pretzels Carletti Danemarca

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri
Fundiță asortată

750 ml

500 g

50 g

175 g

100 g

75 g

77,9 lei

Selecția conține 8 produse:

39
+TVA

mai presus de eleganța cadourilor de Crăciun
pentru angajați, clienți și furnizori, remarcabilă este însăși 

calitatea incontestabilă a produselor

delicious xmas

COD: C22



Spumant demisec, ediție limitată,
Zarea Via Romana

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene Chevalier Dame Blanche 
Confiserie Vandenbulcke

Ciocolată neagră cu ghimbir
Scooped Momami

Specialități crocante cu vanilie Langue 
de Chat Bouvard Franța

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale, cognac și portocală
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă pentru cadouri
Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

157 g

85 g

100 g

100 g

79,9 lei

Selecția conține 8 produse:

40
+TVA

marchează momentele speciale de la sfârșitul anului oferind 
coșuri cadou remarcabile prin eleganța și calitatea incontestabilă 
a produselor ce poartă cu respect tradiția și experiența brandului

xmas flavors

COD: C23



Vin roșu sec Fetească Neagră 2014
DOC-CMD Domeniile Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de trufe premium, cu frișcă 
proaspătă, cognac și Marc
de Champagne Peters

Medalioane din ciocolată cu lapte și 25% 
alune de pădure Jakobsen Danemarca

Fursecuri scoțiene cu 100% unt proaspăt 
și ciocolată, fără arome artificiale
Campbells Chocolate Chips

Tavă pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

100 g

75 g

80 g

79,9 lei

Selecția conține 6 produse:

41
+TVA

un cadou de Crăciun elegant este în primul rând un cadou
ce include selecții de produse despre a căror calitate

vorbește însăși tradiția: praline care fac de mai bine de 30 de ani 
deliciul pasagerilor business Lufthansa și fursecuri

de la cea mai veche brutărie din Scoția

blue xmas

COD: C24



Vin roșu sec cupaj, ediție specială,
Roșu de Ceptura 2014 DOC
Davino Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată neagră cu lichior
și cireșe Boeri Milano Zaini

Medalioane din ciocolată cu lapte
și 25% alune de pădure Jakobsen
Danemarca

Biscuiți crocanți cu unt și ciocolată
neagră Bouvard

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie cu capac Bonnes Fetes

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

141 g

75 g

150 g

83,9 lei

Selecția conține 7 produse:

42
+TVA

pentru un cadou prin excelență remarcabil, arhitecții de vinuri 
nobile de la Crama Davino ne-au încredințat un cupaj roșu

cu note echilibrate alături de care am asortat în nuanțe de alb 
si roșu delicioase specialități de patiserie și ciocolată

simply great

COD: C25



Vin roșu demisec, ediție specială, DOC-CMD 
Fetească Neagră&Merlot Negru de Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată cu alune gianduja 
Gianduiotti/Cremini Zaini Milano

Fursecuri tradiționale englezești cu unt 
și bucăți de ciocolată albă Luxury Velvet 
Farmhouse

Specialități crocante din ciocolată
neagră, cereale, amaretti și migdale  
Amarettini Rau Confiserie

Dulceață de smochine Prunotto Italia

Cafea Robusta Espresso Napoli Classic

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

120 g

150 g

100 g

110 g

200 g

85,9 lei

Selecția conține 9 produse:

43
+TVA

un tandem al aromelor desăvârșite prin tradiție,
selecția reprezintă o alegere inspirată

pentru coșurile cadou business de Crăciun

santa’s treats

COD: C26



Vin roșu sec Baron d’Arignac Franța

Selecție de praline belgiene premium 
Confiserie Vandenbulcke

Ciocolată albă cu migdale, portocală
și fistic Scooped Momami

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Cafea Segafredo Intermezzo

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Coșuleț cu toartă rabatabilă

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

50 g

85 g

100 g

250 g

87,9 lei

Selecția conține 7 produse:

44
+TVA

un coș cadou inspirat din delicatețea
gusturilor remarcabile

le baron

COD: C27



Prosecco extra dry DOC
Millesimato Vinopera Bervini 1955

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline cu cremă de lapte și cereale
Touche Zaini

Ciocolată neagră cu ghimbir
Scooped Momami

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie tip cufăr

Fundiță asortată

750 ml

500 g

144 g

85 g

89,9 lei

Selecția conține 6 produse:

45
+TVA

inspirat de un prosecco echilibrat și plăcut fructat, cadoul 
este alegerea ideală pentru cadourile business de Crăciun, 

remarcabile prin eleganță și rafinamentul gusturilor

millesimato

COD: C28



Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu 
de Ceptura 2014 DOC Davino Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de trufe și praline premium,
cu frișcă proaspătă, nougat, fistic, 
marzipan, cafea, Calvados, brandy de 
zmeură, whisky, rom și Riesling Peters

Specialitate din ciocolată cu lapte
Pretzels Carletti Danemarca

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

100 g

75 g

100 g

89,9 lei

Selecția conține 7 produse:

46
+TVA

un cadou creat din respect pentru tradiția calității
și din dorința de a oferi cadouri corporate remarcabile

special christmas

COD: C29



Spumant Cashmere Dark Podgoriile Dealu Mare

Vin roșu demisec, ediție specială, DOC-CMD 
Fetească Neagră&Merlot Negru de Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată neagră cu lichior
și cireșe Boeri Milano Zaini

Specialități crocante ciocolată neagră, cereale, 
amaretti și migdale Amarettini Rau Confiserie

Fursecuri crocante cu unt proaspăt 
Galette Saint Rémi Fossier Franța

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale și bucăți de zmeură Moon 
Sensation Sogni di Zucchero

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană
Cutie pentru cadouri
Fundiță asortată

750 ml

750 ml

500 g

141 g

100 g

75 g

100 g

95,9 lei

Selecția conține 9 produse:

47
+TVA

alegerea cadourilor de Crăciun pentru partenerii business 
și angajați poate fi o misiune dificilă, însă colecția

DEBONAIRE oferă alternativa unui cadou ce cu siguranță 
va încânta prin savoarea și diversitatea aromelor

christmas festivities

COD: C30



Whisky Ballantine’s Finest Blended 
Scotch

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene Chevalier Toffee
Confiserie Vandenbulcke

Specialități de patiserie sărată
englezească cu unt, branză afumată
și chili Savoury Farmhouse

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

500 ml

500 g

157 g

125 g

99,9 lei

Selecția conține 6 produse:

48
+TVA

pentru cele mai rafinate și sofisticate gusturi, DEBONAIRE oferă 
cadouri business ce îmbină tradiția Ballantine’s cu savoarea 

rețetelor englezești și cu finețea irepetabilă a trufelor belgiene

finest blended

COD: C31



Vin roșu DOCG Chianti Cantine di Ora 
Italia

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată neagră cu lichior
și cireșe Boeri Milano Zaini

Fursecuri tradiționale englezești cu unt 
și bucăți de ciocolată albă Luxury Velvet 
Farmhouse

Dulceață de smochine Prunotto Italia

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale și bucăți de zmeură
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Coș împletit cu mânere din lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

141 g

150 g

110 g

100 g

99,9 lei

Selecția conține 7 produse:

49
+TVA

nimic mai inspirat în alegerea unor coșuri cadou
care să surprindă partenerii de business și angajații

decât un vin roșu toscan și delicatese dulci care poartă 
amprenta tradiției italiene și englezești

chianti gift

COD: C32



Pentru a transpune rafinamentul momentelor cu adevărat speciale
de la sfârșitul anului nimic nu este mai potrivit decât un cadou

care armonizează subtil gustul delicat al celor mai fine specialități
din ciocolată belgiană și germană, savoarea produselor de patiserie

englezească și franțuzească, cu adevărat remarcabile prin tradiție
și experiență artizanală, amprenta unui vin intens și echilibrat,

perlajul fin al unui prosecco autentic.

colecția
PREMIUM



Vin roșu sec cupaj Chateau Le Sabley 
Bordeaux 2014 Franța

Bloc de Foie Gras de rață Delpeyrat

Dulceață de ceapă Delpeyrat

Specialități de patiserie sărată
englezească cu unt, brânză afumată
și chili Savoury Farmhouse

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

120 g

50 g

125 g

140 g

99,9 lei

Selecția conține 7 produse:

51
+TVA

pentru o impresie deosebită lăsată partenerilor de business, 
alegerea ideală este un coș cadou cu delicatese gourmet 

oferite de casa Delpeyrat, cu tradiție încă din 1890,
completate de specialitățile patiseriei englezești
și un vin bine structurat și echilibrat de Bordeaux

gourmet delight

COD: C33



Ceai infuzie Kew măr picant (plicuri), 
certificat Rainforest Alliance și Fairtrade, 
Taylors of Harrogate Anglia

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene Chevalier Toffee
Confiserie Vandenbulcke

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale și bucăți de zmeură
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Vintage Xmas Tube 
Red Farmhouse

Suport din sticlă și lemn
pentru lumânare

Cutie tip cufăr cu design lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

50 g

100 g

157 g

100 g

150 g

105,9 lei

Selecția conține 7 produse:

52
+TVA

sub deviza „passion for quality”, DEBONAIRE îți propune 
alternativa unui cadou corporate rafinat care alătură 
ceaiul preferat al Casei Regale Britanice de o selecție

de delicatese remarcabile prin savoare și tradiție

moments for relax

COD: C34



Vin sec cupaj Roșu de Ceptura Făurar 
2013 Davino DOC Dealu Mare

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată cu alune gianduja 
Gianduiotti/Cremini Zaini Milano

Cafea Arabica Crema e Gusto Ricco
Lavazza

Fursecuri tradiționale englezești cu unt 
și bucăți de ciocolată albă Luxury Velvet 
Farmhouse

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie tip căsuță cu șnur

Fundiță asortată

750 ml

500 g

120 g

250 g

150 g

109,9 lei

Selecția conține 7 produse:

53
+TVA

cadourile de Crăciun sunt o adevărată emblemă
a companiei care le oferă. Astfel că, alegerea unor coșuri 

cadou elegante și remarcabile prin calitatea produselor 
implică atenție la detaliile care fac diferența

velvet house

COD: C35



Spumant Cavatina Premium Muscat 
Valdobbiadene

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Trufe belgiene speculoos Confiserie Vandenbulcke

Specialități crocante ciocolată neagră, cereale, 
amaretti și migdale Amarettini Rau Confiserie

Dulceață de smochine Prunotto Italia

Fursecuri crocante cu unt proaspăt 
Galette Saint Rémi Fossier Franța

Cafea Robusta cu gust oriental Napoli Turco

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Tavă pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

50 g

100 g

110 g

75 g

200 g

109,9 lei

Selecția conține 9 produse:

54
+TVA

alături de un vin spumant autentic italian și tradiționalul 
panettone cu unt, remarcabil prin aromă și textură, oferă 

cadouri care vor lăsa o impresie deosebită atât prin eleganța 
prezentării, cât și prin amprenta gustului autentic 

joyful time

COD: C36



Spumant demisec Zarea Diamond
Collection

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de praline premium, cu frișcă 
proaspătă, nougat și alune
Alkoholfrei Peters

Ceai negru cu lămâie și portocală
(plicuri), certificat Rainforest Alliance
și Fairtrade, Taylors of Harrogate Anglia

Specialitate franțuzească de turtă dulce 
fondantă Fossier

Miere de eucalypt Prunotto Italia

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

500 g

62 g

50 g

250 g

100 g

115,9 lei

Selecția conține 8 produse:

55
+TVA

un cadou care îmbină armonios rigoarea germană în realizarea 
celor mai originale rețete de praline, a căror savoare încântă
de peste 30 de ani pasagerii clasei business Lufthansa, tradiția

de aproape 3 secole a patiseriei Fossier și aroma inconfundabilă
a ceaiului Taylors, furnizor al Casei Regale Britanice

special delights

COD: C37



Whisky Jack Daniel’s Tennessee

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Specialități crocante din ciocolată
cu lapte, cereale și nuci macadamia 
sărate Macadamia Rau Confiserie

Fursecuri tradiționale englezești cu unt 
și bucăți de ciocolată albă
Luxury Velvet Farmhouse

Tavă cu design lemn pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

500 ml

500 g

100 g

150 g

119,9 lei

Selecția conține 5 produse:

56
+TVA

în alegerea unor cadouri business remarcabile, ceea ce face 
într-adevăr diferența este acel cadou ce reflectă delicatețea 

și eleganța echilibrului perfect dintre formă și conținut,
dintre tradiția și savoarea desavârșită a gustului

finest gift

COD: C38



Vin roșu dulce de Porto Calem

Cafea 100% Arabica certificată
Rainforest Alliance și Fairtrade,
Cafe Imperial Taylors of Harrogate
Anglia

Trufe belgiene Chevalier Toffee
Confiserie Vandenbulcke

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Lumânare brad parfumată

Coșuleț cu toartă rabatabilă

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

375 ml

227 g

157 g

100 g

119,9 lei

Selecția conține 6 produse:

57
+TVA

deși pare o misiune dificilă, alegerea unor coșuri cadou
pentru doamne are ca punct de reper eleganța, însă eleganța 

remarcabilă este cea care armonizează perfect arome
și gusturi inconfundabile: trufe licoroase, fursecuri

englezești, savoarea unei cafele de origine și gustul
dulce-aromat și mătăsos al unui vin de Porto

xmas time

COD: C39



Vin roșu sec Bodegas Juan Gil,
Honoro Vera Garnacha, DOP 2014
Calatayud Spania

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de praline premium
din ciocolată neagră și frișcă proaspătă, 
umplute cu cremă de cafea, rom,
brandy de  coacăze și zmeură, gin tonic 
Zarbitter Peters

Cafea 100% Premium Lavazza Club, 
cutie metalică

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie cu capac Haute Gastronomie

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

100 g

250 g

124,9 lei

Selecția conține 6 produse:

58
+TVA

un cadou ce poartă amprenta bunului gust: un vin echilibrat,
cu o complexitate aromatică și note minerale, praline savuroase 

ce păstrează tradiția calității germane și fac de mai bine de 30 
ani deliciul pasagerilor clasei business Lufthansa

enjoy special flavors

COD: C40



Frunze de ceai negru și petale
de trandafir roz, certificat Rainforest 
Alliance și Fairtrade, China Rose Petal 
Taylors of Harrogate Anglia

Ceainic ceramică cu infuzor

Fursecuri tradiționale englezești
crocante cu fulgi de ovăz, fără zahăr, 
Farmhouse

Dulceață de smochine Prunotto Italia

Praline din ciocolată cu alune gianduja 
Gianduiotti/Cremini Zaini Milano

Cutie pentru cadouri

Fundiță asortată

125 g

150 g

110 g

120 g

124,9 lei

Selecția conține 6 produse:

59
+TVA

în așteptarea Moșului, nimic nu poate fi mai potrivit decât 
aroma inconfundabilă a ceaiului Taylors, iar noi îți oferim 

și ceainicul cu infuzor pentru prepararea acestuia,
dar și delicioasele fursecuri englezești

tea time

COD: C41



Whisky Ballantine’s Finest Blended 
Scotch

Bloc de Foie Gras de rață Delpeyrat

Dulceață de ceapă Delpeyrat

Specialități de patiserie sărată
englezească cu unt și nuci Savoury 
Farmhouse

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu cremă mango Pralibel

Coșuleț cu toartă rabatabilă

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

500 ml

120 g

50 g

125 g

57 g

129,9 lei

Selecția conține 6 produse:

60
+TVA

o selecție de specialități gourmet franțuzești, englezești
și belgiene cu tradiție ce reprezintă o alegere inspirată 

pentru un coș cadou corporate care să satisfacă
cele mai rafinate gusturi

gourmet treats

COD: C42



Vin traminer demisec DOC-CMD 2015 
Charme de la Mer Crama M1 Atelier

Cupe din ciocolată belgiană premium cu 
diverse sortimente de ganache
Lady Cups Pralibel

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană premium Peters

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Cutie pentru cadouri

750 ml

205 g

175 g

129,9 lei

Selecția conține 5 produse:

61
+TVA

un cadou inspirat de armonia gusturilor rafinate
completată de originalitatea formelor

lady’s charm

COD: C43



Vin roșu demisec Poggio Ai Santi
Montepulciano d’Abruzzo Italia

Selecție de trufe premium cu frișcă 
proaspătă, cognac și Marc
de Champagne Peters

Set Charles Dickens cu pix și creion
mecanic în suport din piele

Cutie cu capac

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

100 g

139,9 lei

Selecția conține 4 produse:

62
+TVA

atunci când mesajul cadoului oferit este distincția,
cu siguranță gândul ne va purta către un set business

ce poartă amprenta bunului gust, însoțit de un vin echilibrat, 
tânăr și vibrant, dar și de praline licoroase care marchează

cu finețe rigurozitatea și originalitatea ciocolatierilor germani

gentleman’s gift

COD: C44



Cafea 100% Arabica certificată
Rainforest Alliance și Fairtrade,
Cafe Imperial Taylors of Harrogate
Anglia

Selecție de specialități praline belgiene 
premium Lady Dessert Pralibel

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Vintage Xmas Tube 
Red Farmhouse

Brioșe cu dulceață de portocale
Nonnettes Fossier Franța

Lumânare brad parfumată

Cutie tip cufăr cu design lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

227 ml

220 g

150 g

130 g

139,9 lei

Selecția conține 6 produse:

63
+TVA

oferă bucuria sărbătorilor de iarnă alături de savoarea
inconfundabilă a cafelei Taylors, preferata Casei Regale Britanice, 

servită cu delicioase specialități franțuzești, ce au primit în 1881 
recunoașterea oficială a regelui Charles X, o armonie a gusturilor 

completată de măestria artizanală a ciocolatierilor belgieni

coffe time

COD: C45



Vin traminer demisec DOC-CMD 2015 
Charme de la Mer Crama M1 Atelier

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de praline premium, cu frișcă 
proaspătă, nougat, alune, fistic
și marzipan Alkoholfrei Peters

Ciocolată neagră cu ghimbir
Scooped Momami

Cafea Segafredo Casa

Brioșe cu dulceață de portocale
Nonnettes Fossier Franța

Cutie tip căsuță cu șnur

Fundiță asortată

750 ml

500 g

100 g

85 g

250 g

130 g

149,9 lei

Selecția conține 7 produse:

64
+TVA

un cadou ce armonizează subtil măestria ciocolatierilor 
germani cu savoarea patiseriei cu rădăcini în jurul anului 

1775 și cu amprenta unui vin prin excelență remarcabil

festive elegance

COD: C46



Vin roșu sec medaliat DOC-CMD
Merlot 2012 Leat 6500 The Origin
Crama M1 Atelier

Set în cutie de lemn cu 4 accesorii
pentru vin

Selecție de praline premium
din ciocolată neagră și frișcă proaspătă 
umplute cu cremă de cafea, rom,
brandy de  coacăze și zmeură, gin tonic 
Zarbitter Peters

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Vintage Xmas Tube 
Red Farmhouse

Tavă pentru cadouri cu design lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

100 g

150 g

149,9 lei

Selecția conține 5 produse:

65
+TVA

marchează momentele speciale de la sfârșitul anului
oferind cadouri business ce reflectă o armonie deplină

a gusturilor fine și a originalității alături de un vin medaliat, 
impresionant, complex și generos

wine gift

COD: C47



Set Charles Dickens cu pix și notebook A6

Vin roșu dulce de Porto Calem

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu diverse sortimente de ganache
Lady Cups Pralibel

Cutie cu capac Noir

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

375 ml

205 g

154,9 lei

Selecția conține 4 produse:

66
+TVA

un cadou business deosebit de rafinat care armonizează 
gustul dulce aromat și mătăsos al unui vin de Porto

cu măestria artizanală a ciocolatierilor belgieni

premium lady

COD: C48



Vin roșu sec Cuvee Speciale
Barton&Guestier Franța

Terină de rață 20% Foie Gras de rață 
Labeyrie

Specialitate de brânză fină cu gust 
dulce, textură cremoasă și crustă
La Baguette Paysan Breton

Specialități de patiserie sărată
englezească pentru brânzeturi, cu unt
și nuci Savoury Farmhouse

Trufe belgiene Chevalier Dame Blanche 
Confiserie Vandenbulcke

Cutie cu capac Haute Gastronomie

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

170 g

200 g

125 g

157 g

154,9 lei

Selecția conține 6 produse:

67
+TVA

un cadou cu specialități gastronomice
reprezintă promisiunea unei experiențe culinare rafinate

gourmet feast

COD: C49



Lichior Sheridan’s Coffe Original

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată cu alune gianduja 
Gianduiotti/Cremini Zaini Milano

Fursecuri crocante cu unt proaspăt 
Galette Saint Rémi Fossier Franța

Ciocolată cu lapte și migdale prăjite 
sărate cu vanilie Bourbon Scooped
Momami

Lumânare clopoțel

Tavă din bambus cu mânere lemn

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

500 ml

500 g

120 g

75 g

85 g

164,9 lei

Selecția conține 7 produse:

68
+TVA

un coș cadou ce reflectă delicatețea și eleganța
echilibrului perfect dintre formă și conținut,

dintre tradiția gustului rafinat și savoarea desăvârșită

lady’s basket

COD: C50



Whisky Ballantine’s Finest Blended 
Scotch

Vin roșu sec Cahors Gouleyant Malbec 
2012 Franța

Panettone 100% unt cu cremă
de ciocolată, ambalat și decorat manual 
Granducale

Selecție de praline premium cu frișcă 
proaspătă, nougat și alune
Alkoholfrei Peters

Ciocolată albă cu migdale, portocală
și fistic Scooped Momami

Specialități de patiserie sărată
englezească cu unt și nuci Savoury 
Farmhouse

Coș împletit cu mânere lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

500 ml

750 ml

750 g

62 g

85 g

125 g

169,9 lei

Selecția conține 7 produse:

69
+TVA

alegerea unor coșuri cadou care să lase o impresie deosebită 
partenerilor de business reprezintă o adevărată provocare, 
însă DEBONAIRE îți oferă o armonie a gusturilor irepetabile

great selection

COD: C51



Prosecco Canaletto Autentico Italiano

Vin roșu sec cupaj DOC-CMD
Cuvee Nicolae Dealu Mare-Tohani

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Mini Tin Pralibel

Specialități din ciocolată neagră extra 
fină cu lichior de pere Williams Abtey 
Franța

Fursecuri tradiționale englezești
cu ovăz și merișoare uscate
Regal Metallic Farmhouse

Lumânare parfumată brăduț sculptat

Cutie pentru cadouri

Fundiță asortată

750 ml

750 ml

500 g

100 g

100 g

150 g

179,9 lei

Selecția conține 8 produse:

70
+TVA

marchează momentele speciale de la sfârșitul anului
oferind coșuri cadou business care îmbină eleganța

și rafinamentul gusturilor alături de un prosecco autentic 
și un cupaj roșu remarcabil

christmas feast

COD: C52



Lichior din zmeură neagră și mure, 
vanilie de Madagascar, coajă de citrice 
marocane, miere și coniac XO Chambord 
Royale Valea Loire Franța

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu cremă mango Pralibel

Fursecuri tradiționale englezești
crocante cu fulgi de ovăz, fără zahăr 
Farmhouse

Lumânare clopoțel

Cutie cu capac Haute Gastronomie

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

500 ml

57 g

150 g

184,9 lei

Selecția conține 5 produse:

71
+TVA

un cadou inspirat de tradiția franceză pentru excelență
și bun gust este întotdeauna soluția ideală

atunci când oferi cadouri de Crăciun doamnelor

for special ladies

COD: C53



Rom Anejo Pampero Aniversario
Reserva Exclusiva în husă din piele

Trabuc Don Diego Aniversario Corona 
Republica Dominicană în tub metalic

Specialități de patiserie sărată
englezească cu unt, branză afumată
și chili Savoury Farmhouse

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Tavă cu design lemn

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

700 ml

125 g

140 g

199,9 lei

Selecția conține 5 produse:

72
+TVA

nimic mai rafinat pentru un partener de business
decât un cadou de Crăciun inspirat de spectaculozitatea 

unui rom Venezuelean creat în 1963 pentru cea de-a 25-a 
aniversare a distileriei însoțit de un trabuc și de specialități 
gourmet remarcabile prin tradiție și savoare inconfundabilă

for special men

COD: C54



Vin roșu sec medaliat DOC-CMD
Merlot 2012 Leat 6500 The Origin
Crama M1 Atelier

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Piept de gâscă afumat Labeyrie

Sos dulce-acrișor sau picant fără aditivi, 
coloranți și conservanți, rețete unicat: 
ananas, ceapă și stafide, roșii cu struguri 
și stafide Talita

Selecție de praline belgiene premium 
Kos Pralibel

Cutie cu capac Haute Gastronomie

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

155 g

90 g

200 g

95 g

199,9 lei

Selecția conține 6 produse:

73
+TVA

pentru a lăsa o amprentă memorabilă partenerilor
de business, oferă acest cadou gourmet deosebit de rafinat 

însoțit de un vin medaliat, impresionant, complex și generos

enjoy gourmet moments

COD: C55



Vin roșu DOCG Chianti Cantine di Ora Italia

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată cu alune gianduja 
Gianduiotti/Cremini Zaini Milano

Specialitate artizanală de nougat moale 
cu migdale și bucăți de zmeură
Moon Sensation Sogni di Zucchero

Cafea Arabica Crema e Gusto Ricco Lavazza

Tagliatele în cinci culori Tealdi

Ulei de măsline cu busuioc Tealdi

Sos Pesto alla Genovese Tealdi

Specialitate de salam de mistreț în vin 
Barolo Tealdi
Coș cu husă
Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

500 g

120 g

100 g

250 g

250 g

100 ml

90 g

180 g

209,9 lei

Selecția conține 10 produse:

74
+TVA

împletind armonios tradițiile toscane cu cele veroneze
și torineze, pentru o experiență culinară deosebită, îți propunem 

un coș cadou cu delicatese specifice gastronomiei italiene

italian goodies

COD: C56



Whisky Chivas Regal 12 ani, Blended Scotch

Spumant Cavatina Premium Muscat 
Valdobbiadene

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată neagră cu lichior
și cireșe Boeri Milano Zaini

Medalioane din ciocolată cu lapte și 25% 
alune de pădure Jakobsen Danemarca

Fursecuri tradiționale englezești cu unt, 
ciocolată neagră și ghimbir
Luxury Ginger Farmhouse

Specialități crocante din ciocolată
neagră, cereale, amaretti și migdale  
Amarettini Rau Confiserie

Cutie cadou tip cufăr
Plante decorative parfumate
Fundiță asortată

500 ml

750 ml

500 g

141 g

75 g

175 g

100 g

209,9 lei

Selecția conține 8 produse:

75
+TVA

în alegerea unor coșuri cadou care să lase partenerilor corporate 
o impresie cu adevărat deosebită, armonia dintre eleganță

și calitate remarcabilă face într-adevăr diferența

gold christmas

COD: C57



Cognac Courvoisier VS,
Le Cognac de Napoleon

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Praline din ciocolată cu alune gianduja 
Gianduiotti/Cremini Zaini Milano

Ciocolată cu lapte și migdale prăjite 
sărate cu vanilie Bourbon Scooped
Momami

Cafea Segafredo Casa

Fursecuri tradiționale englezești
crocante cu fulgi de ovăz, fără zahăr 
Farmhouse

Tavă din bambus cu mânere lemn

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

700 ml

500 g

120 g

85 g

250 g

150 g

209,9 lei

Selecția conține 7 produse:

76
+TVA

un coș cadou business care să impresioneze
prin rafinament este acela ce reprezintă o armonie

a gusturilor fine încărcate de tradiție

le cognac

COD: C58



Prosecco Martini

Cupe din ciocolată belgiană premium cu 
diverse sortimente de ganache
Lady Cups Pralibel

Specialități din ciocolată neagră extra 
fină cu lichior de pere Williams Abtey 
Franța

Specialitate franțuzească de turtă dulce 
fondantă Fossier

Dulceață de smochine Prunotto Italia

Cafea 100% Premium Arabica Qualita 
Oro Lavazza, cutie metalică

Lumânare clopoțel

Cutie cu capac Bonnes Fetes

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

205 g

100 g

250 g

110 g

250 g

214,9 lei

Selecția conține 8 produse:

77
+TVA

...o împletire a gusturilor fine și a originalității formelor, 
completată de rafinamentul tradiției prosecco

bonnes fetes

COD: C59



Cognac Hennessy VS

Selecție de praline premium
din ciocolată neagră și frișcă proaspătă, 
umplute cu cremă de cafea, rom,
brandy de  coacăze și zmeură, gin tonic 
Zarbitter Peters

Fursecuri tradiționale englezești
crocante cu fulgi de ovăz, fără zahăr 
Farmhouse

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Cutie cu capac Haute Gastronomie

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

100 g

150 g

140 g

239,9 lei

Selecția conține 5 produse:

78
+TVA

cadourile de Crăciun prin excelență rafinate sunt acelea 
ce reflectă delicatețea și eleganța echilibrului perfect

dintre formă și conținut

special treats

COD: C60



Whisky Gentleman Jack

Vin roșu demisec Poggio Ai Santi
Montepulciano d’Abruzzo Italia

Selecție de trufe premium cu frișcă 
proaspătă, cognac și Marc
de Champagne Peters

Specialități de patiserie sărată
englezească cu unt, branză afumată
și chili Savoury Farmhouse

Medalioane din ciocolată neagră
și 25% migdale sărate Jakobsen
Danemarca

Cutie cu capac

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

700 ml

750 ml

100 g

125 g

75 g

239,9 lei

Selecția conține 6 produse:

79
+TVA

nimic mai potrivit pentru un cadou business pentru domni
decât acela ce reunește singurul whisky dublu filtrat

din lume, ceea ce îi conferă o tipicitate catifelată,
unică în textură, predominant fructată și condimentată 

alături de un vin echilibrat, tânăr și vibrant

the gentleman 

COD: C61



Vin roșu sec cupaj Mouton Cadet 2013 
Baron Philippe de Rothschild Franța

Bloc de Foie Gras de rață felii Labeyrie

Dulceață de ceapă Delpeyrat

Specialitate de brânză fină cu gust 
dulce, textură cremoasă și crustă
La Baguette Paysan Breton

Specialități de patiserie sărată
englezească pentru brânzeturi cu unt, 
semințe de dovleac și merișoare uscate 
Savoury Farmhouse

Specialități din ciocolată neagră extra fină 
cu lichior de pere Williams Abtey Franța

Platou din sticlă incasabilă Savoreaux

Cutie cu capac Haute Gastronomie

Plante decorative parfumate
Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

90 g

50 g

200 g

125 g

100 g

259,9 lei

Selecția conține 8 produse:

80
+TVA

pentru cadourile business de Crăciun, un coș cadou gourmet, 
alături de un vin franțuzesc corpolent și echilibrat, reprezintă 
promisiunea unei experiențe culinare rafinate și memorabile

savoreaux

COD: C62



Șampanie Brut Cuvee D de Devaux

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu cremă mango Pralibel

Specialități artizanale de bezea moale 
cu arome de lime, cafea, portocală,
trandafiri, cacao Guimauve
Les Saveurs d’Yveline

Lumânare parfumată brăduț sculptat

Cutie cu capac Noir

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

57 g

160 g

269,9 lei

Selecția conține 5 produse:

81
+TVA

un cadou discret, elegant și rafinat ce oferă o irepetabilă 
experiență a gustului alături de o șampanie proaspătă, 

cremoasă, cu un lung și persistent final aromatic,
ceea ce somelierii denumesc „șampanie gastronomică”

devaux

COD: C63



Prosecco extra dry DOC Millesimato 
Vinopera Bervini 1955 750 ml

Bloc de Foie Gras de rață felii Labeyrie

Dulceață de ceapă Delpeyrat

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Cafea 100% Premium Arabica Qualita 
Oro Lavazza, cutie metalică

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Mini Tin Pralibel

Specialități din ciocolată neagră extra 
fină cu varietăți de cognac și lichior
XXLiquor Abtey Franța

Cutie cu capac Haute Gastronomie
Plante decorative parfumate
Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

90 g

50 f

155 g

250 g

100 g

100 g

274,9 lei

Selecția conține 8 produse:

82
+TVA

pentru cele mai rafinate și pretențioase gusturi, îți propunem
o experiență culinară desăvârșită alături de delicatesele gourmet

oferite de Labeyrie și Peters însoțite de un prosecco intens,
plăcut fructat, echilibrat, cu o aciditate bine integrată

haute gastronomie

COD: C64



Single Malt Scotch Whisky The Glenlivet 
12 ani First Fill

Vin roșu sec Cuvee Speciale
Barton&Guestier Franța

Panettone 100% unt cu stafide și coajă 
confiată de portocală, ambalat
și decorat manual Granducale

Selecție de praline belgiene premium 
Kos Pralibel

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Medalioane din ciocolată cu lapte și 25% 
alune de pădure Jakobsen Danemarca

Cutie pentru cadouri tip geamantan cu 
mâner din piele

Plante decorative parfumate
Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

700 ml

750 ml

500 g

95 g

100 g

75 g

289,9 lei

Selecția conține 7 produse:

83
+TVA

cadourile DEBONAIRE oferă distincție și rafinament
chiar și pentru cele mai pretențioase gusturi, alături

de un whisky elegant, cu un buchet foarte complex și subtil, 
unul dintre brandurile de referință Pernod Ricard

first fill

COD: C65



Whisky Jack Daniel’s Single Barrel

Cafea 100% Arabica certificată
Rainforest Alliance și Fairtrade,
Columbia Taylors of Harrogate Anglia

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Selecție de praline premium cu frișcă 
proaspătă, nougat, alune, fistic
și marzipan Alkoholfrei Peters

Ciocolată albă cu migdale, portocală
și fistic Scooped Momami

Cutie pentru cadouri tip geamantan cu 
mâner din piele

Plante decorative parfumate

700 ml

227 g

155 g

100 g

85 g

324,9 lei

Selecția conține 6 produse:

84
+TVA

doar unul dintre cele 100 de butoaie, ales pentru gustul robust,
notele de stejar ars, vanilie și caramel, este selectat pentru maturare 

în cele mai înalte colțuri ale distileriei, astfel încât orice cunoscător 
să își dorească savurarea unui Jack Daniel’s Single Barrel

alături de alte câteva specialități prin excelență remarcabile

refined taste

COD: C66



Whisky Jack Daniel’s Tennessee
Prosecco extra dry DOC Millesimato 
Vinopera Bervini 1955
Vin roșu sec medaliat DOC-CMD Merlot 
2012 Leat 6500 The Origin Crama M1 Atelier
Panettone 100% unt cu cremă de ciocolată, 
ambalat și decorat manual Granducale
Selecție de praline premium din ciocolată 
neagră și frișcă proaspătă, umplute cu 
cremă de cafea, rom, brandy de  coacăze 
și zmeură, gin tonic Zarbitter Peters
Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters
Specialități din ciocolată neagră extra 
fină cu varietăți de cognac și lichior
XXLiquor Abtey Franța
Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami
Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse
Lumânare parfumată brăduț sculptat
Cutie pentru cadouri și fundiță asortată

500 ml

750 ml

750 ml

750 g

100 g

155 g

100 g

140 g

100 g

329,9 lei

Selecția conține 11 produse:

85
+TVA

un cadou special ce oferă satisfacția oricărui gust sofisticat 
prin savoarea aromelor și originalitatea formelor;
o armonie a rigurozității germane, a bunului gust

franțuzesc și a tradiției artizanale englezești

regal treats

COD: C67



Nimic nu este mai rafinat și mai inspirat pentru un cadou business
decât eleganța remarcabilă și gustul irepetabil al unor selecții

care poartă semnătura arhitecților de băuturi nobile
a maeștrilor patiseri francezi și englezi, care păstrează cu rigurozitate

tradiția rețetelor ciocolatierilor care continuă de secole
tradiția calității premium și se remarcă prin inovația rețetelor.

colecția
VIP



Șampanie Moet&Chandon Imperial Brut

Panettone 100% unt cu cremă
de ciocolată, ambalat și decorat manual 
Granducale

Selecție de specialități praline belgiene 
premium Lady Dessert Pralibel

Brioșe cu dulceață de portocale
Nonnettes Fossier Franța

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Lumânare clopoțel

Cutie cu capac Bonnes Fetes

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

750 g

220 g

130 g

140 g

354,9 lei

Selecția conține 7 produse:

87
+TVA

un cadou rafinat înseamnă un regal al gusturilor fine,
irepetabile: prospețimea notelor minerale și a florilor albe 

oferite de șampanie alături de adevărate provocări dulci
de la ciocolatierii belgieni și patiserii francezi

great xmas celebration

COD: C68



Cognac Hennessy Fine

Prosecco Martini

Selecție de praline belgiene premium 
Kos Pralibel

Fursecuri tradiționale englezești
crocante cu fulgi de ovăz, fără zahăr 
Farmhouse

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Cutie din piele

Plante decorative parfumate

700 ml

750 ml

95 g

150 g

140 g

389,9 lei

Selecția conține 6 produse:

88
+TVA

colecția DEBONAIRE îți oferă excelența rafinamentului
reflectată într-o armonie a gusturilor și a aromelor irepetabile 

alături de un cognac Hennessy din zeci de eaux-de-vie
selectate cu atenție de maestrul Fillioux,

bogat în note de piper negru, scorțișoară și fructe uscate

prestige

COD: C69



Set cadou șampanie Laurent Perrier Brut 
cu 2 pahare

Cafea 100% Arabica certificată
Rainforest Alliance și Fairtrade,
Cafe Imperial Taylors of Harrogate
Anglia

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Luxury Confiserie 
Vandenbulcke

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Vintage Xmas Tube 
Red Farmhouse

Specialitate artizanală din fructe,
fără coloranți și conservanți
Pates de Fruit Les Saveurs d’Yveline

Cutie pentru cadouri

Plante decorative parfumate

Fundiță asortată

750 ml

227 g

230 g

150 g

200 g

399,9 lei

Selecția conține 8 produse:

89
+TVA

un cadou prin excelență rafinat este acela care pune în valoare
o fuziune complementară a gusturilor însoțite de aroma

intensă, florală și extrem de fructată a șampaniei Laurent Perrier 
al cărei miros seducător floral își lasă irepetabil amprenta

laurent perrier gift

COD: C70



Single Malt Scotch Whisky Glenfiddich 15 ani

Vin roșu sec cupaj Mouton Cadet 2013 
Baron Philippe de Rothschild Franța

Panettone 100% unt cu cremă de ciocolată, 
ambalat și decorat manual Granducale

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Mini Tin Pralibel

Ciocolată albă cu migdale, portocală
și fistic Scooped Momami

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Cafea 100% Premium Lavazza Club, 
cutie metalică

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Vintage Xmas Tube 
Red Farmhouse

Cutie cadou cu design Crăciun

Plante decorative parfumate

700 ml

750 ml

750 g

100 g

85 g

155 g

250 g

150 g

419,9 lei

Selecția conține 9 produse:

90
+TVA

un cadou caracterizat de eleganță remarcabilă
prin tradiție și experiență artizanală, un regal al gusturilor 

rafinate ce armonizează subtil: un single malț robust
cu o aromă unică, puternică și pregnantă, un vin

franțuzesc corpolent și echilibrat, specialități de patiserie 
remarcabile prin finețea texturii

premium christmas
selection

COD: C71



Șampanie Moet&Chandon Imperial Brut

Vin roșu sec ediție limitată Syrah 2012, 
învechit 18 luni în butoaie din stejar,
ANIMA Crama Aurelia Vișinescu

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană premium Peters

Selecție de trufe și praline premium
cu frișcă proaspătă, nougat, fistic,
marzipan, cafea, Calvados, brandy
de zmeură, whisky, rom și Riesling Peters

Frunze de ceai negru în cutie metalică
certificat Rainforest Alliance și Fairtrade, En-
glish Breakfast Taylors of Harrogate Anglia

Specialități din ciocolată neagră extra fină 
cu lichior de pere Williams Abtey Franța

Cutie din piele

Plante decorative parfumate
Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

750 ml

175 g

100 g

125 g

100 g

454,9 lei

Selecția conține 7 produse:

91
+TVA

un cadou corporate prin excelență rafinat
este cel care își lasă amprenta asupra celor mai pretențioase 

și sofisticate gusturi

premium festivities

COD: C72



Șampanie Brut Cuvee D de Devaux

Whisky Johnnie Walker Reserve,
Golden Label Blended Scotch,
creat special de Master Blender
pentru a celebra arta sa, selectând
loturi premiate din butoaie de whisky

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Luxury Confiserie 
Vandenbulcke

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu cremă mango Pralibel

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Regal Metallic
Farmhouse

Cutie pentru cadouri tip geamantan
cu mâner din piele

Plante decorative parfumate

Folie profesională pentru ambalare / 
fundiță asortată

750 ml

700 ml

230 g

57 g

150 g

489,9 lei

Selecția conține 6 produse:

92
+TVA

...un scotch whisky creat special de Master Blender
pentru a celebra arta sa, selectând loturi premiate, fiecare

ajunse la gradul optim de maturare... o șampanie 
proaspătă, cremoasă, cu un lung și persistent final aromat-
ic, ceea ce somelierii denumesc „șampanie gastronomică”, 

puse în valoare de un regal al gusturilor rafinate

elegant impression

COD: C73



Cognac Courvoisier Imperial XO

Selecție de praline belgiene premium 
Ballotin Confiserie Vandenbulcke

Specialități artizanale de bezea moale 
cu arome de lime, cafea, portocală, 
trandafiri, cacao Guimauve Les Saveurs 
d’Yveline

Cafea 100% Arabica certificată
Rainforest Alliance și Fairtrade,
Columbia Taylors of Harrogate Anglia

Fursecuri tradiționale englezești
cu ghimbir și mixt de condimente
Vintage Xmas Tube Gold Farmhouse

Cutie tip cufăr

Plante decorative parfumate

Fundiță asortată

700 ml

250 g

160 g

227 g

100 g

514,9 lei

Selecția conține 6 produse:

93
+TVA

nimic mai rafinat și mai inspirat pentru un cadou business 
ca un coniac fin, sublim, singurul care a primit cel mai mare 

trofeu francez de excelență, o selecție remarcabilă
de praline belgiene cu tradiție, aroma inconfundabilă

a cafelei de origine și savoarea patiseriei englezești

xo gift

COD: C74



Set cadou șampanie Laurent Perrier
Cuvee Rose cu frapieră din oțel
inoxidabil

Cupe din ciocolată belgiană premium cu 
diverse sortimente de ganache
Lady Cups Pralibel

Specialități artizanale de bezea moale 
cu arome de lime, cafea, portocală,
trandafiri, cacao Guimauve
Les Saveurs d’Yveline

Plante decorative parfumate

Fundiță asortată

750 ml

205 g

160 g

664,9 lei

Selecția conține 3 produse:

94
+TVA

o expresie a eleganței și a bunului gust puse în valoare
de o șampanie remarcabilă prin aspect seducător,

miros plăcut fructat și elegant floral,
un gust bine structurat, remanent savuros și lung

luxury moments

COD: C75



Single Malt Scotch Cardhu 15 ani în cutie 
piele, concernul Louis Vuitton Moet Hennessy

Cupaj roșu sec Domaine Ceptura Rouge 
2010 Davino DOC Dealu Mare

Vin alb sec Fetească Albă Monogram
Davino 2014 DOC-CMD Dealu Mare

Set în cutie din lemn cu 4 accesorii pentru vin

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Selecție de praline belgiene premium 
Ballotin Confiserie Vandenbulcke

Specialități din ciocolată neagră extra 
fină cu varietăți de cognac și lichior
XXLiquor Abtey Franța

Fursecuri tradiționale englezești cu ovăz 
și merișoare uscate Vintage Xmas Tube 
Red Farmhouse

Ciocolată neagră cu ghimbir Scooped Momami

Cufăr din lemn și piele
Plante decorative parfumate

700 ml

750 ml

750 ml

155 g

250 g

100 g

150 g

85 g

679,9 lei

Selecția conține 10 produse:

95
+TVA

o împletire de excepție a rafinamentului și a distincției
puse în valoare de un single malț în care se disting 140 de arome, 

pentru a cărui licență de productie, în anul 2004, concernul
Louis Vuitton Moet Hennessy a plătit 300 de milioane de lire,

nuanțate de „arhitecții de vinuri nobile” care așteaptă cu răbdare 
ca vinul să-și atingă menirea: aceea de a deveni o capodoperă

deluxe christmas

COD: C76



Cognac Courvoisier Imperial XO

Șampanie Moet&Chandon Imperial Brut

Selecție de praline și cupe din ciocolată 
belgiană premium Luxury Confiserie 
Vandenbulcke

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană premium Peters

Specialitate artizanală din fructe
fără coloranți și conservanți
Pates de Fruit Les Saveurs d’Yveline

Platou din sticlă incasabilă Savoreaux

Cufăr din lemn și piele

Plante decorative parfumate

700 ml

750 ml

230 g

175 g

200 g

809,9 lei

Selecția conține 7 produse:

96
+TVA

atunci când mesajul cadourilor business oferite
este rafinamentul, cu siguranță gândul ne va purta 

către un regal al gusturilor fine ce armonizează subtil 
cu prospețimea notelor minerale oferite de șampania 

Moet&Chandon și finețea unui cognac sublim

royal flavour

COD: C77



Șampanie Grande Cuvee Brut Krug

Selecție de specialități praline belgiene 
premium Lady Dessert Pralibel

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană premium Peters

Selecție de praline belgiene premium 
Kos Pralibel

Frunze de ceai negru în cutie metalică
certificat Rainforest Alliance și Fairtrade,
English Breakfast Taylors of Harrogate Anglia

Specialități din ciocolată neagră extra fină 
cu lichior de pere Williams Abtey Franța

Lumânare parfumată pictată manual, 
cu suport metalic, în cutie cu fereastră

Cutie tip cufăr

Plante decorative parfumate

Fundiță asortată

750 ml

220 g

175 g

95 g

125 g

100 g

1054,9 lei

Selecția conține 8 produse:

97
+TVA

distincția eleganței și a irepetabilității gusturilor
conferă colecției DEBONAIRE privilegiul de a transpune

cu rafinament desăvârșit greutatea tradiției
unor branduri internaționale remarcabile

distinction

COD: C78



Cognac Hennessy XO

Vin roșu sec Pinot Noir Grande Cuvee 
Comte Lafond 2007 De Ladoucette 
Sancerre Franța

Selecție de praline belgiene premium 
Ballotin Confiserie Vandenbulcke

Cupe din ciocolată belgiană premium
cu cremă mango Pralibel

Cutie metalică cu selecție de specialități 
de patiserie germană sărată cu diverse 
sortimente de brânzeturi, nuci, semințe 
și condimente Peters

Selecție de ciocolată premium cu vanilie 
Bourbon, cafea, alune, boabe de cacao 
Our Best Momami

Lumânare clopoțel

Cufăr din lemn și piele

Plante decorative parfumate

700 ml

750 ml

250 g

57 g

155 g

140 g

1469,9 lei

Selecția conține 8 produse:

98
+TVA

colecția de cadouri corporate DEBONAIRE
duce mai departe cu eleganță și rafinament povestea

nesfârșită a tradiției de secole a unor branduri internaționale, 
armonizând subtil gusturi și arome irepetabile

tradition of distinction

COD: C79



A realiza și a propune variante de cadouri „tradiționale” implică
o asumare a filosofiei populare și a vechilor tradiții de sute și sute de ani,

astfel că, în contextul prezentului, se naște întrebarea: „La baza propunerilor 
de cadouri tradiționale stau produsele pe care străbunicii noștri le foloseau 

ori produse care aparțin unor branduri românești?”

Întrucât granița dintre „tradițional” și „autohton” este una extrem de fină,
iar atenția acordată detaliilor are o importanță deosebită,

DEBONAIRE a ales să se delimiteze de conceptul „tradițional”
și să încurajeze producătorii autohtoni promovându-le oferta:

dulcețuri, produse de patiserie și ciocolaterie, precum și obiecte
de ceramică și țesătorie realizate cu măestrie în ateliere

care păstrează încă vie arta meșteșugului popular.

colecția
PRODUSE

ROMÂNEȘTI



Vin roșu demisec, ediție specială,
DOC-CMD Fetească Neagră&Merlot
Negru de Tohani

Cozonac tradițional cu cremă de nucă
și cacao

Dulceață fără aditivi, coloranți
și conservanți, rețete unicat din fructe 
proaspete (căpșuni și kiwi)
condimentate cu ghimbir și mentă Talita

Decorațiune 3D pentru brad realizată
din 2 suporturi pentru pahar/cană

Coș împletit cu mânere din lemn

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

400 g

200 g

45,9 lei

Selecția conține 5 produse:

100
+TVA

un coș cadou inspirat de savoarea inconfundabilă
a unui cozonac proaspăt scos din cuptor

și deliciul unei dulcețe „ca la mama acasă”

numa’ bun

COD: T01



Săculeț din bumbac țesut cu dantelă

Vin sec cupaj Roșu de Ceptura Făurar 
2013 Davino DOC Dealu Mare

Cozonac tradițional cu cremă de cacao, 
nucă, rahat și stafide

Decorațiune pentru brad îngeraș din 
ceramică pictată manual

750 ml

600 g

61,9 lei

Selecția conține 4 produse:

101
+TVA

colindând codrii Vlăsiei până în Transilvania am reunit 
într-un săculeț meșteșugit cu măestrie tradiția de veacuri 

a acestor meleaguri oferindu-vă  un cupaj roșu amplu
și ferm, echilibrat și armonios structurat și un cozonac

abia scos din cuptor

origini

COD: T02



Vin roșu sec cupaj, ediție specială, Roșu 
de Ceptura 2014 DOC Davino Dealu Mare

Cozonac tradițional cu cremă de nucă
și cacao

Figurină din ciocolată cu lapte realizată 
exclusiv cu ingrediente naturale
și decorată manual Heidi

Turtă dulce glasată AnaPan

Decorațiune pentru brad clopoțel
din ceramică pictată manual

Tavă împletită

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

400 g

70 g

70 g

69,9 lei

Selecția conține 6 produse:

102
+TVA

un cadou ce reflectă bucuria autentică a Crăciunului

dulcegării

COD: T03



Vin roșu sec Cabernet Sauvignon 2013 
Dealurile Munteniei Domeniile Săhăteni

Cozonac tradițional cu cremă de nucă
și cacao

Dulceață fără aditivi, coloranți
și conservanți, rețete unicat din fructe 
proaspete (soc, gutui, pere și nuci,
piersici în vin fiert) Ambrozia

Nougat artizanală cu alune, migdale, 
fistic AnaPan

Șervet țesut manual cu dantelă
cu motive tradiționale

Cănuță din ceramică pictată manual 
„România”

Coș împletit cu felii din lemn cu mânere

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

400 g

200 g

70 g

77,9 lei

Selecția conține 7 produse:

103
+TVA

credință și tradiție de veacuri reunite
într-un coș cu produse românești mesteșugite cu măestrie

gusturi autentice

COD: T04



Săculeț din bumbac țesut cu dantelă

Vin roșu sec Cabernet Sauvignon 2013 
Nomad, Dealurile Munteniei Crama
Aurelia Vișinescu

Dulceață fără aditivi, coloranți
și conservanți, rețete unicat din fructe 
proaspete (soc, gutui, pere și nuci,
piersici în vin fiert) Ambrozia

Mănușă pentru bucătărie din material 
textil și dantelă cu motive tradiționale

Napron din material textil cu motive 
tradiționale și dantelă

Decorațiune pentru brad clopoțel
din ceramică pictată manual

750 ml

200 g

99,9 lei

Selecția conține 6 produse:

104
+TVA

un vin cu arome de coacăze negre și condimente, învechit
în butoaie din stejar franțuzesc, alături de un cozonac aromat, 

dulceață din fructe proaspăt culese și obiecte realizate
cu măestrie de artizanii populari, redau într-un mod deosebit 

de original bucuria sărbătorii și farmecul tradiției autentice

nomad

COD: T05



Vin sec cupaj Roșu de Ceptura Făurar 
2013 Davino DOC Dealu Mare

Cozonac tradițional cu cremă de cacao, 
nucă, rahat și stafide

Figurină din ciocolată cu lapte,
decorată cu florentine și biscuit Gourmet 
Christmas Tree Heidi

Dulceață fără aditivi, coloranți
și conservanți, rețete unicat din fructe 
proaspete (soc, gutui, pere și nuci,
piersici în vin fiert) Ambrozia

Napron din material textil cu motive 
tradiționale și dantelă

Decorațiune pentru brad îngeraș din 
ceramică pictată manual

Coș împletit cu felii din lemn cu mânere

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

600 g

100 g

200 g

114,9 lei

Selecția conține 7 produse:

105
+TVA

mai presus de bucuria sărbătorii este satisfacția
oferirii unui coș cadou realizat exclusiv cu produse

care poartă cu mândrie emblema originalității românești

făurar

COD: T06



Țuică Zetea de Transilvania, în cutie

Zacuscă picantă de țelină, fără aditivi, 
coloranți și conservanți Ambrozia

Nougat artizanală cu alune, migdale, 
fistic AnaPan

Napron din material textil cu motive 
tradiționale și dantelă

Ceșcuță din ceramică pictată manual
cu motive tradiționale

Decorațiune pentru brad clopoțel
din ceramică pictată manual

Cufăr cu design lemn pentru cadouri

Șnur tricolor

100 ml

175 g

70 g

134,9 lei

Selecția conține 7 produse:

106
+TVA

un cadou inspirat de originalitatea artizanilor români

dichisit

COD: T07



Vin roșu sec Fetească Neagră Artisan 
Crama Aurelia Vișinescu 2012
Dealu Mare

Cozonac tradițional cu cremă de cacao, 
nucă, rahat și stafide

Bomboane artizanale cu vișine AnaPan

Mănușă pentru bucătărie din material 
textil și dantelă cu motive tradiționale

Șervet țesut manual cu dantelă
cu motive tradiționale

Decorațiune pentru brad clopoțel
din ceramică pictată manual

Tavă cu design lemn pentru cadouri

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

600 g

150 g

134,9 lei

Selecția conține 7 produse:

107
+TVA

la ceas de sărbătoare, un coș cadou inspirat de tradiție
poate fi opțiunea potrivită în alegerea coșurilor cadou

pentru partenerii externi alături de un vin cu aroma
inconfundabilă de prune uscate, stafide negre și scorțișoară, 

mătăsos la gust și bine echilibrat de taninuri fine și nuanțe vanilice

artizan

COD: T08



Vin roșu sec Fetească Neagră 2014
DOC-CMD Domeniile Tohani

Țuică Zetea de Transilvania

Cozonac tradițional cu stafide, rahat
și cremă de nucă și cacao AnaPan

Zacuscă picantă de țelină, fără aditivi, 
coloranți și conservanți Ambrozia

Nougat artizanală cu alune, migdale, 
fistic AnaPan

Figurină din ciocolată cu lapte, decorată 
cu merișoare Gourmet Globe Heidi

Set 2 ceșcuțe din ceramică pictată
manual cu motive tradiționale

Decorațiune pentru brad îngeraș din 
ceramică pictată manual

Șervet tradițional

Coș împletit cu toartă

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

100 ml

500 g

175 g

70 g

100 g

144,9 lei

Selecția conține 11 produse:

108
+TVA

bucuria sărbatorii și farmecul tradiției autentice
sunt reunite într-un coș cu produse românești mesteșugite

cu măestrie, însoțite de un vin caracterizat de o bogăție
de taninuri și o savoare aromatică ce amintește

de cea a prunelor uscate și a fructelor de pădure

delicii

COD: T09



Vin roșu sec Fetească Neagră 2014, 
ediție jubiliară, Castelul Peleș
Dealu Mare-Tohani

Vin alb dulce Muscat Ottonel 2015
Amprenta Crama M1 Atelier

Cozonac tradițional cu stafide, rahat
și cremă de nucă și cacao AnaPan

Praline cu cremă de lichior de prune
Silvoriu, rețetă brevetată Le Chocolatier

Dulceață fără aditivi, coloranți
și conservanți, rețete unicat din fructe 
proaspete (soc, gutui, pere, pepene
galben și nuci, piersici în vin fiert)
condimentate cu cardamon, ghimbir, 
mentă Talita

Decorațiune pentru brad clopoțel
din ceramică pictată manual

Coș împletit cu mânere din lemn

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

750 ml

500 g

168 g

200 g

164,9 lei

Selecția conține 7 produse:

109
+TVA

un coș cadou cu o puternică încărcătură pentru tot ceea ce 
reprezintă spiritul tradițional: un vin alb născut din strădania 
vinificatorului de a scoate în fiecare an la lumină amprenta 

pe care natura o lasă vinului drept moștenire, o ediție jubiliară 
a vinului de Tohani, lansat cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani 

de Regalitate, praline cu ingrediente 100% naturale, procesate 
după o rețetă originală creată cu scopul de a pune în evidență 

calitatea și aromele naturale ale produselor Zetea

amprente

COD: T10



Vin sec cupaj din Cabernet Sauvignon
și Fetească Neagră Iacob Davino 2013 
DOC Dealu Mare

Cozonac rotund tradițional cu cremă
de nucă și cacao

Dulceață fără aditivi, coloranți
și conservanți, rețete unicat din fructe 
proaspete (soc, gutui, pere și nuci,
piersici în vin fiert) Ambrozia

Figurină din ciocolată cu lapte, decorată 
cu florentine și biscuit Gourmet
Christmas Tree Heidi

Ploscă din ceramică pictată manual
cu motive tradiționale

Set 2 ceșcuțe din ceramică pictată
manual cu motive tradiționale

Napron din material textil cu motive 
tradiționale și dantelă

Coș împletit cu mânere din lemn

Folie profesională pentru ambalare /
iarbă naturală de bumbac /
fundiță asortată

750 ml

600 g

200 g

100 g

169,9 lei

Selecția conține 9 produse:

110
+TVA

origini, tradiție, meșteșug și dedicație
în a crea rețete unice

accente românești

COD: T11



Vin roșu sec Merlot Principele Radu
Anul II Dealu Mare-Tohani

Spumant, ediție aniversară, Zarea
100 Brut Natur

Cozonac tradițional cu stafide, rahat
și cremă de nucă și cacao AnaPan,
în tăviță lemn

Praline cu cremă de lichior de prune
Silvoriu, rețetă brevetată Le Chocolatier

Napron din material textil cu motive 
tradiționale și dantelă

Decorațiune pentru brad clopoțel
din ceramică pictată manual

Cufăr din lemn și piele

750 ml

750 g

600 g

168 g

334,9 lei

Selecția conține 7 produse:

111
+TVA

o întruchipare a tradiției, a mândriei şi a bogăției
artei româneşti culinare și artizanale

cufărul jupânului

COD: T12



Valoarea minimă a comenzii este de 1.000 de lei (fără TVA). Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA (20%).
În funcție de valoarea totală a comenzii, oferta de preț poate fi negociată.

Termenul de livrare a comenzii este de 24-48 de ore, însă, în raport cu diverși factori care pot influența livrarea,
termenul poate fi extins cu acordul clientului.

Livrarea este gratuită în București pentru comenzi cu valoarea de minimum 1.000 de lei (fără TVA) și în țară
pentru comenzi cu valoarea de minimum 1.500 de lei (fără TVA), la o singură locație.

La cerere, poate fi asigurat transportul la locații multiple, contra-cost, cu rugămintea să ne contactați
pentru a stabili detaliile și disponibilitatea.

Fotografiile produselor sunt cu titlu de prezentare și nu au valoare contractuală.
DEBONAIRE.ro poate înlocui, cu notificarea și acordul clientului, tipul și marca anumitor produse

în cazul în care acestea nu mai sunt disponibile.
Toate sortimentele de produse incluse în ofertă conțin datele de identificare ale producătorului și termenul de valabilitate.

Orice modificare a componenței modelului de cadou comandat sau/și a cantității comandate poate fi operată
cu cel puțin 48 de ore înainte de data livrării.

Conținutul fiecărui model poate fi modificat, la cerere, conform bugetului sau a preferințelor și poate fi personalizat 
prin includerea unui card, felicitare sau obiecte promoționale personalizate.

Informații și comenzi: 
Tel.: 0725.893.795; 
0736.649.022 
E-mail: office@debonaire.ro
www.debonaire.ro

Termeni și condiții



Pentru că am înțeles faptul că a crea cadouri corporate
reprezintă asumarea unei responsabilități față de fiecare companie,

orice cadou livrat este oglindirea profesionalismului nostru,
o punte între valori, principii și construirea relațiilor de afaceri.
Încurajați de convingerea că ne-am înțeles misiunea, vă dorim

succes și inspirație!


