
 2018פסח        
 מתנות  במארזים        



 מארז מתוק
 :קופסת מתנה המכילה

כוסות מעוצבות עם קש  מלאות בממתקים   5
נשיקות , צנצנות סגירה הרמטית 3, שונים
 .שוקולד ושקית צלופן עם סוכריות,  בפיויסי

 ח"ש 130



 :מארז תבניות הגשה מנירוסטה

כפות  2, קעריות נירוסטה להגשה אישית 6
קופסת פי וי סי מלאה  , הגשה נירוסטה

שקית צלופן עם , מגבות מטבח  2, במרשמלו
 קוקוס מיובש

 ח"ש 170



 מארז חגיגי  
קופסת מתנה המכילה מפת שולחן 

בקבוק יין ושלושה ,  3.5/1.6גדולה 
 סוגי שוקולד 



 מארז מפה ופינוקים
קופסת מתנה המכילה מפה חגיגית 

 פיויסיוארבע קופסאות , 3.5/1.6גדולה 
 נשיקות וסוכריות, עם שוקולד 

 ח"ש 150



 מארז הגשה
קופסת מתנה המכילה צלחת הגשת חמוצים  

פסטו : ממרחים איכותיים 2, וגבינות
שקית אגוזים ושני , סינר , ועגבניות מיובשות
 להגשה רים'בוצ

 ח"ש 145



 מארז אבטיח
קופסת מתנה 

המכילה  
קערה אובלית 

בדוגמת  
סכין  , אבטיח 

מיוחד  
לחיתוך  
  6אבטיח ו
צלחות 

דמויות פלח  
 אבטיח

 ח"ש 135



מארז ספלי ם וקעריות  
 רטרו

  רטרוספלי  4קופסת מתנה המכילה 
 4, מעוגלים רטרוספלי  4, קו ישר

  רטרוקעריות 
 ח"ש 120



 מארז  ארוחת בוקר
 :קופסת מתנה המכילה

 ,ממתכת רטרוסט תה קפה סוכר 
 קעריות  6, רטרוספלי קפה סגנון  6

 ח"ש 200
 



מארז 
 אינגליש

 
תבניות   2

 2, אינגליש
מגבות 

סט , מטבח
לקקן  

ומברשת 
 איכותית

 ח"ש 105



סט שתייה  
 קרה

 
,  H2Oבקבוק  

,  ספלים 6
מגבת מטבח  

צנצנות     4ו
 אטומות

 
 ח"ש 90



 

 
 

 ,         
        ,         

95   
 
 

 

" רגע של קפה: "ספלים 6סט 

 מארז אגוזי מלך, מארז שוקולד

 ח"ש 90



 ארוחת בוקר מפנקת

, נשיקות, קעריות וקנקן חלב  4סט 

 סוכריות ומגבת מטבח

 ח"ש 120

 

 



עם  רטרומאגים  8סט 

 שוקולד

 ח"ש 100



 6,ארקוסטיל-מאורך ר'בוצ

רוטבי    2,צלוחיות למטבלים

כפות   2,שמן זית, קמיליה

מארז שוקולד בפי וי  , הגשה

 סי

 ח"ש 140

:  מארז פסטה

  6+ צלחת הגשה

צלחות פסטה 

+  מלחיה פלפליה

 2,פסטה לבחירה

כף  , מגבות מטבח

 פסטה

 ח"ש 155



 סט קפה שחור לבן וצנצנות שתייה
 קופסת מתנה

צנצנות   3, ספלי קפה מעוצבים בשחור לבן 6
 שתייה קרה עם קשים מלאות בממתקים

 ח"ש 105



 סט תבניות וקעריות מעוצבות
שתי תבניות  : קופסת מתנה המכילה

 4, צלוחיות הגשה 4, עם ידיות לתנור
 חרוסת  , שתי כפות עץ, קעריות הגשה



 סט קפה ועוגה שחור לבן
 :קופסת מתנה המכילה

כף עוגה , ריבות 2, ספלי קפה 6, תבניות אינגליש 2
 ושתי שקיות צלופן עם פינוקים

 ח"ש 170



 ואביזרים ר'בוצ
, ריבה, סינר, עגול עם ידית ר'בוצ

שקית  , צנצנות 3, כלי עץ 2
 אגוזים

 ח"ש 155



   ארקוסטיל ר'בוצ
 ועוד

 

עם ידית   ר'בוצ
אחיזה מבית 

כפות   2, ארקוסטיל
ממרח   2, יין, עץ

פסטו וממרח  
,  עגבניות איכותי

מגבת מטבח ושקית 
 אגוזים

 ח"ש 150



 ועוד רים'בוצ, מארז מפה
מפת שולחן גדולה  : קופסת מתנה המכילה

, כפות עץ 2, מעץ רים'בוצ 4, 3.00/1.60
 שמן זית וממרח פסטו

 ח"ש 240



 מארז משובץ
מפה משובצת גדולה  : קופסת מתנה המכילה

 ריבות 2, ספלי קפה משובצים 6, 3.00/1.60
 שקית אגוזיםו

 ח"ש 180



 וקעריות הגשה מנירוסטה ר'בוצ
מסדרת אסף  ( מ"ס 50)מוארך  ר'בוצ
אגוזים  , חרוסת, קעריות נירוסטה 6, גרניט

 ושקית אגוזים
 ח"ש 200



 אחסוניותמארז 
 כלי זכוכית מרובע 3

מגבות  2,צנצנת מאורכת
 ,תבלינים 2,מטבלים  2,מטבח

 עץכפות  3
 ח"ש 210



 :פסטה חגיגימארז 
צלחות פסטה   6+ צלחת הגשה  

  2,פסטה לבחירה+ מלחיה פלפליה
 פסטהכף , מגבות מטבח

 ח"ש 155



 מארז הגשה חגיגי
 שולחן משובצתמפת 

 (מבחר מפות וגדלים)
 תפוח מיובש ואגוזי מלך במארז פי וי סי, זוג כפות עץ

 בצנצנתקונפיטורות  2
 ח"ש 210



כוסות אספרסו דאבל  6
מארזי שוקולד   2,גלאס
,  בצלופןנשיקות  , בפחיות

 סישוקולד בפי וי  ה'דרג
 ח"ש 105



 ווק ופינוקים
, שק אגוזים, מלחייה פלפלייה, ווק

כף עץ ותחתית  , תערובת תבלינים
 לסיר

 ח"ש 130




