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Fabulous 
Surprise
Cadourile Fabulous Baskets aduc mai 
aproape spiritul Crăciunului.

În perioada celor mai frumoase 
sărbători, Fabulous Baskets reușește să 
conserve elementul tradiției și să îl 
îmbine cu spiritul prezentului. 
Cadourile Fabulous Baskets creează 
povești pentru iubitorii de frumos. 

Sursele de inspirație sunt diverse și 
puteți descoperi un design clasic, cu 
elemente din folclorul românesc sau 
forme minimaliste, moderne, în funcție 
de preferințe. 

Indiferent de alegere, cadoul păstrează 
viu spiritul Crăciunului și constituie 
surpriza perfectă!

www.fabulousbaskets.ro 
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Fabulous 
Baskets

58.00 lei
Tăviță cadou Crăciun 
Vin roșu sec românesc, Clasic Merlot, Terase Danubiene, 0.75 L
Cozonac tradițional cu nucă și cacao, 400 g    
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

67.00 lei
Tăviță cadou Crăciun 
Cozonac tradițional cu nucă și cacao, 400 g    
Vin roșu sec românesc, Negru de Drăgășani, Castel Starmina, 0.75 L 
Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu ingrediente naturale, 45 g 
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la Fundația 
„Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

84.00 lei
Tăviță cadou Crăciun 
Vin roșu sec franțuzesc, Bordeaux Chateau Sabley, 0.75 L
Cozonac tradițional rotund cu cacao și nucă, 600 g
Ceapă făcută dulceață, produs natural, 140 g
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă belgiană, 50 g 
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.



Fabulous 
Products
Fabulous Baskets păstrează obiceiurile 
românești și aduce sub brad bunătăți cu 
tradiție. 

În fiecare an emoția Crăciunului rămâne 
aceeași. Este o ocazie unică să le oferim 
celor dragi alături de bucuria revederii, 
un cadou unic.

Puteți solicita o ofertă personalizată, care vă va fi transmisă 
în cel mult 24 de ore.

www.fabulousbaskets.ro 
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Fabulous 
Baskets

94.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin roșu sec românesc, Clasic Merlot, Terase Danubiene, 0.75 L
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 600 g
Sos sămârzac cu roșii, busuioc, ardei iute și usturoi, ideal pentru fripturi, 
produs natural, 240 g
Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu ingrediente naturale, 50 g 
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

97.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Vin roșu sec românesc, Merlot, Baldik, 0.75 L
Cozonac tip panettone cu fructe confiate și stafide, 500 g
Cutie cu praline de ciocolată, 180 g
Cutie metalică de fursecuri cu ciocolată amăruie și portocale, 150 g
Chutney de ceapă, curry și stafide, 120 g
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Baskets

102.00 lei
Tăviță cadou Crăciun 
Spumant Cavatina Premium, Muscat Sparkling Gold, 0.75 L
Cozonac rotund tradițional cu ciocolată, 600 g            
Cutie cu trufe de ciocolată, 150 g 
Fursecuri daneze cu unt în cutie metalică, 150 g
Cafea măcinată Bianchi, 250 g
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.



Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036   
Email: contact@fabulousbaskets.ro   
Web: www.fabulousbaskets.ro 

Fabulous 
Baskets

108.00 lei
Tăviță cadou Crăciun 
Vin roșu sec românesc, Feteasca Neagră, Livia, 0.75 L
Cozonac tradițional cu nucă și cacao, nucă, rahat și stafide, 600 g    
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Mere cu scorțișoară făcute dulceață, produs natural, 250 g 
Cutie cu trufe de ciocolată, 150 g 
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Baskets

109.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin românesc roșu sec, Vanju Mare, Merlot, 5 Motive, 0.75 L
Cozonac cu nucă, rahat și arahide în taviță de lemn, 600 g
Turtă dulce realizată manual, 100 g
Ceai natural Indian Black, 50 g 
Ardei iuți făcuți dulceaţă, produs natural, 130 g 
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

124.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Vin românesc roșu sec, Sâmbureşti Bolovanu, Crama Bolovanu, 0.75 L
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 800 g
Vinete și dovlecei în ulei aromat, produs tradițional, 240 g
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

125.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Cozonac rotund tradițional cu ciocolată, 600 g            
Spumant roze brut franțuzesc cu bule fine, Villa Babiciu, 0.75 L
Cutie metalică de fursecuri cu ciocolată amăruie și portocale, 150 g
Cutie cu praline de ciocolată, 180 g
Cafea Lavazza măcinată pentru filtru, 500 g
Miere BIO polifloră, produs românesc, 230 g 
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

127.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Vin roșu sec românesc, Vila Băbiciu, Merlot și Cabernet Sauvignon, 0.75 L
Cozonac tip panettone cu fructe confiate și stafide, 500 g
Praline de ciocolată cu lapte, tip calendar, 75 g
Cafea Columbia Supremo (ambalată și etichetată în pungă kraft), 250g
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.



Fabulous 
Order
Prețurile includ TVA.
Comenzile se pot realiza direct pe site  
www.fabulousbaskets.ro, sau utilizand 
coordonatele de contact de mai jos. 

Pentru mai multe informații:

Loredana Huiban

Managing Director | Fabulous Baskets

Mobile: (+40) 724 288 869 

Email: contact@fabulousbaskets.ro 

Web: www.fabulousbaskets.ro 
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Fabulous 
Baskets

128.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Vin roșu sec românesc, Făurar, Roșu de Ceptura, 0.75 L
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 800 g
Salată de ardei iuți, produs natural, 240 g
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă belgiană, 75 g 
Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu ingrediente naturale, 45 g 
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

130.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin roșu sec românesc, Avincis, Domnul de Rouă, 0.75 L
Fusecuri cu fulgi de ciocolată și nucă, 75 g
Praline asortate de ciocolată, 216 g
Confit de cirese cu piper, 120 g
Plic cu semințe de cimbru și etichetă personalizată
Lumânare decorativă
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

132.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin roșu sec românesc, Noctia Shiraz, 0.75 L
Cutie metalică de fursecuri cu ciocolată amăruie și cacao, 150 g
Cremă de miere cu scorțișoară, produs românesc, 210 g
Ceai natural Rooibos Tahiti Cream, 50 g 
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

143.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 600 g
Vin roșu sec românesc Merlot, Vanju Mare, 0.75 L
Zacuscă de vinete picantă, produs natural, 180 g 
Conifer decorativ în cutie cu etichetă personalizată

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

148.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Vin roșu sec românesc, Varancha Exclusiv,  Syrah + Fetească Neagră, 0.75 L
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 800 g
Prune și miez de nucă(adaos minim de zahar), făcute dulceață, 
produs natural, 250 g
Farfurie tradițională realizată manual in Horezu din ceramică 
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Baskets

151.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin roșu sec românesc,Terase Danubiene, Negru de Drăgașani , 0.75 L
Cozonac tradițional cu rahat, stafide și nucă, 500 g
Turtă dulce realizată manual după o rețetă tradițională, 200 g
Nuci verzi făcute dulceață, produs natural, 350 g
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Felicitare de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

155.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Sirop din cătină, produs natural, 250 ml 
Miere BIO de tei, produs românesc, 230 g
Pricomigdale de casă, realizate manual, 200 g
Ciocolată de casă, realizată manual, 100 g
Terariu glob peisaj de iarnă cu mușchi natural, glob 8 cm diametru, 
etichetă personalizată
Lumânare decorativă
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Baskets

157.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Țoi de pălincă, produs tradițional, natural 100%, 0.45 ml
Țoi de rachiu produs tradițional, natural 100%, 0.45 ml
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 800 g
Fursecuri cu graham și scorțișoară, după o rețetă tradițională, 200 g
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă belgiană, 70 g 
Bunătăți de toamnă, produs natural, 240 g 
Căni din ceramică tradițională de Horezu pentru vin, set două bucăți
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

159.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, cacao și stafide, 600 g
Vin roșu sec românesc, Merlot, Curtea Regală, 0.75 L
Bunătăți de toamnă, produs natural, 240 g 
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă belgiană, 60 g 
Conifer decorativ în cutie cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la Asociația „CONIL ”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

171.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Cozonac tradițional rotund cu cacao, nucă și arahide, 600 g
Vin roșu sec românesc, Clasic Merlot, Terase Danubiene, 0.75 L
Vin roșu demisec românesc, Varancha Merlot, 0.75 L
Mure făcute dulceață, produs natural, 210 g 
Zacuscă de vinete, produs natural, 210 g 
Cutie cu trufe de ciocolată, 150 g 
Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu ingrediente naturale, 65 g 
Cafea măcinată Bianchi, 100 g
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

174.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin Italia, Fontella Chianti, 0.75 L
Sirop din floare de soc, produs natural, 250 ml 
Miere BIO de rapiță, produs românesc,  230 g
Fulgi de ciocolată, 80 g
Fursecuri cu graham și scorțișoară, realizate după o rețetă tradițională, 200 g
Terariu glob peisaj de iarnă cu mușchi natural, glob 8 cm diametru, 
cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

177.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Țoi de vișinată, produs tradițional, natural 100%, 0.45 ml
Țoi de afinată produs tradițional, natural 100%, 0.45 ml
Cozonac răsfățat tradițional de casă cu nucă, stafide și rahat, 600 g
Ardei iuți făcuți dulceaţă, produs natural, 210 g 
Ciocolată de casă, realizată manual, 100 g
Căni din ceramică tradițională de Horezu pentru țuică, 
set două bucăți
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

190.00 lei
Pungă kraft cadou
Kit brad de Crăciun (brad în ghiveci: 35/40 cm + cutie plină cu decorațiuni), 
etichetă personalizată
Vin italienesc Cantina La Vis, Trentino D.O.C., Lagrein 2015, 0.75 L 
Felicitare de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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Fabulous 
Baskets

245.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Vin roșu sec românesc, Tectonic, Cabernet Sauvignon, 0.75 L
Cozonac răsfățat tradițional de casă cu nucă, stafide și rahat, 600 g
Fursecuri cu stafide, realizate după o rețetă tradițională, 200 g
Săculeț cu ceai natural din plante uscate, 250 g
Căni din ceramică tradițională de Horezu pentru vin, set două bucăți
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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256.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin italienesc, Cantina La Vis, Terolego, D.O.C., 0.75 L 
Cutie cadou cu ciocolată albă cu lapte, 185 g
Miere BIO de tei, produs românesc, 230 g 
Condimente BIO pentru vin fiert, 60 g
Felicitare de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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259.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Prosecco La Farra Brut, 0.75 L
10 praline belgiane realizate manual într-o cutie din lemn, 
cutia se poate personaliza cu logo sau mesaj, 125 g
Miere de albine cu ghimbir, produs natural, 250 g
Cafea Lavazza espresso, 250 gr
Lumânare decorativă
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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266.00 lei
Coș tradițional de picnic din răchită împletit manual  
Vin roșu sec franțuzesc, Maison Brotte, Côtes Du Rhône 
Esprit De Barville, Rouge, 0.75 L
Cutie cadou cu ciocolată neagră asortată, 185 g
Cutie de biscuiți cu fulgi de ciocolată, 125 g
Terariu glob peisaj de iarnă, glob 10 cm diametru, 
cu etichetă personalizată

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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267.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Șampanie Besserat de Bellefon, Brut, 0.375L
10 praline belgiane realizate manual într-o cutie din lemn, 
cutia se poate personaliză cu logo sau mesaj, 125 g
Terină cu 20% foie gras, 120 g
Terariu glob peisaj de iarnă cu mușchi natural, glob 8 cm diametru, 
cu etichetă personalizată

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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275.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Vin roșu sec românesc, Bacanta Merlot Barrique, 0.75 L
Ruladă Marisa cu nucă, cacao și scorțișoară, 430 g 
Fursecuri cu ciocolată și nucă, realizate manual 
după o rețetă tradițională, 200 g
Fructe de soc făcute dulceață, produs natural, 250 g
Conifer decorativ în cutie cu etichetă personalizată

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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280.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Vin spumant românesc Cuartz Brut Alb, 0.75 L
Ulei cu aromă de busuioc, presat la rece, 0.25 L
Drajeuri crocante de biscuiți cu cremă de caramel, 120 g
Set cadou: bloc de foie gras, 130 g și confit de smochine, 40 g
Lumânare decorativă
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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302.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Vin roșu sec românesc, Tectonic Feteasca Neagra, 0.75 L
Fulgi de ciocolată cu nuci, 130 g
Cutie metalică plină cu ceai de fructe BIO, 100 g
Miere de albine cu miez de nucă, produs natural, 250 g
Coroniță de Crăciun din brad natural, cu decorațiuni, 
diametru - 20 cm, cu etichetă personalizată

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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341.00 lei
Coș colorat din răchită, împletit manual cu husă tradițională
Pălincă naturală de mere, produs tradițional românesc, 0.5 L
Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă, 
cacao și stafide, 800 g
Gogonele cu păstăi de vanilie făcute dulceață, produs natural, 250 g
Gogoșari în sos, produs natural, 240 g
Bomboane de ciocolată cu vișine aromate în alcool, 150 g
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.



Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036   
Email: contact@fabulousbaskets.ro   
Web: www.fabulousbaskets.ro 

Fabulous 
Baskets

362.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Pălincă naturală de mere, produs tradițional, 0.7 L
Cozonac rotund tradițional cu ciocolată, 600 g            
Coacăze negre și roșii făcute dulceață, produs natural, 250 g
Sirop de floare de salcam, produs natural, 250 ml 
Pricomigdale realizate manual după o rețetă tradițională, 100 g
Cafea Lavazza măcinată pentru filtru, 500 g
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă belgiană, 105 g 
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Conifer decorativ în cutie cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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373.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Whisky Clontarf Single Malt, 0.7 L
Cozonac panettone tradițional italienesc, 
realizat manual după o rețetă originală, 750 g
Bloc de foie gras din ficat de rață, 130 g
Terariu glob peisaj de iarnă, glob 10 cm diametru, 
cu etichetă personalizată

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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386.00 lei
Coș colorat din răchită cu husă tradițională, împletit manual  
Vin roșu sec românesc, Epicentrum Merlot&
Cabernet Sauvignon Barrique, 0.75 L
Cozonac cu multă nucă, însiropat cu miere, 800 g
Nuci verzi cu scorțișoară facute dulceață, produs natural, 250 g
Sirop din muguri de brad, produs natural, 250 ml 
Biscuiți de casă, realizați manual, 100 g
Conifer decorativ în cutie cu etichetă personalizată
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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404.00 lei
Cutie cadou Crăciun 

Vin roșu sec românesc, Merlot Prince Mircea, 0.75 L

Cozonac panettone tradițional italienesc, realizat manual 

după o rețetă originală, 750 g

Ciocolată belgiană în cutie de lemn, cutia și fiecare cub de ciocolată 

se pot personaliza cu logo și mesaj, 190 g

Ceai BIO de Crăciun,  100 g

Coroniță de Crăciun din brad natural, cu decorațiuni, diametru - 

20 cm, cu etichetă personalizată

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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410.00 lei
Coș colorat din răchită,  împletit manual   
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Vin roșu sec românesc, Bacanta Feteasca Neagra, 0.75 L
Cozonac cu multă nucă, însiropat cu miere, 800 g
Dulceață de caise cu sâmburi și păstăi de vanilie, 250g
Ulei aromat cu cimbru, 100 ml
Oțet aromat cu cimbru, 100 ml
Turtă dulce realizată manual, 100 g
Coroniță de Crăciun din brad natural, cu decorațiuni, 
diametru - 20 cm, cu etichetă personalizată
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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416.00 lei
Coș colorat din răchită cu husă tradițională, împletit manual 
Afinată naturală, produs tradițional românesc, 0.7 L
Cozonac răsfățat tradițional de casă cu nucă, stafide și rahat, 600 g
Pricomigdale de casă, realizate manual, 200 g
Afine făcute dulceaţă, produs natural, 210 g 
Conifer decorativ în cutie cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la 
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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475.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Whisky Antiquary 12 ani, 0.75 L
Vin roșu sec franțuzesc, Michel Magnien Bourgogne, Pinoit Noir, 0.75 L
Cozonac panettone tradițional italienesc, realizat manual 
după o rețetă originală, 750 g
Cremă de miere cu cacao, produs românesc, 230 g
Ciocolată belgiană în cutie de lemn, cutia și fiecare cub de ciocolată 
se pot personaliza cu logo și mesaj, 190 g

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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505.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual  
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Pălincă naturală de gutui, produs tradițional românesc, 0.7 L
Ruladă Marisa cu nucă, cacao și scorțișoară, 430 g 
Bomboane de ciocolată, 130 g
Cireșe negre amare făcute dulceață, produs natural, 250 g
Suc de roșii cu busuioc, 250 ml
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
Ambalaj festiv de Crăciun 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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604.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Cognac Courvoisier, 0.7 L
Vin roșu sec românesc, Cabernet Sauvignon, Avincis, 0.75 L
40 de praline delicate intr-o cutie elegantă de lemn, cutia se poate 
personaliza cu logo sau mesaj, 500 g
Bloc de foie gras din ficat de rață, 90 g

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.
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778.00 lei
Cutie cadou Crăciun 
Șampanie Moet & Chandon, Imperial Brut, 0.75 L
40 de praline delicate într-o cutie elegantă de lemn, cutia se poate 
personaliza cu logo sau mesaj, 500 g
Cutie metalică plină cu ceai de fructe, 100 g
Terină cu 20% foie gras, 120 g
Terariu glob peisaj de iarnă, glob 10 cm diametru, cu etichetă 
personalizată

•

•

•

•

•

•

* Prețurile includ TVA.
* Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.



Fabulous 
Delivery
Comanda minimă este de 5 
cadouri. 

Pentru comenzi de peste 10 cadouri 
transportul este gratuit în București, 
la o singură adresă.

Pentru comenzi care depășesc 
10.000 lei transportul este gratuit în 
întreaga țară, la o
singură adresă.

Loredana Huiban
Managing Director | Fabulous Baskets

Mobile: (+40) 724 288 869 

Email: contact@fabulousbaskets.ro 

Web: www.fabulousbaskets.ro 

 




