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

Loredana Huiban | Managing Director 
Fabulous Baskets
Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Tradiție și bucurie. Aceasta este promisiunea 
Fabulous Baskets. Promisiunea că fabuloasele 
noastre cadouri, îndelung căutate, cu drag 
descoperite și atent selecționate, cuprind ce-i 
mai bun pentru a oferi mari bucurii celor ce le 
primesc. 

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

Fiecare coș este ambalat individual și este 
transportat la adresa specificată.
Comanda minimă este de 20 cadouri. 
Pentru comenzi de peste 50 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; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Fabulous Order Fabulous Products Fabulous Delivery



187 lei 515 lei 788 lei

65 lei 77 lei 107 lei 112 lei 118 lei 134 lei

135 lei 138 lei 158 lei 167 lei 169 lei 181 lei

Click pe coșul dorit pentru o navigare ușoară!
Și tradițional și modern. Acestea sunt cuvintele care descriu cel mai bine cadourile 
de Crăciun Fabulous Baskets.
Te invităm să descoperi combinațiile minunate de produse,  ambalate într-un 
design modern și condimentate cu optimismul echipei Fabulous Baskets.



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

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

1

65 lei

Cadou Crăciun 1
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

mailto:contact@fabulousbaskets.ro
http://www.fabulousbaskets.ro


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

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

77 lei

Cadou Crăciun 2
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 
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

107 lei

Cadou Crăciun 3
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”
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

112 lei

Cadou Crăciun 4
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
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

118 lei

Cadou Crăciun 5
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 
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

134 lei

Cadou Crăciun 6
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 

6

mailto:contact@fabulousbaskets.ro
http://www.fabulousbaskets.ro


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

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

135 lei

Cadou Crăciun 7
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”
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

138 lei

Cadou Crăciun 8
Coș răchită tradițional împletit 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 
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

158 lei

Cadou Crăciun 9
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
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

167 lei

Cadou Crăciun 10
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 
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

169 lei

Cadou Crăciun 11
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 
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

181 lei

Cadou Crăciun 12
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
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

187 lei

Cadou Crăciun 13
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”
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

515 lei

Cadou Crăciun 14
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 
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Mobile: (+40) 724 288 869; (+40) 727 735 036 
Email: contact@fabulousbaskets.ro 
Web: www.fabulousbaskets.ro

Înapoi la cadouri

Prețul include TVA
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot surveni modificări în ceea ce priveşte ambalajul produselor.

788 lei

Cadou Crăciun 15
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
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