Fabulous
Baskets
Catalog Cadouri Crăciun 2016

Fabulous
Surprise
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.
www.fabulousbaskets.ro

• Tăviță cadou Crăciun
• Cozonac tradițional moldovenesc de casă cu nucă,
500 g
• Vin românesc roșu sec, Merlot DOC, Terase Danubiene,
2013
• 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”
• Fructe făcute gem produs natural, 30 g
• Ambalaj festiv de Crăciun

55.00 lei
•
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Vin românesc roșu sec, Pelin de Urlați, 0.75 L
Cozonac tradițional cu nucă și stafide, 500 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

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

69.00 lei

• Tăviță cadou Crăciun
• Vin franțuzesc roșu sec L’Orbeil Réserve, A.O.C.
Corbières 2012, 0.75L
• Panettone 100% unt Granducale, 100g
• Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană - 45 g
• Cafea măcinată pentru ibric, 100 g
• Confit din pere cu chimen, 120 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

78.00 lei
• Tăviță cadou Crăciun
• Cozonac panettone Granducale, 100% unt, 500g
• Vin italienesc roșu sec Cantine Di Ora, Montepulciano
D’Abruzzo, 0.75 L
• Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană, 75 g
• Ceai Gran’s Spicy Cake, bucăți de fructe, 50 g
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

80.00 lei

• Tăviță cadou Crăciun
• Cozonac cu rahat, stafide și nucă, 500 g
• Vin românesc roșu sec, Castel Starmina DOC Starmina,
Fetească Neagră 2013
• Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu
ingrediente naturale, 50 g
• Plantă aromatică în ghiveci (cimbru, rozmarin sau
busuioc) cu etichetă din carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

92.00 lei
•
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Spumant Cavatina Premium, Muscat Sparkling Gold, 0.75 L
Cozonac panettone Granducale, 100% unt, 500g
Praline de ciocolată, 105 g
Fursecuri „Limbi de pisică” realizate după o rețetă
tradițională, 100 g
• Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de
la Fundația „Chance for Life”
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

96.00 lei

Fabulous
Products
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.
Puteți solicita o ofertă personalizată, care vă va fi
transmisă în cel mult 24 de ore.
www.fabulousbaskets.ro

• Coș răchită tradițional împletit manual
• Vin italienesc roșu sec Cantine Di Ora, Montepulciano
D’Abruzzo, 0.75 L
• Ciocolată de casă, 100 g
• Fursecuri daneze cu unt în cutie metalică, 150 g
• Cafea măcinată Etiopia Djmman Moka, 100 g
• Plic cu semințe de cimbru și etichetă personalizată
• Lumânare decorativă
• Ambalaj festiv de Crăciun

101.00 lei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Vin românesc roșu sec, Livia Merot, 0.75 L
Cozonac rotund tradițional cu ciocolată, 500 g
Afine de pădure făcute dulceaţă, produs natural, 210 g
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană, 105 g
Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu
ingrediente naturale, 35 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

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

112.00 lei

132.00 lei
Coș răchită tradițional colorat împletit manual
Cozonac tradițional de casă cu multă nucă, 300 g
Vinete și dovlecei în ulei aromat, produs natural, 300 g
Steluță de Crăciun decorată cu brad, conifere și
elemente naturale, etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

125.00 lei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Vin românesc roșu sec, Villa Zorilor, Merlot, 0.75 L
Cozonac panettone Granducale, 100% unt, 100 g
Vișine făcute dulceață, produs natural, 310 g
Fursecuri cu graham și scorțișoară, realizate după o
rețetă tradițională, 200 g
Ciocolată neagră cu migdale, 75 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

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

•
•
•
•

146.00 lei
Coș răchită tradițional împletit manual
Sirop din muguri de brad, produs natural, 250 ml
Turtă dulce realizată manual după o rețetă tradițională, 200 g
Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană, 100 g
• Ceai negru Indian Black - Chai Tea, 50 g
• Glob de sticlă cu plante aeriene și elemente decorative
de Crăciun, etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

138.00 lei
•
•
•
•
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Vin franțuzesc roșu sec, Bensse Medoc, 0.75 L
Cozonac panettone Granducale, 100% unt, 100g
Cutie fursecuri daneze cu unt, 200 g
Cutie cu trufe de ciocolată, 200 g
Miere polifloră 100 % naturală, 320 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

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

•
•
•
•

• Tăviță cadou Crăciun
• Vin românesc roșu sec, Prince Mircea Doc Starmina
Merlot, 2012, 0.75 L
• Cutie fursecuri daneze cu unt, 200 g
• Coroniță de Crăciun din brad natural, conifere
și elemente decorative cu etichetă de carton
personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

152.00 lei
•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional împletit manual
Cozonac tradițional de casă cu multă nucă, 300 g
Sirop din muguri de brad, produs natural, 100 ml
Vinete și dovlecei în ulei aromat, produs natural, 300 g
Praline de ciocolată realizate manual după o rețetă
belgiană, 100 g
• Glob de sticlă cu plante aeriene și elemente decorative
de Crăciun, etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

154.00 lei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional împletit manual
Cozonac rotund tradițional cu ciocolată, 500 g
Vin românesc roșu sec, Pelin de Urlați, 0.75 L
Vin românesc roșu demisec, Varancha Merlot, 0.75 L
Cutie cu trufe de ciocolată cu alune, 200 g
Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu ingrediente naturale - 50 g
Bunătăți de toamnă, produs natural, 180 g
Gem de prune cu miez de nucă și adaos minim de
zahăr, produs natural, 250 g
Cafea măcinată Bianchi, 250 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

156.00 lei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional împletit manual
Vin românesc roșu sec, Aerodyn, Fetească Neagră, 0.75 L
Cozonac tradițional de casă cu multă nucă, 300 g
Pricomigdale de casă, realizate manual, 100 g
Praline de ciocolată realizate manual după o rețetă
belgiană, 100 g
Cause făcute dulceață, produs natural, 310 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

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

159.00 lei

•
•
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Vin românesc roșu sec, Aerodyn, Cupaj Roșu, 0.75 L
Ruladă Marisa cu nucă, cacao și scorțișoară, 430 g
Sirop din muguri de brad, produs natural, 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

161.00 lei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional împletit manual
Ștergar tradițional românesc realizat manual
Țoi pălincă de prune, produs tradițional, natural 100%,45 ml
Țoi rachiu de prune, produs tradițional, natural 100%, 45 ml
Cozonac tradițional de casă cu nucă, stafide și rahat, 600 g
Set două căni pentru pălincă din ceramică tradițională
de Horezu
Molid natural în ghiveci cu etichetă personalizată
Decorațiune de Crăciun realizată manual de tinerii de
la Fundația „Chance for Life”
Săculeț cu ceai din plante, 250 g
Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

162.00 lei

• Coș răchită tradițional împletit manual
• Vin românesc roșu sec Davino, Plai Fetească Neagră,
2014, 0.75 L
• Cozonac cu rahat și stafide, 750 g
• Tur t ă dul c e, 70 g
• Cafea măcinată Etiopia Djmman Moka, 100 g
• Steluță de Crăciun decorată cu brad, conifere și
elemente naturale, etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

168.00 lei
• Coș colorat (roșu) din răchită împletit manual
• Vin românesc roșu sec , Nedeea Starmina, Fetească
Neagră, Negru de Drăgășani, 2013, 0.75 L
• Sirop de cătină, produs natural, 250 ml
• Fulgi de ciocolată cu nuci de macadamia, 100 g
• Biscuiți de casă, realizați manual, 100 g
• Săpun natural cu turmeric și portocale, 110 g
• Plic cu semințe de cimbru și etichetă de carton
personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

183.00 lei

• Coș răchită tradițional împletit manual
• Vin roșu sec românesc, Vila Băbiciu, Merlot și Cabernet
Sauvignon, 0.75 L
• Cozonac tradițional ardelenesc cu nucă, 800 g
• Fursecuri cu ciocolată și nucă, realizate după o rețetă
tradițională, 200 g
• Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană, 70 g
• Coajă de pepene făcută dulceață, produs natural, 250 g
• Ceai Rooibos Tahiti Cream, 50 g
• Felicitare de Crăciun realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
• Ambalaj festiv de Crăciun

187.00 lei
• Coș răchită tradițional împletit manual
• Vin românesc roșu sec, Merlot Rotenberg Rapsod,
Ceptura, 0.75 L
• Cozonac tradițional cu rahat și stafide, 750 g
• Fursecuri cu stafide, 200 g
• Gogonele făcute dulceață, produs natural, 250 g
• Aranjament de Crăciun cu mușchi natural în glob de
sticlă cu etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

191.00 lei

• Coș răchită tradițional împletit manual
• Ștergar tradițional românesc realizat manual
• Vin românesc roșu sec, Vila Băbiciu, Merlot și Cabernet
Sauvignon, 0.75 L
• Suc de struguri, produs natural, 250 ml
• Cozonac tradițional cu rahat, stafide și nucă, 500 g
• Cafeaua Bunicii măcinată pentru ibric, 250 g
• Zacuscă de vinete, produs natural, 250 g
• Gutui făcute dulceață, produs natural, 310 g
• Praline de ciocolată cu nucă, 200 g
• Turtă dulce realizată manual în Transilvania cu ingrediente naturale, 50 g
• Căni din ceramică tradițională din Horezu pentru vin, set două bucăți
• Lingură de lemn pictată manual de tinerii de la Fundația „Chance for Life”
• Ambalaj festiv de Crăciun

214.00 lei
• Cutie cadou Crăciun
• Vin românesc roșu sec Avincis Vila Dobrusa, Domnul
de Rouă în Roșu 2014, 0.75 L
• O cutie elegantă cu 15 praline delicate și o tabletă de
160 g de ciocolată pură, turnată manual, în forma unui
brad de Crăciun. Capacul cutiei poate fi personalizat
cu orice imagine - logo și mesaj
• Steluță de Crăciun decorată cu brad, conifere și
elemente naturale, etichetă de carton personalizată

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

215.00 lei

• Coș răchită tradițional împletit manual
• Vin roșu sec românesc Merlot DOC, Terase Danubiene,
sec 2013, 0.75 L
• Cozonac de casă cu multă nucă, 950 g
• Pachețele cu gem, realizate manual după o rețetă
tradițională, 100 g
• Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană, 125 g
• Nuci verzi cu scorțisoară făcute dulceață, 250 g
• Aranjament de Crăciun cu mușchi natural în glob de
sticlă cu etichetă personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

229.00 lei
• Cutie cadou Crăciun
• Canaletto Prosecco, Autentico Italiano, 0.75 L
• Cutie metalică cu șase figurine de Crăciun și trei discuri
de ciocolată decorate cu nuci caju și afine uscate, 100 g
• Cutie metalică plină cu ceai de plante, 100 g
• Cremă cu Foie Gras, bucăți și suc de trufe, 65 g

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

218.00 lei

•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional împletit manual
Țuică de prune, produs tradițional, natural 100%, 0.7 L
Cozonac panettone Granducale, 100% unt, 100g
Cornulețe de casă realizate după o rețetă tradițională,100 g
Căni din ceramică tradițională din Horezu pentru
pălincă, set două bucăți
• Steluță de Crăciun decorată cu brad, conifere și
elemente naturale, etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

231.00 lei
• Coș răchită tradițional împletit manual
• Ștergar tradițional românesc realizat manual
• Vin roșu sec românesc, Epicentrum Merlot și Cabernet
Sauvignon, 0.75 L
• Cozonac tradiţional cu nucă, cacao, ciocolată şi miere, 800 g
• Bomboane de ciocolată cu vișine aromate în alcool, 150 g
• Salată de ardei iuți, produs natural, 180 g
• Căni din ceramică tradițională din Horezu pentru
pălincă, set două bucăți
• Lingură de lemn pictată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

243.00 lei

• Cutie cadou Crăciun
• Cognac Leon Thomas, VS Fine Cognac (0.7L)
• Un glob de Crăciun, realizat artistic din ciocolată albă,
pe o tabletă de ciocolată cu lapte, decorată cu perle
de zahar - 180 g
• Aranjament de Crăciun în vas de lemn cu etichetă de
carton personalizată

248.00 lei
•
•
•
•

Tăviță cadou Crăciun
Vin românesc roșu sec, Tectonic Cabernet Sauvignon, 0.75 L
Cutie metalică cu doua sortimente de biscuiti fini, 250 g
Coroniță de Crăciun din brad natural, conifere
și elemente decorative cu etichetă de carton
personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

254.00 lei

• Tăviță cadou Crăciun
• Vin franțuzesc roșu sec, La Fiole du Pape, A.O.C.Côtes
du Rhône, 2013, 0.75 L
• Ciocolată de băut specială pentru Crăciun care se
topește perfect într-o cană cu lapte fierbinte, 33 g
• Cutie metalică plină cu ceai de fructe, 100 g
• Aranjament de Crăciun în vas de lemn cu etichetă de
carton personalizată
• Felicitare de Crăciun împrimată pe lemn, se poate
personaliza cu mesajul dorit
• Ambalaj festiv de Crăciun

259.00 lei
•
•
•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional împletit manual
Vin românesc roșu sec, Sărica Niculițel - Pergament, 0.75 L
Ciocolată de casă, realizată manual, 100 g
Cireșe negre amare făcute dulceață, produs natural, 250 g
Ceai verde, Tropic Garden, 50 g
Săpun natural din ceai verde cu argan, 150 g
Coroniță de Crăciun din brad natural, conifere, plante
suculente și elemente decorative cu etichetă de
carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

281.00 lei

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coș răchită tradițional colorat împletit manual cu husă
Pălinca Mere, Casa Palincii, 0.5L
Cozonac cu multă nucă, însiropat cu miere, 800 g
Pricomigdale realizate manual după o reţetă tradiţională, 200 g
Dulceață de caise cu sâmburi și păstai de vanilie, 250g
Gogoșari în sos, 180 g
Ceai natural din plante, 250 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

353.00 lei
• Coș colorat din răchită (roșu), împletit manual cu husă
tradițională
• Vișinată produs tradițional, natural 100%, 0.75 L
• Cozonac tradițional cu multă nucă, 950 g
• Biscuiți de casă, realizați manual, 100 g
• Sos Samârzac pentru friptura de Crăciun, produs natural, 180 g
• Felicitare de Crăciun împrimată pe lemn, se poate
personaliza cu mesajul dorit
• Ambalaj festiv de Crăciun

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

363.00 lei

• Coș de bicicletă colorat din răchită împletit manual cu
husă tradițională
• Vin românesc alb sec, Fetească Regală Podgoria
Cotești, 1979, 0.75 L
• Om de turtă dulce realizat din cea mai fină ciocolată
cu lapte, 60 g
• Săpun natural din migdale și miere, 150 g
• Steluță de Crăciun decorată cu brad, conifere și
elemente naturale, etichetă de carton personalizată
• Ambalaj festiv de Crăciun

392.00 lei
• Cutie cadou Crăciun
• Vin franțuzesc roșu sec Château La Verrière Rouge,
Bordeaux Superieur, 0.75 L
• Cognac Courvoisier VS, Le Cognac de Napoleon, 0.75 L
• Terină de gâscă, pere și suc de trufe, 65 g
• Condimente pentru vin fiert, 35 g
• Steluță de Crăciun decorată cu brad, conifere și
elemente naturale, etichetă de carton personalizată

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

398.00 lei

533.00 lei
Cutie cadou Crăciun
Șampanie Laurenti Grande Cuvee Brut, 0.75 L
Cognac Hennessy VS, 0.75 L
O cutie exclusivistă, realizată din lemn african,
conţinând 5 praline asortate, realizate manual, cu
diverse umpluturi, 65 g
• Terină gătita în stil regesc cu 20% Foie Gras, 120 g

457.00 lei
• Cutie cadou Crăciun
• Șampanie “D de Devaux”, Brut Cuvee, 0.75 L
• 3 cutii cu 12 praline, câte 4 în fiecare cutie, realizate manual
din cele mai bune ingrediente naturale și prezentate în forme
elegante, ovale și dreptunghulare
• Bloc de Foie Gras de rață, 45 g
• Mirodenii de Crăciun, 35 g
• Lumânare decorativă
• Felicitare de Crăciun împrimată pe lemn, se poate
personaliza cu mesajul dorit

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

•
•
•
•

• Cutie cadou Crăciun
• Șampanie Moet & Chandon, Imperial Brut, 0.75 L
• O cutie exclusivistă, realizată din lemn african, conţinând 24
praline asortate, realizate manual, cu diverse umpluturi, 270 g
• Terină de fazan, 65 g

+40 727 735 036 (Alina) | +40 724 288 869 (Loredana)
contact@fabulousbaskets.ro
www.fabulousbaskets.ro

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

561.00 lei

Fabulous
Order
Prețurile nu includ TVA.
Comenzile pentru cadourile de Crăciun se fac
online, pe site-ul nostru www.fabulousbaskets.ro
Pentru mai multe informații:
Loredana Huiban
Managing Director | Fabulous Baskets
Mobile: 0724 288 869
E-mail: contact@fabulousbaskets.ro

Fabulous
Delivery
Fiecare coș este ambalat individual și este
transportat la adresa specificată.
Comanda minimă este de 5 cadouri.
Pentru comenzi de peste 20 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.
FOTO: Dragoș Toader
LOCAȚIE: Club Cortina (Unirii nr 148, Corbeanca)

www.fabulousbaskets.ro

