Fabulous
Baskets
Cadouri Paste 2018

Fabulous
Surprise

“

Descoperă cadourile Fabulous
Baskets realizate pentru tine!
Fabulous Baskets te conduce
într-o experiență pe meleaguri
autohtone, în Franța sau în Italia.
Cadourile vă vor îmbia la masă în
familie de sărbătorile Pascale.

Fabulous
Products

“

Cele mai fine produse tradiționale românești, o selecție de cozonaci,
pască, realizate după rețete tradiționale românești, dulcețuri naturale,
ouă încondeiate, ouă cu mărgele din Bucovina, băuturi de cea mai
bună calitate, pălincă naturală, vinuri de soi premiate, figurine de
ciocolată realizate după o rețetă belgiană. De asemenea, în fiecare
cadou Fabulous Baskets, se află o decorațiune specifică sărbătorilor
Pascale, realizată manual de tinerii de la Fundația „Chance for Life”.
Împreuna, sprijinim o cauză nobilă.
Toate produsele au câte o poveste și au fost alese cu mare grijă
pentru a forma cadouri numai bune de oferit în dar celor dragi.
Puteți solicita o ofertă personalizată, care vă va fi transmisă în cel
mult 24 de ore.

54.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Vin roșu demisec românesc Pelin Urlați, 0.75 L
•• Cozonac tradițional de casă cu rahat și cacao, 500 g
•• Praline asortate de ciocolată, 120 g
•• Cafea măcinată Bianchi, 100 g
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

63.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Vin roșu demisec românesc Pelin Urlați, 0.75 L
•• Cozonac tradițional de casă cu nucă, 500 g
•• Vișine făcute dulceaţă, produs natural, 130 g
•• Praline de ciocolată cu lapte, 125 g
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

67.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Vin roșu sec franțuzesc L’Orbeil Réserve, A.O.C.
Corbières, 0.75 L
•• Cozonac tradițional cu rahat și cacao, 500 g
•• Tabletă de ciocolată cu migdale și nuga, 100 g
•• Floare Kalanchoe Calandivă în ghiveci cu etichetă
personalizată
•• Ambalaj festiv de Paște

106.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Vin roșu sec românesc Vila Babiciu, 0.75 L
•• Cozonac tradițional de casă cu rahat stafide și
nucă, 500 g
•• Fursecuri cu ovăz și fructe, 200 g
•• Confit de cireșe cu piper, 120 g
•• Lumânare decorativă în formă de ou
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii
de la Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

107.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Sirop de păpădie, produs natural, 250 ml
•• Peltea de gutui, produs natural, 310 g
•• Fursecuri cu stafide realizate după o rețetă
tradițională, 200 g
•• Cutie trufe de ciocolată cu alune, 200 g
•• Floare Kalanchoe Calandivă în ghiveci cu etichetă
personalizată
•• Felicitare de Paște realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

111.00 lei

•• Cutie cadou
•• Vin roșu sec românesc Aerodyn Cupaj Roșu, 0.75 L
•• Prosecco, La Farra Valdobbiadene DOCG, Extra
Dry, 0.75 L

+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

128.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Vin roșu sec românesc Pinot Noir,
Villa Vinea - Premium, 0.75 L
•• Cozonac tradițional de casă cu nucă, 500 g
•• Mure făcute dulceață, produs natural, 310 g
•• Figurină de ciocolată realizată manual după o
rețetă belgiană, 50 g
•• Ștergar realizat manual în Bucovina
•• Lingură de lemn pictată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

136.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Vin roșu demisec românesc Pelin Urlați, 0.75 L
•• Vin roșu sec franțuzesc L’Orbeil Réserve, A.O.C.
Corbières, 0.75 L
•• Cozonac tradițional de casă cu nucă, 500 g
•• Fursecuri cu stafide realizate după o rețetă
tradițională, 200 g
•• Cutie cu trufe de ciocolată, 125 g
•• Ardei iuți făcuți dulceaţă, produs natural, 210 g
•• Gutui făcute dulceață, produs natural, 310 g
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii
de la Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

151.00 lei

•• Cutie cadou
•• Vin roșu sec românesc Dei Gratia Cabernet
Sauvignon 1000 de Chipuri 2012, 0.75 L
•• Praline de ciocolată, diverse sortimente, 185 g
•• Plantă suculentă în vas geometric cu etichetă
personalizată

160.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Vin roșu sec românesc Davino, Făurar Roşu de Ceptura,
2013, 0.75 L
•• Cozonac tradițional de casă cu nucă, Privileg Catering
(furnizorul oficial al Casei Regale a României), 500 g
•• Cireșe negre făcute dulceață, produs natural, 250 g
•• Ceai Tahiti Cream, Rooibos, 50 g
•• Plic semințe cu plante aromatice, etichetă personalizată
•• Ou pictat manual în Bucovina
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

161.00 lei

••
••
••
••
••
••
••
••

Coș răchită tradițional împletit manual
Țoi afinată, produs tradițional, natural 100%, 45 ml
Țoi vișinată, produs tradițional, natural 100%, 45 ml
Pască tradițională de casă cu brânză și stafide, 600 g
Bănuți de ciocolată cu nucă, fistic și migdale, 100 g
Plantă aromatică în ghiveci cu etichetă personalizată
Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina
Ambalaj festiv de Paște

167.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Sirop de fructe de soc, produs natural - 250 ml
•• Cutie pate de fruit, minim 50% pulpă de fruct, 18 bucăți
•• Gel de duș bio, Rampal Latour 250 g
•• Kit de plantat în vas ceramic cu etichetă personalizată
•• Figurină de ciocolată realizată manual după o
rețetă belgiană - 50 g
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii de la
Asociația Incubator
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

178.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Vin roșu sec românesc Macin Merlot - Curtea Regala, 0.75 L
•• Sirop din floare de salcâm, produs natural, 250 ml
•• Praline de ciocolată în formă de ou, realizate manual după o
rețetă belgiană, 100 g
•• Cafea măcinată Etiopia Djmmah Moka, 100 g
•• Aranjament de Paște cu plantă suculentă, etichetă personalizată
•• Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina
•• Ambalaj festiv de Paște

179.00 lei

•• Cutie cadou
•• Șampanie Besserat de Bellefon, Cuvée des
Moines, Brut, 0.75 L
•• Vin roșu sec franțuzesc Esprit Barville,
Cotes Du Rhone 2011, 0.75 L

+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

187.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Vin roșu sec românesc Aerodyn Fetească Neagră, 0.75 L
•• Cozonac ardelenesc tradițional de casă plin cu nucă, 800 g
•• Fursecuri pricomigdale realizate după o rețetă
tradițională, 200 g
•• Fructe de soc făcute dulceață, produs natural, 250 g
•• Figurină de ciocolată realizată manual după o rețetă
belgiană, 100 g
•• Aranjament de Paște cu floare în ghiveci,
etichetă personalizată
•• Felicitare de Paște realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

191.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Vin roșu sec românesc Fetească Neagră 1000 de Chipuri, 0.75 L
•• Pască tradițională cu brânză și stafide, 600 g
•• Bomboane de ciocolată cu vișine aromate în alcool, 150 g
•• Floare Kalanchoe Calandivă cu etichetă personalizată
•• Ștergar realizat manual în Bucovina
•• Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina
•• Lingură de lemn pictată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

195.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Afinată, produs tradițional, natural 100%, 0.75 L
•• Coacăze negre făcute dulceaţă, produs natural, 250 g
•• Floare Kalanchoe Calandivă în ghiveci cu etichetă
personalizată
•• Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii de la
Asociația Incubator
•• Ambalaj festiv de Paște

198.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Vin roșu sec italienesc La Mura, IGT Rosso di Sicilia,
2013, 0.75 L
•• Ruladă Marisa cu nucă și cacao, 430 g
•• Lumânare decorativă în formă de ou
•• Ceai Gran’s Spicy Cake, infuzie de fructe, 50 g
•• Coroniță realizată manual din elemente decorative
specifice sărbătorilor Pascale, etichetă personalizată
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

209.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual;
•• Vin roșu sec românesc Vila Babiciu, 0.75 L;
•• Cozonac cu multă nucă, însiropat cu miere, 800 g;
•• Cireșe roşii cu zmeură de grădină făcute dulceață,
produs natural, 250 g;
•• Aranjament de Paște cu floare în ghiveci, etichetă
personalizată;
•• Ou pictat manual în Bucovina;
•• Ștergar realizat manual în Bucovina;
•• Lingura de lemn pictata manual;
•• Ambalaj festiv de Paște;

236.00 lei

•• Tăviță cadou
•• Whisky Old Grand-Dad Kentucky Straight Bourbon, 0.75 L
•• Terină de cerb, 90 g
•• Coroniță realizată manual din elemente decorative
specifice sărbătorilor Pascale, etichetă personalizată
•• Lumânare decorativă în formă de ou
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

250.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Vin rose franțuzesc Elodie Merlot Rose,
Vin de Pays du Var, 0.75 L
•• Cutie cu praline de ciocolată, 160 g
•• Aranjament floral în vas de ceramică cu
etichetă personalizată
•• Decorațiune de Paște realizată manual de
tinerii de la Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

262.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual
•• Prosecco italienesc, Canaletto Autentico Italiano, 0.75 L
•• Ruladă Marisa cu nucă și cacao, 430 g
•• Fursecuri cu ciocolată realizate după o rețetă tradițională, 200 g
•• Tabletă de ciocolată în formă de iepuraş de Paşte, 100 g
•• Ceai verde, Sencha Tropical Garden, 50 g
•• Coroniță realizată manual din elemente decorative specifice
sărbătorilor Pascale, etichetă personalizată
•• Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina
•• Decorațiune de Paște realizată manual de tinerii de la
Fundația „Chance for Life”
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

302.00 lei
•• Coș de picnic tradițional împletit manual cu husă
•• Vin roșu sec românesc Curtea Regala DOC-CMD Macin,
Renatus Rosu, 0.75 L
•• Cozonac tradițional răsfățat cu de toate, 600 g
•• Sirop de cătină produs natural, 250 ml
•• Marshmallow, 160 g
•• Cutie cu praline de ciocolată, realizate manual după o
rețetă belgiană, 9 bucăți
•• Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina

•• Cutie cadou
•• Whisky Clontarf Irish Trinity, 3X200 ml
•• Tabletă de ciocolată realizată manual, 180 g
•• Aranjament de Paște cu plantă suculentă,
etichetă 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

315.00 lei

•• Coș răchită colorat tradițional împletit manual
•• Vin roșu sec românesc Davino Ceptura, 0.75 L
•• Pască tradițională de casă cu brânză și stafide,
Privileg Catering (furnizorul oficial al Casei
Regale a României), 500 g
•• Cireșe roşii cu zmeură de grădină făcute
dulceață, produs natural, 250 g
•• Plantă suculentă în vas geometric cu etichetă
personalizată
•• Ou cu mărgele realizat manual în Bucovina
•• Ambalaj festiv de Paște

401.00 lei

•• Cutie cadou
•• Șampanie Moet & Chandon, Imperial
Brut, 0.75 L
•• Tabletă de ciocolată albă în formă de ou
cu biscuiți crocanți, 120 g
•• Rillette de rață gătită în stil grecesc (20%
foie gras), 120 g
•• Plantă suculentă în vas geometric, cu
etichetă 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

473.00 lei

•• Coș răchită tradițional împletit manual cu husă
•• Pălincă de gutui, produs tradițional românesc,
natural 100%, 0.7 L
•• Pască tradițională de casă cu brânză și stafide, 600 g
•• Cafeaua Bunicii măcinată pentru ibric, 250 g
•• Ardei iuți făcuți dulceaţă, produs natural, 130 g
•• Kit de plantat în vas ceramic cu etichetă
personalizată
•• Ambalaj festiv de Paște

+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

Fabulous
Order
Prețurile nu includ TVA.
Comenzile pentru cadourile de Paște
se fac online www.fabulousbaskets.ro.
Pentru mai multe informații: Loredana Huiban,
0724 288 869, 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 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.
Foto: Dragoș Toader
Locație: Club Cortina (Unirii nr 148, Corbeanca)

