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Kategoria do 20 zł
bakalie

Migdały w naturalnej osłonce

Żurawina kandyzowana

Kod: J026
Kod: J039
Kod: J023
		

Rożek – 6,94 PLN
Torebka – 9,17 PLN
Kubełek – 15,00 PLN

Rożek – 9,07 PLN
Torebka – 10,74 PLN
Kubełek – 19,07 PLN

Kod: J025
Kod: J024
Kod: J037

Pyszności Rudolfa
Świąteczna mieszanka orzecha laskowego,
rodzynek królewskich i orzecha ziemnego w karmelu.

Rożek – 7,22 PLN
Torebka – 10,56 PLN
Kubełek – 16,48 PLN
VAT: 8%

Kod: J057
Kod: J058
Kod: J059

Świeże pistacje w łuskach
Rożek – 9,17 PLN
Torebka – 11,67 PLN
Kubełek – 18,43 PLN

www.limonkastudio.pl

Kod: J005
Kod: J021
Kod: J038

Suszone śliwki
Torebka – 8,52 PLN
Kubełek – 12,69 PLN

Kod: J022
Kod: J036
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Kategoria do 20 zł
wina

Muscat Ottonel

Kagor Recept Winodela

Białe półsłodkie wino z Mołdawii.
Doskonałe do delikatnych serów,
świetnie komponujące się
z wykwintnymi deserami – poj. 0,75 cl.

Czerwone słodkie wino z gron szczepu
Cabernet Sauvignon rosnących
w południowej części Mołdawii – poj. 0,75 cl.

Opakowanie:

Torebka z eleganckiej, prążkowanej tektury.

Opakowanie:

Torebka ze złocistej tektury.

Cena kpl. netto: 18,70 PLN

Cena kpl. netto: 21,70 PLN
Vat: 23%

Vat: 23%

Kod: W002

Kod: W003

Puente La Dehesa Red

Imiglicos Black Label

Hiszpańskie, czerwone, półsłodkie wino
o harmonijnej owocowej nucie – poj. 0,75 cl.

Słynne wino pochodzące z Cypru.
Posiada intensywny czerwony kolor oraz wspaniały,
kuszący, owocowy smak – poj. 0,75 cl.

Opakowanie:

Opakowanie:

Elegancki kuferek z tektury karbowanej.

Mikołajowy kubraczek.

Cena kpl. netto: 19,70 PLN
Vat: 23%

Cena kpl. netto: 21,50 PLN

Kod: W005

Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: W004
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Kategoria do 60 zł
zestawy z bakaliami

Pierwsza gwiazdka
•
•
•

Wyśmienita kandyzowana żurawina
o oryginalnym smaku – kubełek 250g
Ekskluzywna Herbatka św. Mikołaja
w ozdobnej torebce – 100g
Złocisty świąteczny dzwoneczek – 1 szt.

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w torebkę z celofanu
wyściełaną wiórkami drzewnymi, z czerwoną kokardą
z rafii i dekoracją świąteczną.

Cena netto: 36,60 PLN
Vat: 23%

Kod: BN022

Wiśniowe krągłości

Wiśniowe preludium

•

•

•
•

Wyśmienita kandyzowana żurawina
w ozdobnej torebce – 100g
Rożek świeżych pistacji w łuskach – 100g
Komplet świec lakierowanych w kształcie bombek
w kolorze złotym i burgundowym – 2 szt.

•

Wyśmienita kandyzowana żurawina
w ozdobnej torebce – 100g
Świeca lakierowana w kształcie bombki
w kolorze burgundowym - 1 szt.

Opakowanie:

Opakowanie:
Pudełko w kolorze écru-burgundowym o wym. 24 cm x 20 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Pudełko w kolorze écru-burgundowym
o wym. 24 cm x 20 cm, wyłożone wiórkami
drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 52,00 PLN

Cena netto: 36,00 PLN

Vat: 23%

Vat: 23%

Kod: BN030

www.limonkastudio.pl

Kod: BN031
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Kategoria do 60 zł
zestawy z herbata

Świąteczna śnieżynka

Uśmiech Rudolfa

•

•
•
•

•
•

Metalowa ozdobna puszka
z motywem świątecznym – 1 szt.
Ekskluzywna Herbatka św. Mikołaja
w ozdobnej torebce z kokardką – 50g
Świeca w kształcie bombki,
w kolorze śliwkowym – 1 szt.

•

Opakowanie:

Opakowanie:

Zestaw zapakowany jest w torebkę z celofanu
ozdobioną czerwoną kokardką z rafii.

Całość opakowana jest w torebkę celofanową związaną
kokardą sizalową, z bombkami w kolorze śliwkowym.

Cena netto: 56,50 PLN

Cena netto: 44,90 PLN
Vat: 23%

Klasyczny i elegancki biało-czerwony kubek JOY
Świąteczna maskotka - Renifer Rudolf - 1 szt.
Ekskluzywna Herbatka św. Mikołaja w czerwonej,
ozdobnej puszce – 50g
Belgijskie czekoladowe trufinki w kształcie serca - 65g

Vat: 23%

Kod: BN032

Kod: BN026

Świąteczny wieczór
•
•

Kubełek pełen pysznych pistacji w łuskach – 190g
Ekskluzywna Herbatka św. Mikołaja w ozdobnej torebce – 50g

Opakowanie:
Pudełko z tektury karbowanej o wym. 24 x 20 cm, wyłożone
wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 51,00 PLN
Vat: 23%

Kod: BN027

www.limonkastudio.pl
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Kategoria do 60 zł
zestawy z winem

Karmazynowe święta
•
•
•

Finca Del Viso Semi Sweet Red – hiszpańskie półsłodkie wino
o intensywnie wyczuwalnej nucie dojrzałych owoców – poj 0,75cl
Wyśmienita żurawina kandyzowana w rożku – 125g
Świece lakierowane w kształcie bombki, w kolorze
burgundowym i złotym – 2 szt.

Opakowanie:
Pudełko z tektury karbowanej o wym. 32 cm x 24 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 52,00 PLN
Vat: 23%

Kod: BN005

Świąteczna przekąska

Dotyk świąt

•

•

•
•

Porta Winemaker Chardonay – wytrawne
białe wino z Chile o bogatym aromacie bananów,
melona i brzoskwiń – poj 0,75 cl
Wyśmienite paluszki z czekolady deserowej
o smaku pomarańczy – 75g
Pomarańczowa świeca lakierowana
w kształcie bombki – 1 szt.

•
•

Porta Winemaker Merlot – czerwone, wytrawne,
chilijskie wino o bogatej strukturze smakowej
i pięknej czerwonej barwie – poj. 0,75cl
Ekskluzywne holenderskie paluszki Baronie z białej
czekolady, z nadzieniem o smaku cappuccino – 75g
Złota świeca lakierowana
w kształcie bombki – 1 szt.

Opakowanie:

Opakowanie:

Pudełko z tektury karbowanej o wym. 32 cm x 24 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Pudełko z tektury karbowanej o wym. 32 cm x 24 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 50,00 PLN

Cena netto 51,70 PLN

Vat: 23%

Vat: 23%

Kod: BN003

www.limonkastudio.pl

Kod: BN004
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Kategoria do 60 zł
wina

Turner Road
Merlot Reserva

Pere Ventura
Cava Brut Nature

Znakomite wytrawne czerwone
wino o finezyjnym, kalifornijskim
aromacie. Stanowi wykwintny dodatek
do makaronów, serów oraz różnego
rodzaju mięsa – poj. 0,75 cl.

Hiszpańskie wytrawne białe wino musujące
typu Cava o finezyjnym aromacie
i prawdziwym, południowym
temperamencie – poj. 0,75 cl.

Opakowanie:

Opakowanie:
Elegancka tuba z drobnoziarnistego korka.

Elegancka bejcowana skrzynka drewniana
wyłożona wiórkami drzewnymi.

Cena kpl. netto: 42,30 PLN

Cena kpl. netto: 47,90 PLN

Vat: 23%

Kod: W006

Vat: 23%

Kod: W007

Sumarroca Muscat

Gran Tierra

Hiszpańskie wytrawne białe wino
o złożonym intensywnym aromacie
owocowym, z nutą brzoskwini i lychee,
z wyczuwalnym muśnięciem
miodu – poj. 0,75 cl.

Oryginalne wytrawne wino pochodzące
prosto ze słonecznych chilijskich
szczepów czerwonych winogron.
Stanowi świetne uzupełnienie serów,
mięsa wieprzowego, ryb lub kurczaka
– poj. 0,75 cl.

Opakowanie:
Elegancka tuba z drobnoziarnistego korka.

Elegancki kuferek z tektury karbowanej.

Cena kpl. netto: 52,50 PLN
Vat: 23%

Opakowanie:
Cena kpl. netto: 40,50 PLN

Kod: W010

Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: W008
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Kategoria do 100 zł
zestawy z herbata

Białe Cappuccino

Wigilijna elegancja

•

•

•

•
•

Earl Grey – oryginalna czarna herbata
z dodatkiem olejku z bergamotki – puszka 100g
Ekskluzywne holenderskie paluszki
z białej czekolady, z nadzieniem
z czekolady mlecznej i kawy mocca – 75g
Wyśmienita konfitura ze słonecznych fig
z koniakiem – 200 ml
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g

•
•

Elegancki i wygodny w użyciu kubek w kolorze
czarnym, z białym wnętrzem – 1 szt.
Świąteczna puszka do herbaty – 1 szt.
Herbatka św. Mikołaja w ozdobnej torebce
z kokardką – 50g

Opakowanie:
Ekskluzywne pudełko w kolorze czerwonym,
z nadrukiem świątecznym, ozdobione elementami
wykonanymi ze złotej folii.

Opakowanie:
Pudełko w kolorze zielono-złotym o wym. 24 cm x 20 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 53,70 PLN
Vat : 23%

Kod: BN028

Cena netto: 78,50 PLN
Vat : 23%

Kod: BN025

Świąteczne popołudnie
•
•

•

Jedno z najsłynniejszych włoskich win Chianti
o intensywnej czerwonej barwie – poj. 0,75cl
Darjeeling Tea – najbardziej szlachetna
czarna herbata Ahmad nazywana szampanem
wśród herbat – puszka 100g
Przepyszne wyraziste w smaku suszone śliwki
w kubełku – 250g

Opakowanie:
Pudełko w kolorze écru-burgundowym o wym. 32 x 24 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 91,00 PLN
Vat: 23%

Kod: BN006

www.limonkastudio.pl
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Kategoria do 100 zł
zestawy z czekoladkami

Miętowa nuta

Mała czarna

•
•

•

•

Doskonała czarna herbata Ahmad w puszce – 100g
Paluszki z mlecznej czekolady wzbogacone
orzeźwiającym smakiem mięty – 75g
Zielone drylowane oliwki w słoiczku – 140g

•
•
•

Opakowanie:

Oryginalna brytyjska herbata liściasta Twinings
Prince of Wales – puszka 100g
Czekolada Ritter Sport o delikatnym smaku gorzkiego musu – 100g
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g
Zdobiona lakierowana świeca écru w kształcie bombki – 1 szt.

Ekskluzywne pudełko w kolorze zielonym
z nadrukiem świątecznym, ozdobione
elementami wykonanymi ze złotej folii.

Opakowanie:

Cena netto: 62,50 PLN

Cena netto: 59,00 PLN

Vat: 23%

Vat: 23%

Pudełko z tektury karbowanej o wym 24 cm x 20 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Kod: BN021

Kod: BN024

Urok marcepanu

Błękitna Laguna

•

•

•
•
•

Twinings English Breakfast – czarna herbata
o wyrazistym aromacie – puszka 100g
Ritter Sport – nadziewana półgorzka czekolada
z marcepanem – 100g
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g
Zdobiona lakierowana świeca écru
w kształcie bombki – 1 szt.

•
•
•

Twinings – mieszanka czarnych herbat Lady Grey
o aromacie bergamotki, z dodatkiem skórki
pomarańczowej i cytrynowej – puszka 100g
Ekskluzywne holenderskie paluszki Baronie
z mlecznej czekolady – 75g
Oryginalna konfitura ze słonecznych fig z koniakiem – 200 ml
Wyśmienite migdały w naturalnej osłonce w rożku – 125g

Opakowanie:

Opakowanie:

Pudełko z tektury karbowanej o wym. 24 cm x 20 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Ozdobne pudełko w kolorze granatowo-złotym
o wym. 24 cm x 20 cm, wyłożone wiórkami
drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 59,00 PLN
Vat: 23%

Cena netto: 82,50 PLN

Kod: BN023

Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: BN029
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Kategoria do 100 zł
zestawy z winem

Wiśniowa Rapsodia

Głębia błękitu

•

•

•
•
•

Jedno z najlepszych hiszpańskich win
wytrawnych o intensywnej, czerwonej barwie
– Mapa eMundo – poj. 0,75 cl.
Wyśmienita konfitura wiśniowa z brandy – 200 ml
Świece – stożki w kolorze burgundowym – 2 szt.
Stroiki świąteczne do świec – 2 szt.

•
•

Opakowanie:

Doskonałe wytrawne Caberet Merlot pochodzące
z idealnie zbalansowanych australijskich szczepów
czerwonej winorośli – poj. 0,75 cl
Kubełek pełen przepysznych,
wyrazistych w smaku śliwek – 250g
Wyśmienite belgijskie czekoladki Hamlet Assortiment
w ekskluzywnym granatowym opakowaniu – 125g

Pudełko w kolorze écru-burgundowym

Opakowanie:

o wym. 32 x 23 cm, wyłożone wiórkami
drzewnymi, z dekoracją świąteczną.

Eleganckie pudełko w kolorze granatowo-złotym o wym. 32 x 24 cm,
wyłożone wiórkami drzewnym z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 98,00 PLN

Liliowe Święta

Vat: 23%

•

Kod: BN008

•
•
•
•

Czerwone kalifornijskie wino wytrawne Robert Mondavi
Woodbridge Cabernet Sauvignon, skomponowane
z soczystych czerwonych owoców winogrona – poj 0,75 cl.
Przepyszne wyraziste w smaku suszone śliwki
w ozdobnej torebce – 100g
Belgijskie czekoladowe trufinki ze słodkim
wiśniowym nadzieniem – 75g
Darjeeling Twinings – znakomita herbata w saszetkach
o delikatnym, charaterystycznym smaku – 1 op.
Kulista lakierowana świeczka w kolorze écru – 1 szt.

Cena netto: 81,80 PLN
Vat: 23%

Kod: BN011

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wiklinowy kosz
(średnica: 32 cm, wysokość: 37 cm) i celofan z kokardą z rafii,
wyłożony wiórkami drzewnymi z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 109,00 PLN
Vat : 23%

Kod: BN020

www.limonkastudio.pl
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Kategoria do 100 zł
wina

Pere Ventura
Reserva Especial

Allegrini Corte
Giara Ripasso
Valpolicella

Hiszpańskie czerwone wino wytrawne
o złożonym intensywnym aromacie owocowym.
Jego zróżnicowany smak zdominowany
jest przez dość potężne i wyraziste taniny,
współgrające z jagodami i wanilią oraz nutami
ciemnej czekolady – poj. 0,75 cl.

Doskonałe czerwone wino hiszpańskie
o intensywnym, przyjemnym smaku
dojrzałych owoców, z zaskakującą
mieszanką pikantnych przypraw,
tytoniu i wanilii – poj. 0,75cl.

Czerwone włoskie wino wytrawne
o złożonym, zachwycającym
aromacie dojrzałych owoców, z lekką
nutą wanilii, cynamonu i orzecha
włoskiego – poj. 0,75cl.

Opakowanie:

Opakowanie:
Elegancka, bejcowana skrzynka
drewniana wyłożona wiórkami drzewnymi.

Opakowanie:

Elegancka bejcowana skrzynka drewniana
wyłożona wiórkami drzewnymi.

W komplecie elegancka tuba
z drobnoziarnistego korka.

Cena kpl. netto: 78,90 PLN
Vat: 23%

Sumarroca
Santa Creu

Cena kpl. netto: 49,90 PLN
Vat: 23%

Cena kpl. netto: 75,80 PLN

Kod: W011

Vat: 23%

Kod: W015

Foncesca
Porto Ruby

Blouchard
Chablis

Oryginalne wytrawne wino pochodzące
prosto ze słonecznych portugalskich szczepów
czerwonych winogron odznaczających
się wyjątkową słodkością, a także wysoką
zawartościa alkoholu – poj. 0,75 cl.

Jedno z najlepszych francuskich win
wytrawnych pochodzących z regionu
Jucar River, odznaczające się
krystaliczną barwą oraz intrygującym
kupażem szczepów – poj. 0,75 cl.

Opakowanie:

Opakowanie:

Elegancka tuba z drobnoziarnistego korka.

Elegancka tuba z drobnoziarnistego korka.

Cena kpl. netto: 80,60 PLN

Cena kpl. netto: 86,60 PLN

Vat: 23%

Vat: 23%

Kod: W012

www.limonkastudio.pl

Kod: W009

Kod: W013
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Kategoria powyżej 100 zł
kosze

Smaki świąt
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeta Merlot – jedwabiste, wytrawne, czerwone wino rodem z Sycylii o delikatnej
woni czarnej porzeczki, dojrzałej suszonej śliwki i słodkich fiołków – poj. 0,75 cl
Davidoff Fine Aroma – kawa mielona o łagodnym smaku – 250g
Hamlet Assortiment - wyśmienite belgijskie czekoladki – 125g
Smakowita kandyzowana żurawina w ozdobnej torebce – 100g
Metalowa puszka z bożonarodzeniowym wzorem – 1 szt.
Aromatyczna Herbatka św. Mikołaja - w ozdobnej torebce z kokardką – 50g
Oryginalne pomarańczowe konfitury o korzennym aromacie – 200 ml
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g

•
•

Świece stożkowe w kolorze burgundowym – 2 szt.
Stroiki świąteczne do świec – 2 szt.

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wiklinowy kosz
(średnica: 32 cm, wysokość: 37 cm)
i celofan z kokardą. Ozdobiona wiórkami
drzewnymi i dekoracją świąteczną.

Cena netto: 256,00 PLN
Vat: 23%

Kod: BN014

Gwiazdkowy wieczór
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nobilio East Coast Merlot – czerwone wytrawne wino
z Nowej Zelandii o delikatnych akcentach korzennych
i ziemistych – poj. 0,75 cl
Kawa rozpuszczalna Davidoff Café Suprême Réserve
z limitowanej serii w metalowej puszce – 100g
Wyśmienite pralinki Lindt z nadzieniem z mlecznej,
białej i gorzkiej czekolady – 100g
Oryginalna Herbata św. Mikołaja w puszce – 50g
Kubełek pełen migdałów w naturalnej osłonce – 250g
Mleczna czekolada Ritter o oryginalnym kwadratowym kształcie,
wypełniona delikatną masą nugatową – 100g
Czekolada Lindt z aksamitnym kremem brulée – 150g
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g
Złota świąteczna świeca w kształcie walca – 1 szt.

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wiklinowy kosz
(średnica: 32 cm, wysokość:37 cm)
i celofan z kokardą. Ozdobiona wiórkami
drzewnymi i dekoracją świąteczną.

Cena netto: 209,00 PLN
Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: BN013
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Kategoria powyżej 100 zł
walizki

Blask Choinki
•

•
•
•
•
•

Pere Ventura Cava Brut Nature – hiszpańskie, musujące,
białe wino wytrawne typu Cava o finezyjnym aromacie
z prawdziwym południowym temperamentem – poj. 0,75 cl
Aromatyzowana Herbatka św. Mikołaja – 50g
Metalowa puszka do herbaty w kolorze zielonym – 1 szt.
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g
Rożek świeżych pistacji w łuskach – 100g
Kulista świeca lakierowana w kolorze złotym – 1 szt.

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wygodną do transportu,
wiklinową walizkę o wym. 350 x 250 x 160 mm, wyłożoną
wiórkami drzewnymi, ozdobioną dekoracją świąteczną.

Mikołaj po włosku
•

•
•

Cena netto: 157,40 PLN
Vat: 23%

Kod: BN015

•

Ruffino Chianti Superiore DOCG – włoskie
wytrawne wino ze szczepu Sangiovesse i Cabernet
Sauvignon oraz Merlot, uwodzi zmysły rubinową barwą
z refleksami w kolorze cegły – poj. 0,75 cl
Oliwa Extra Vergine PLANETA Nocellara – najwyższej klasy
oliwa z sycylijskich oliwek – poj. 0,5 cl
Smakowita kandyzowana żurawina w rożku – 125g

•
•

B&G Bordeaux Rouge Gold Label – czerwone francuskie wino
wytrawne,o delikatnym smaku czarnej porzeczki, z wyczuwalną
nutą cytrusów i brzoskwiń – poj. 0,75 cl
Oliwa Extra Vergine PLANETA Biancolilla, jedna z najlepszych
oliw tworzona metodą naturalną – poj. 0,5 cl
Rożek świeżych pistacji w łuskach – 100g

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wygodną w transporcie,
wiklinową walizkę o wym. 350 x 250 x 160 mm,
wyłożoną wiórkami drzewnymi.
Dekorację stanowią świąteczne ozdoby.

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wygodną w transporcie,
wiklinową walizkę o wym. 350 x 250 x 160 mm,
wyłożoną wiórkami drzewnymi.
Dekorację stanowią świąteczne ozdoby.

Cena netto: 168,70 PLN
Vat: 23%

Cena netto: 173,50 PLN
Vat: 23%

Szykowna elegancja

Kod: BN017

Kod: BN016

www.limonkastudio.pl
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Kategoria powyżej 100 zł
zestawy z alkoholem

Nuta pieprzu i goździka
•
•
•
•

Doskonałe hiszpańskie czerwone wino Terral o intensywnym,
przyjemnym smaku dojrzałych owoców – poj. 0,75 cl
Twinings English Breakfast – czarna herbata
o wyraźnym aromacie – 100g
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g
Komplet świec lakierowanych w kształcie bombek
w kolorze czerwonym i złotym – 2 szt.

Opakowanie:
Pudełko w kolorze czerwono-złotym o wym. 32 x 23 cm, wyłożone
wiórkami drzewnymi. Dekorację stanowią ozdoby świąteczne.

Cena netto: 111,00 PLN
Vat: 23%

Kod: BN007

Słodkie orzeźwienie
•
•
•
•

Mocna rzecz

Oryginalna chorwacka śliwowica Badel 53% – poj. 0,5 cl
Earl Grey – czarna herbata z dodatkiem olejku
z bergamotki – puszka 100g
Fantazyjne precelki Carletti z delikatnej, mlecznej
czekolady – 75g
Rożek świeżych pistacji w łuskach – 100g

•
•
•
•

Opakowanie:

Opakowanie:

Pudełko w kolorze écru-burgundowym
o wym. 32 x 23 cm, wyłożone wiórkami drzewnymi.
Dekorację stanowią ozdoby świąteczne.

Pudełko w kolorze écru-burgundowym
o wym. 32 x 23 cm, wyłożone wiórkami drzewnymi.
Dekorację stanowią ozdoby świąteczne.

Cena: 122,00 PLN
Vat: 23%

Oryginalna chorwacka śliwowica Badel 53% – poj. 0,5 cl
Premier’s English Breakfast – ekskluzywna
czarna herbata w stylowej puszce – 125g
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g
Komplet świec lakierowanych w kształcie bombek
w kolorze złotym i burgundowym – 2 szt.

Cena netto: 131,00 PLN

Kod: BN009

Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: BN010
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Kategoria powyżej 100 zł
zestawy ze słodyczami

Pomarańczowa niespodzianka
•

•
•
•

Oryginalne wytrawne wino pochodzące prosto
ze słonecznych hiszpańskich szczepów czerwonych
winogron – 0,75 cl
Wykwintna cejlońska Herbata Ahmad Tea w puszce – 100g
Paluszki Baronie o smaku pomarańczy, oblane delikatną
mleczną czekoladą – 75g
Wyśmienite pistacje w łuskach w ozdobnej torebce – 100g

Opakowanie:
Pudełko w kolorze zielono-złotym o wym. 32 x 24 cm, wyłożone
wiórkami drzewnymi. Dekorację stanowią świąteczne ozdoby.

Cena netto: 108,00 PLN

Pomarańczowy sen
•
•
•
•
•
•

Vat: 23%

Kod: BN001

Mikołaj po szkocku

Ruffino Lodola Nuova Rosso – znakomite czerwone wino
wytrawne o finezyjnym, włoskim aromacie – poj. 0,75 cl
Puszka do herbaty ze świątecznym wzorem – 1 szt.
Aromatyczna Herbatka św. Mikołaja
w ozdobnej torebce z kokardką – 50g
Kandyzowane skórki pomarańczy w czekoladzie
Chocolate Garden – torebka 125g
Wyśmienite paluszki Baronie z czekolady deserowej – 75g
Naturalny brązowy cukier trzcinowy w rożku – 125g

•
•

•

Opakowanie:
Pudełko w kolorze zielono-złotym
o wym. 32 x 23 cm, wyłożone wiórkami drzewnymi.
Dekorację stanowią świąteczne ozdoby.

Opakowanie:
Ozdobne pudełko w kolorze zielono-złotym o wym. 32 cm x 23 cm,
wyłożone wiórkami drzewnymi z dekoracją świąteczną.

Cena netto: 114,00 PLN

Cena netto: 137,00 PLN
Vat: 23%

Elegancka szkocka whisky Johnny Walker – poj. 0,75 cl
Twinings Breakfast Tea – mieszanka czarnych herbat
indyjskich i cejlońskich, odznaczająca się wyrazistym
aromatem – puszka 100g
Wyborne mleczne pralinki Lindt
w ozdobnej torebce – 100g

Vat: 23%

Kod: BN002

www.limonkastudio.pl

Kod: BN012
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Kategoria ekskluzywne
zestawy luksusowe

Podniebne wykwintności
•

•
•
•
•
•

Charakterystyczny dla Francji, jeden z najlepszych białych,
wytrawnych szampanów Veuve Cliquot Ponsardin, tworzony
z trzech gatunków winogron pochodzących z około 60
znakomitych winnic – poj. 0,75 cl
Białe, wytrawne, francuskie wino Doff Riesling
Grand Cru Schoenenburg – poj. 0,75 cl
Szkocka Whisky Glenmorangie The Original – poj. 0,7 cl
Czekolada Lindt Excellence Orange Intense – 150g
Wyśmienite belgijskie czekoladki Hamlet Assortiment o smaku
maliny, karmelu, orzecha laskowego, pomarańczy i kawy – 125g
Oryginalna brytyjska czarna herbata liściasta Twinings
Prince of Wales – puszka 100g

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wygodną w transporcie, wiklinową walizę
o wym. 460 x 310 x 190, wyłożoną wiórkami drzewnymi. Dekorację
stanowią świąteczne ozdoby.

Cena netto: 585,00 PLN
Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: BN033
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Kategoria ekskluzywne
zestawy luksusowe

Elegancka wieczerza

Magia Świąt

•

Czerwone wytrawne wino Rubio o intensywnym aromacie wiśni, fiołków i czarnej porzeczki,
z delikatnie wyczuwalnymi pikantnymi nutami włoskich przypraw – poj. 0,75 cl
Oliwa Familia Zuccardi Arauco – przedstawicielka stylu argentyńskiego,
jedna z najlepszych oliw tej kwasowości – poj. 0,5 cl
Makaron Orogiallo w kształcie uszek – ręcznie robiony, z mąki pszennej typu semolina – 500g
Lindt Excellence Orange Intense – gorzka czekolada marki Lindt o intensywnym
soczystym smaku pomarańczy i płatków migdałów, z delikatnym aromatem wanilii – 100g.
Sos pesto Grand’Italia sporządzony z liści bazylii, czosnku i sera – 190g
Suszone w słońcu naturalne pomidorki Ponti – 100g

•

Wyśmienite pistacje w łuskach zapakowane
w ozdobny rożek – 100g

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wygodną w transporcie,
wiklinową walizę o wym. 460 x 310 x 190 mm,
wyłożoną wiórkami drzewnymi.
Dekorację stanowią świąteczne ozdoby.

Cena netto: 283,00 PLN
Vat :23%

•

Kod: BN018

Czerwone wytrawne wino Les Marches De Cay o aromacie czarnych owoców,
z wyczuwalną nutą śliwek i jeżyn. Jest podawane do czerwonego mięsa
lub grillowanej piersi z kaczki – poj. 0,75 cl
Wyśmienity koniak Hennessy Very Special Cognac, wytwarzany z winogron
rosnących w południowo-zachodniej Francji – poj. 0,75 cl
Oliwa Extra Vergin Allergini o żółto-złotej barwie, z zielonymi refleksami
i wyczuwalną delikatną nutą migdałów – poj. 0,5 cl
Davidoff Cafe Espresso – kawa mielona o wyróżniającej się, intensywnej
i wykwintnej kompozycji smakowej – 250g
Twinings Earl Grey Tea – orzeźwiająca czarna herbata
z domieszką olejku bergamotki – puszka 100g
Czekoladki belgijskie Hamlet Assortiment o smaku maliny,
karmelu, orzecha laskowego, pomarańczy i kawy – 125g

Opakowanie:
Całość zapakowana jest w wygodną do transportu,
wiklinową walizę o wym. 460 x 310 x 190 mm,
wyłożoną wiórkami drzewnymi,
ozdobioną dekoracją świąteczną.

Cena netto: 422,00 PLN
Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: B034
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Kategoria ekskluzywne
wyborne alkohole
Vodka Belvedere
Limited Edition

Ruffino Modus
Toscana

Wódka Belvedere tworzona jest z najwyższej
jakości spirytusu produkowanego ze starannie
wyselekcjonowanego polskiego żyta.
Żyto nadaje jej wyjątkową gładkość
z subtelną słodyczą w posmaku – poj. 0,75 cl.

Czerwone włoskie wino wytrawne o bogatym
rozłożystym aromacie tytoniu, truskawki,
czarnej porzeczki i tymianku – poj. 0,75 cl.

Opakowanie:
Elegancka tuba
z drobnoziarnistego korka.

Opakowanie:
Torebka z prążkowanej eleganckiej tektury.

Cena kpl. netto: 169,20 PLN

Cena kpl. netto: 123,90 PLN
Vat: 23%

Vat: 23%

Planeta Syrah
Sicilia

Summarroca
Nuria Cevelor

Oryginalne wytrawne wino
pochodzące prosto ze słonecznych
sycylijskich szczepów czerwonych
winogron, odznaczające się wyjątkową
kompozycją aromatów pieprzu, fig,
goździków i cacao – poj. 0,75 cl.

Hiszpańskie czerwone
wino musujące o złożonym,
intensywnym, lekko słodkawym
aromacie owocowym. Idealne
jako aperitif – poj. 0,75 cl.

Opakowanie:

Elegancka, srebrna, metalowa tuba
wyłożona wiórkami drzewnymi.

Elegancka tuba
z drobnoziarnistego korka.

Cena kpl. netto: 123,50 PLN
Vat: 23%

Kod: W019

Kod: W021

Opakowanie:

Cena kpl. netto: 112,60 PLN
Vat: 23%

Kod: W018

Kod: W017

Ruffino
Ducale Oro
Jedno z najbardziej rozpoznawanych
na świecie włoskich win wytrawnych,
uwodzące zmysły rubinową barwą,
którego aromat zdominowany jest
przez owoc truskawki, wiśni, czarnej
porzeczki, fiołków, irysów i tytoniu
– poj. 0,75 cl.

Opakowanie:
Elegancka bejcowana skrzynka
drewniana wyłożona wiórkami
drzewnymi.

Cena kpl. netto: 119,80 PLN
Vat: 23%

www.limonkastudio.pl

Kod: W020
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Zapraszamy do współpracy!
Limonka Studio
90-418 Łódź
Al. Kościuszki 23/25
tel.: 42 209 26 40

www.limonkastudio.pl

Kontakt:
tel. kom.: 601 05 78 87
tel. kom.: 533 093 063

e-mail: limonkastudio@limonkastudio.pl

Obowiązuje od 10 sierpnia 2011 r.
Sprzedaż wyselekcjonowanych wyrobów alkoholowych prowadzona przez Wine Direct sp z o.o.

www.limonkastudio.pl

