
 
 
 
 
 

Katalog dárkové koše a pochutiny 2016 
 

Email. info@societe.cz 
Tel.č. 286 889 500, 777 137 726 

 
Ucelený sortiment vánočních výrobků a dalších reklamních předmětů naleznete na našich stránkách 
www.reklamnidary.cz nebo www.societe.cz.  
 
Ceny jsou bez DPH a dopravy. 
 
Minimální odběr 5 kusů. 
 
odací termín 2-3 týdnů od potvrzení grafického náhledu. 
 
PLATNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 
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Koš Grand Selezione 
 
Koš zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: sadu tří 
someliérských pomůcek (vývrtku z oceli, vinnou zátku, odkapávací 
límec), láhev červeného odrůdového vína Nero d‘Avola La Corte Antica 
12° 750ml, láhev červeného vína Merlot La Corte Antica 11° 750ml a 
láhev červeného vína Cabernet La Corte Antica 11° 750ml  

Cena za kus 456 Kč 

Koš Dolce Pensiero 
 
Koš zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: tabulkovou 
čokoládu z jemné mléčné čokolády Lindt 100g, balíček ovocných 
bonbónů Feletti 100g, balení sušenek cantucci s kousky čokolády 
Vanoir 100g, balíček čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní 
Motta 85g  

Cena za kus 276 Kč 

Koš Natale in Festa Panettone 
 
Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: italskou 
bábovku Panettone Bauli 750g, láhev desertního šumivého vína 
Sant’Orsola 9,5° 750ml, tabulkovou mléčnou čokoládu s krémovou 
náplní Motta 100g, balení sušenek cantucci s kousky čokolády Vanoir 
100g, balíček čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní 
Motta 85g. 

Cena za kus 576 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Natale in Festa Pandoro 
 
Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: italskou 
bábovku Pandoro Bauli 750g, láhev šumivého polosladkého vína 
Sant’Orsola 10° 750ml, tabulkovou mléčnou čokoládu s krémovou 
náplní Motta 100g, balení sušenek cantucci s kousky čokolády Vanoir 
100g, balíček čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní 
Motta 85g.  

Cena za kus 567 Kč 

Koš Stella di Natale 
  
Koš je zabalen v elegantní dárkové tašce a obsahuje: italskou 
bábovku s náplní z lísko-oříškového krému Bauli 375g, tabulkovou 
čokoládu z jemné mléčné čokolády Lindt 100g, balíček hruškových 
sušenek s kousky čokolády Virginia 90g, balíček čokoládových 
bonbónu s lísko-oříškovou krémovou náplní Vanoir 100g.  

Cena za kus 529 Kč 

Koš Tea Time 
  
Koš je zabalen v elegantní dárkové tašce a obsahuje: sadu dvou 
porcelánových hrnečků s podšálky Twinings, čajové menu s časovým 
harmonogramem, balení výběrových jemných čokoládových sušenek 
Vanoir 200g, dvě balení anglického snídaňového čaje Twinings 20g 
(každý), balení čaje Earl Grey Twinings 20g, balení čístého zeleného 

čaje Twinings 20g, balení citrónového čaje Twinings 20g.  
Cena za kus 821 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Dolce Natale Panettone 
  
Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: italskou 
bábovka Panettone Bauli 750g, láhev desertního šumivého vína 
Sant’Orsola 9,5° 750ml, čokoládové bonbony plněné nugátem a 
čokoládou Caffarel 93g, tabulkovou čokoládu z jemné mléčné 
čokolády Lindt 100g, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, krémové 

sušenky s třešní amarena Virginia 80g. 
Cena za kus 699 Kč 

Koš Dolce Natale Pandoro 
  
Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: italskou 
bábovku Pandoro Bauli 750g, láhev šumivého polosladkého vína 
Sant’Orsola 10° 750ml, čokoládové bonbony plněné nugátem a 
čokoládou Caffarel 93g, tabulkovou čokoládu z jemné mléčné 
čokolády Lindt 100g, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, krémové 
sušenky s třešní amarena Virginia 80g. 

Cena za kus 699 Kč 

Koš Exclusive 
  
 Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: italskou 

bábovku Pandoro Caffarel 750g, láhev šumivého extra suchého vína 
Mionetto Oro 11° 750ml, čokoládové bonbony plněné nugátem a 
čokoládou Caffarel 93g, výběrovou tabulkovou čokoládu z jemné 
mléčné čokolády Caffarel 100g, balíček ovocných želatinových 
bonbónů Caffarel 93g. 

Cena za kus 994 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Gioiello 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již 
na první pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je 
postaven do kartonového lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben 
dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: italskou bábovku Pandoro Paluani 
500g, tabulkovou mléčnou čokoládu s krémovou náplní Motta 100g, balení 
výběrových jemných čokoládových sušenek Giglio 90g, balíček ovocných 
bonbónů Feletti 100g, balíček čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní 
Felatti 85g. 

Cena za kus 529 Kč 

Koš Tiffany 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled vidět, 
jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do kartonového lůžka, pečlivě zabalen do 
celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: tradiční italský salám Cotechino cotto 
k uvaření Piatti d’Autore 250g, balení italských těstovin lumache Michelis 250g, sklenička hříbkové 
omáčky Tenuta del Cervo 185g, balení rozmarýnových tyčinek se sezamem Tenuta del Cervo 
100g, sklenička s výběrem provensálského předkrmu Tenuta del Cervo 300g, láhev luxusního 
balsamikového octa z oblasti Modena 250ml, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, italská 

zrnková káva Del Conte 100g. 
Cena za kus 529 Kč 

Koš Agrifoglio 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které 
je již na první pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah 
koše je postaven do kartonového lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a 
ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou 
italskou bábovku Pandoro Melegatti 500g, láhev desertního šumivého 
vína Conti Pacena 10° 750ml, tabulkovou mléčnou čokoládu 
s krémovou náplní Motta 100g, mandle a lískové ořechy zalité medem 
a hořkou čokoládou Giglio 100g, balíček ovocných bonbónů Feletti 
100g, krémové sušenky s třešní amarena Virginia 80g. 

Cena za kus 673 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Merry Christmas 
 
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na 
první pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do 
kartonového lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po 
stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovku Panettone Balocco 750g, 
láhev prémiového desertního šumivého vína Sant’Orsola 9,5° 750ml, tabulkovou 
čokoládu z jemné mléčné čokolády Lindt 100g, balení sušenek cantucci s kousky 
čokolády Vanoir 100g, mandle a lískové ořechy zalité medem a hořkou čokoládou 
Giglio 100g, balíček čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní Motta 85g. 

Cena za kus 724 Kč 

Koš Blue Cobalto 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první 
pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do 
kartonového lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po 
stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovku Pandoro Bauli 750g, láhev 
šumivého polosladkého vína Sant’Orsola 10° 750ml, balení italských těstovin 
lumache Michelis 250g, sklenička omáčky na těstoviny Arrabbiata Tenuta del Cervo 
185g, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, tvrdý italský nugát torrone 
s mandlemi Sperlari 75g, tabulkovou čokoládu s hruškou, mandlemi a medem 
Baratti & Milano 75g, balení čokoládových měkkých sušenek Vicenzi 80g. 

Cena za kus 893 Kč 

Koš Grand Festa 
  
 Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na 
první pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do 
kartonového lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po 
stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovku Panettone Balocco 750g, 
láhev šumivého vína Marchesini Cuvée Collection 9,5° 750ml, tabulkovou čokoládu 
z jemné mléčné čokolády Lindt 100g, krémové sušenky s třešní amarena Virginia 
80g, balení výběrových jemných čokoládových sušenek Vanoir 200g, mandle a 
lískové ořechy zalité medem a hořkou čokoládou Giglio 100g, čokoládové bonbony 
plněné nugátem a čokoládou Caffarel 93g, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g.    

Cena za kus 952 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Diamante 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první 
pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do dřevěného 
lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: 
láhev desertního šumivého vína Sant’Orsola 9,5° 750ml, láhev červeného vína Conte di 
Campiano 11° 750ml, balíček čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní Motta 85g, 
balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, tabulkovou mléčnou čokoládu s krémovou náplní 
Motta 100g, balení čokoládových měkkých sušenek Vicenzi 80g, tvrdý italský nugát 
torrone s mandlemi Sperlari 75g, balení italských těstovin penne Michelis 250g, sklenička 
omáčky na těstoviny Arrabbiata Tenuta del Cervo 185g, tradiční italský salám Cotechino 
cotto k uvaření Bellucci 250g, balení prvotřídní čočky Tenuta del Cervo 175g, balení 
rozmarýnových tyčinek se sezamem Tenuta del Cervo 100g, láhev luxusního 
balsamikového octa z oblasti Modena 250ml. 

Cena za kus 1161 Kč 

Koš Bianco Natale 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první 
pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého 
lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: 
ručně zabalenou italskou bábovku Panettone Balocco 750g, láhev desertního šumivého 
vína Sant’Orsola 9,5° 750ml, tabulkovou čokoládu z jemné mléčné čokolády Lindt 
100g, balení výběrových jemných čokoládových sušenek Vanoir 200g, čokoládové 
bonbony plněné nugátem a čokoládou Caffarel 93g, balíček ovocných bonbónů Feletti 
100g, krémové sušenky s třešní amarena Virginia 80g, balení italských těstovin penne 
Michelis 250g, sklenička omáčky na těstoviny Arrabbiata Tenuta del Cervo 185g. 

Cena za kus 1182 Kč 

Koš Oro Nero 
  
 Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled 
vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého lůžka, 
pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně 
zabalenou italskou bábovka Panettone Bauli 750g, láhev prémiového desertního šumivého 
vína Sant’Orsola 9,5° 750ml, láhev červeného odrůdového vína Nero d‘Avola La Corte Antica 
12° 750ml, výběrovou tabulkovou čokoládu z jemné mléčné čokolády Caffarel 100g, balíček 
čokoládových bonbónu s lísko-oříškovou náplní Motta 85g, tradiční italský salám Cotechino 
cotto k uvaření Bellucci 250g, balení prvotřídní čočky Tenuta del Cervo 175g, balení 
sýrových tyčinek Tenuta del Cervo 100g, italskou zrnkovou kávu Del Conte 100g.   

Cena za kus 1259 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Aghi di Pino 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první 
pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého 
lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: 
ručně zabalenou italskou bábovka Panettone Bauli 750g, láhev šumivého vína Marchesini 
Cuvée Collection 9,5° 750ml, láhev červeného vína s označením IGT La Corte Antica 
Sangiovese 11° 750ml, ovocné sušenky zalité čokoládou Vanoir 100g, balíček ovocných 
bonbónů Feletti 100g, hořkou tabulkovou čokoládu z Ekvádoru 75% Baratti & Milano l 
100g, čokoládové bonbony plněné nugátem a čokoládou Caffarel 93g, balení měkkých 
sušenek sypané cukrem Virginia 80g, tvrdý italský nugát torrone s mandlemi Sperlari 
75g, balení italských těstovin lumache Michelis 250g, sklenička hříbkové omáčky Tenuta 
del Cervo 185g.  

Cena za kus 1355 Kč 

Koš Verde Smeraldo 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled 
vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě 
zabalen do celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou 
italskou bábovku Panettone Balocco 750g, láhev šumivého extra suchého vína Mionetto Oro 
11° 750ml, láhev červeného vína s označením IGT La Corte Antica Sangiovese 11° 750ml, 
tabulkovou čokoládu z jemné mléčné čokolády Lindt 100g, balení výběrových jemných 
čokoládových sušenek Vanoir 200g, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, italské lískové 
sušenky s čokoládovou náplní Virginia 80g, tradiční italský salám Cotechino cotto k uvaření 
Piatti d’Autore 250g, balení prvotřídní čočky Tenuta del Cervo 175g, balení italských těstovin 
lumache Michelis 250g, sklenička omáčky na těstoviny Arrabbiata Tenuta del Cervo 185g, 
balení rozmarýnových tyčinek se sezamem Tenuta del Cervo 100g.  

Cena za kus 1593 Kč 
Koš Dolci Auguri 
  
 Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled vidět, 
jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě zabalen do 
celofánu a ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovka 
Panettone Bauli 750g, láhev desertního šumivého vína Sant’Orsola 9,5° 750ml, láhev červeného 
vína Cabernet La Corte Antica 11° 750ml, balení výběrových jemných čokoládových sušenek 
Vanoir 200g, výběrovou tabulkovou čokoládu z jemné mléčné čokolády Caffarel 100g, čokoládové 
bonbony plněné nugátem a čokoládou Caffarel 93g, balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, 
balení italských těstovin penne Michelis 250g, sklenička hříbkové omáčky Tenuta del Cervo 185g, 
tradiční italský salám Cotechino cotto k uvaření Piatti d’Autore 250g, balení prvotřídní čočky 
Tenuta del Cervo 175g, balíček sušených hříbků L’Oro della Montagna 20g, italskou zrnkovou 
kávu Del Conte 100g.      

Cena za kus 1730 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o
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Koš Portofino 
 
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled vidět, jaké 
výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a 
ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovku Pandoro Bauli 750g, 
láhev šumivého extra suchého vína Mionetto Oro 11° 750ml, láhev červeného vína Merlot La Corte Antica 
11° 750ml, balení výběrových jemných čokoládových sušenek Vanoir 200g, čokoládové bonbony plněné 
nugátem a čokoládou Caffarel 93g, krémové sušenky s třešní amarena Virginia 80g, mandle a lískové 
ořechy zalité medem a hořkou čokoládou Giglio 100g, tabulkovou čokoládu z mléčné čokolády s jemnou 
mléčnou náplní Lindt Lindor 100g, tradiční italský salám Cotechino cotto k uvaření Bellucci 250g, balení 
prvotřídní čočky Tenuta del Cervo 175g, balení italských těstovin lumache Michelis 250g, sklenička 
hříbkové omáčky Tenuta del Cervo 185g, balení rozmarýnových tyčinek se sezamem Tenuta del Cervo 
100g, láhev luxusního balsamikového octa z oblasti Modena 250ml, balíček sušených hříbků L’Oro della 
Montagna 20g, italskou zrnkovou kávu Del Conte 100g.    

Cena za kus 2052 Kč 

Koš Grand Cadeau 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled vidět, jaké 
výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a 
ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovku Panettone Tre Marie 
750g, láhev šumivého extra suchého vína Mionetto Oro 11° 750ml, láhev červeného vína Cabernet La Corte 
Antica 11° 750ml, balení výběrových jemných čokoládových sušenek Vanoir 200g, bonboniéru 
s čokoládovými kuličky plněné jemnou mléčnou čokoládou Lindt Lindor 150g, výběrovou tabulkovou čokoládu 
z jemné mléčné čokolády Caffarel 100g, čokoládové bonbony plněné nugátem a čokoládou Caffarel 93g, 
balíček ovocných bonbónů Feletti 100g, balení měkkých sušenek sypané cukrem Virginia 80g, lísko-oříškový 
nugátový krém Vanoir 180g, tradiční italský salám Cotechino cotto k uvaření Bellucci 500g, balení prvotřídní 
čočky Tenuta del Cervo 175g, balení rozmarýnových tyčinek se sezamem Tenuta del Cervo 100g, láhev 
luxusního balsamikového octa z oblasti Modena 250ml, dvě balení italských těstovin penne Michelis 2x250g , 
sklenička omáčky na těstoviny Arrabbiata Tenuta del Cervo 185g.  

Cena za kus 2509 Kč 
Koš Champagne 
  
 Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je již na první pohled vidět, jaké výrobky 
se v něm skrývají. Obsah koše je postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben dvěma 
mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou bábovku Panettone Tre Marie 750g, láhev 
šampaňského Mumm Cordon Rouge 12° 750ml, láhev šumivého lambrusca s označením DOC Cà De Medici 11° 
750ml, balení výběrových mini mléčných a hořkých čokolád Caffarel 160g, balení výběrových jemných 
čokoládových sušenek Vanoir 200g, čokoládové bonbony plněné nugátem a čokoládou Caffarel 93g, tabulkovou 
čokoládu z mléčné čokolády s jemnou mléčnou náplní Lindt Lindor 100g, balíček ovocných želatinových bonbónů 
Caffarel 93g, tradiční italský salám Cotechino cotto k uvaření Bellucci 500g, balení prvotřídní čočky Tenuta del 
Cervo 175g, balení prvotřídních italských těstovin paccheri Vecchio Pastificio 500g, sklenička hříbkové omáčky 
Tenuta del Cervo 185g, láhev luxusního balsamikového octa z oblasti Modena 250ml, plechová dóza kávy Illy 
125g.     

Cena za kus 4430 Kč 
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Koš Sapori d´Italia 
  
Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: láhev 
červeného vína s označením IGT La Corte Antica Sangiovese 11° 
750ml, balení italských těstovin Dalla Costa 200g, sklenička 
rajčatové omáčky Parmigiano Reggiano 190g, balení sýrových 
tyčinek Parmigiano Reggiano 100g, 18. měsíců zrající tvrdý sýr 
Parmigiano Reggiano 150g. 

Cena za kus 525 Kč 

Koš Grand Gourmet 
  
Koš je zabalen v tvrdém dárkovém obalu a obsahuje: originální 
dřevěné prkénko, 30. měsíců zrající tvrdý sýr Parmigiano Reggiano 
200g, láhev šumivého lambrusca s označením DOC Cà De Medici 
11° 750ml, balení italských těstoviny gigli Dalla Costa 200g, 
sklenička rajčatové omáčky Parmigiano Reggiano 190g, balení 
sýrových tyčinek Parmigiano Reggiano 100g, balíček čokoládových 
bonbónu s lísko-oříškovou náplní Motta 85g. 

Cena za kus 905 Kč 

Box Cubotto Royal 
  
 Exkluzivní zlatem se třpytící krabička s decentní černou 
mašlí, která v sobě ukrývá krémové čokoládové bonbóny 
s lísko-oříškovou náplní značky Vanoir 315g.  

Cena za kus 343 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
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Box Golden Star 
  
Exkluzivní zlatem se třpytící Vánoční hvězda s 
decentní červenou mašlí, která v sobě ukrývá 
krémové čokoládové bonbóny s lísko-oříškovou 
náplní značky Vanoir 255g. 

Cena za kus 363 Kč 

Box Lanterna di Natale 
  
Exkluzivní zlatem se třpytící Vánoční lucerna s 
decentní červenou mašlí a malou LED svíčkou na 
baterie. V lucerně se ukrývají krémové čokoládové 
bonbóny s lísko-oříškovou náplní značky Vanoir 315g. 

Cena za kus 454 Kč 

Box Confezione Prestige 
  
 Exkluzivní zlatem se třpytící Vánoční box s decentní černou 
mašlí, které v sobě ukrývá: výběrové jemné čokoládové 
sušenky Vanoir 2x200g, krémové čokoládové bonbóny s lísko-
oříškovou náplní značky Vanoir 190g. 

Cena za kus 662 Kč 
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Koš Premium 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které 
je již na první pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah 
koše je postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a 
ozdoben dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou 
italskou bábovku Panettone Vanoir 1000g, láhev šumivého extra 
suchého vína Mionetto Oro 11° 750ml, Vánoční hvězda naplněná 
krémovými čokoládovými bonbóny s lísko-oříškovou náplní Vanoir 
255g, balení výběrových jemných čokoládových sušenek Vanoir 200g, 
lísko-oříškový nugátový krém Vanoir 180g, mléčné čokolády s jemnou 
krémovou náplní 100g, balení italských těstovin gragano la Fabbrica 
500g, omáčka s vlašskými ořechy, mascarpone a smetanovým sýrem 
Tenuta del cervo 185g, káva 100% Arabica Corsini 250g.  

Cena za kus 2232 Kč 

Koš Grand Reale 
  
Tento dárkový koš je zabalen v elegantní přepravní krabici, na které je 
již na první pohled vidět, jaké výrobky se v něm skrývají. Obsah koše je 
postaven do vyztuženého lůžka, pečlivě zabalen do celofánu a ozdoben 
dvěma mašlemi po stranách. Obsahuje: ručně zabalenou italskou 
bábovku Panettone Vanoir 1000g, láhev šumivého extra suchého vína 
Ferrari 12,5° 750ml, láhev červeného vína s označením DOCG Barbera 
Patrizi 13° 750ml, Vánoční hvězda naplněná krémovými čokoládovými 
bonbóny s lísko-oříškovou náplní Vanoir 255g, balení výběrových 
jemných čokoládových sušenek Vanoir 200g, mix čokoládových bonbónů 
s jemnou krémovou náplní Lindt Lindor 200g, lísko-oříškový nugátový 
krém Vanoir 180g, balení italských těstovin gragano la Fabbrica 500g, 
omáčka s vlašskými ořechy, mascarpone a smetanovým sýrem Tenuta 
del cervo 185g, 30. měsíců zrající tvrdý sýr Parmigiano Reggiano 200g, 
láhev balsamikového octa nejvyšší kvality Pontevecchio IGP 250ml, 
tradiční italský salám Cotechino cotto k uvaření Cavazzuti 500g, káva 
100% Arabica Corsini 250g.   

Cena za kus 4570 Kč 
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Děkujeme za Váš čas!  
 

S jakýmkoliv dotazem se na nás prosím neváhejte obrátit! 

 
Naše kontaktní údaje: 

 
Société s.r.o. 

Pod Labuťkou 1421/32 
180 00 Praha 8 

Email info@societe.cz 
Tel.č. 286 889 500, 777 137 726 
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