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Nr Ctr / 

Cod
poza produs specificatii 

 pret En GROS ex 

w fara tva  

 pret En 

Detail ExW 

fara tva  

45-lm

Majestique,Conține:

- Coffret cadou ediție specială: 12 terine asortate (12 x 70 gr)

- Impresionant ou din porțelan stil Fabergé, cu delicioase bomboane din 

ciocolată neagră și ciocolată cu lapte, 240 gr

- Coffret cadou cu 5 specialități din rață: bloc de foie gras, médaillon de foie 

gras, le suprême de foie gras, crème de foie gras și rilletă cu foie gras 20% (5 

x 70 gr)

- Bomboane drajefiate din ganache de ciocolată neagră de plantație Los 

Anconès, 120 gr

- Bomboane drajefiate din boabe prăjite de cacao, glazurate în ciocolată 

neagră, 120 gr

- Coffret Manufacture no 70: 70 de bomboane de ciocolată asortate, 765 gr

- Les Bois de Saint-Andelain Blanc Fumé de Pouilly AOC, Loire, Franța, 75 cl 

(vin alb sec)

- Chanson Beaune Clos du Roi 1er Cru AC Rouge, Bourgogne, Franța, 75 cl (vin 

roșu sec) 

- Le Petit Haut Lafitte Blanc AOC Pessac-Léognan, Bordeaux, 75 cl (vin alb sec)

- Il Pino di Biserno IGT Toscana, Italia, 75 cl (vin roșu sec)

- Canard-Duchene Charles VII Brut, AOC Champagne, Franța, 75 cl

Prezentare: cufăr cadou Comtesse du Barry 02 (dimensiuni: L50 x l30.5 x h53 

cm)

2.788,00 lei       3.206,20 lei 

Cadouri de Paste 

Cadouri Corporate de Pasti 
Aceste cadouri reunesc nume prestigioase ale gastronomiei mondiale . 
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44-lm 

Călătorii Gurmande,Conține

- Coffret cadou ediție specială cu trei terine asortate: cremă de foie gras 35%, 

rilletă țărănească de rață. rilletă de rață cu 20% foie gras (3 x 140 gr)

- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde delicioase bomboane de ciocolată 

neagră și ciocolată cu lapte, 112 gr

- Bomboane drajefiate din ganache de ciocolată neagră de plantație Los 

Anconès, 120 gr

- Bomboane drajefiate din boabe prăjite de cacao, glazurate în ciocolată 

neagră, 120 gr

- Château Tour de Marbuzet AOC Saint-Estèphe, Bordeaux, Franța, 75 cl (vin 

roșu sec)

- Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon, Nappa Valley, California, 75 cl 

(vin roșu sec)

Prezentare: cufăr cadou Comtesse du Barry 01 (dimensiuni: L35 x l25 x h17.5 

cm)

988,00 lei           1.136,20 lei 

42-lm 

Mozaic,Conține:

- Coffret cadou ediție specială cu trei terine asortate: cremă de foie gras 35%, 

rilletă țărănească de rață. rilletă de rață cu 20% foie gras (3 x 140 gr)

- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde delicioase bomboane de ciocolată 

neagră și ciocolată cu lapte, 112 gr

- Château de Ricaud AOC Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08 (dimensiuni: L35.5 x l31.8 x 

h11.3 cm)

478,00 lei           549,70 lei     

41-lm

L'Opéra,Conține:

- Rilletă de gâscă, 140 gr

- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde delicioase bomboane de ciocolată 

neagră și ciocolată cu lapte, 112 gr

- Château de Ricaud AOC Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 07 (dimensiuni: L35.5 x l19 x 

h11.3 cm)

318,00 lei           365,70 lei     
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40-lm

Le Nouveau Monde ,Conține:

- Rilletă de porc cu piment d’Espelette și jambon de Bayonne, 140 gr

- Bomboane drajefiate din boabe prăjite de cacao, glazurate în ciocolată 

neagră, 120 gr

- Penfolds Koonunga Hill Chardonnay, Australia, 75 cl (vin alb sec) 

- Penfolds Koonunga Hill Shiraz & Cabernet Sauvignon, Australia, 75 cl (vin 

roșu sec) 

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08 (dimensiuni: L35.5 x l31.8 x 

h11.3 cm)

298,00 lei           342,70 lei     

39-lm

Tradiții de Paște,Conține

- My Cake: cozonac cu ciocolată, 500 gr

- Baghetă de patru terine asortate, 4 x 70 gr

- Crêpes dentelle învelite în ciocolată cu lapte în ediție specială, 90 gr

- Branciforti dei Bordonaro Catarratto Bianco IGT Sicilia, Italia, 75 cl (vin alb 

sec)

- Château Janoy Bellevue AOC Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: coș negru din răchită (dimensiuni: L38 x l30 x h23)

298,00 lei           342,70 lei     

31-lm 

         Impresionant ou de porțelan stil Fabergé, cu delicioase bomboane din 

ciocolată neagră și ciocolată cu lapte - 240 gr.

Prezentare: cutie cadou 

Gramaj: 240 gr.      

288,00 lei           331,20 lei     
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38-lm 

Les Alexandrins,Conține:

- Terină de ficăței de pasăre cu vin de Banyuls, 140 gr

- Tabletă fantezie Floare: ciocolată neagră 72% și fructe uscate, 100 gr

- Maison Les Alexandrins Viognier AOC Cȏtes du Rhone, Franța, 75 cl (vin alb 

sec)

- Maison Les Alexandrins Syrah AOC Cȏtes du Rhone, Franța, 75 cl (vin roșu 

sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08 (dimensiuni: L35.5 x l31.8 x 

h11.3 cm)

228,00 lei           262,20 lei     

37-lm

Conține:

- Rilletă de pui fermier cu hribi și ulei de argan, 140 gr

- Migdale caramelizate învelite în ciocolată neagră, 120 gr

- Château de Ricaud AOC Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Sânziene Prezentare: Cutia cadou roșie pătrată cu capac transparent și fundă 

(dimensiuni: L29 x l29 x h9 cm)

228,00 lei           262,20 lei     

35-lm

Coquet,Conține:

- Terină de țărănească cu alune, 140 gr

- Ou metalic roșu Maxim's de Paris, cu bomboane din ciocolată cu lapte și 

praliné, 100 gr

- Château Tour Saint-Paul AOC Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: Cutia cadou roșie pătrată cu capac transparent și fundă 

(dimensiuni: L29 x l29 x h9 cm)

178,00 lei           204,70 lei     

34-lm

Monet,Conține:

Terină de ficăței de pasăre cu vin de Banyuls, 70 gr

Terrină de rață cu ciuperci de pădure, 70 gr

Lapin Malin: figurină din ciocolată cu lapte 39% cacao, 45 gr

Château Janoy Bellevue AOC Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 07 (dimensiuni: L35.5 x l19 x 

h11.3 cm)

168,00 lei           193,20 lei     
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36-lm

Comtesse du Barry Oeuf Gourmand Paques, Franța,Oul de porțelan stil 

Fabergé, ce ascunde delicioase bomboane de ciocolată neagră și ciocolată cu 

lapte - 112 gr.

Prezentare: cutie cadou ,

Gramaj: 112 gr.

158,00 lei           181,70 lei     

1804-lm 

Brancusi , terina gascona 140 gr , tableta Sapin din ciocolata neagra 72% 

fructe rosii uscate , lamaie caramelizata si migdale plajite 100 gr, Château La 

Pierrière AOC Bordeaux, Franta , 75 cl ( vin rosu sec ) prezentare : Cutie cadou 

Comptesse du Barry 07 ( dimensiuni 35,5x19x11,3 cm ) 

158,00 lei           181,70 lei     

1803-lm

La Bastille , terina gascona , 140 gr, rêpes dentelle invelite in ciocolata cu 

lapte , editie speciata de Craciun, 90 gr ,Château Janoy Bellevue AOC 

Bordeaux, Franta , 75 cl ( vin rosu sec ) ,Prezentare : Cutie cadou Comptesse 

du Barry 07 ( dimensiuni 35,5x19x11,3 cm ) 

138,00 lei           158,70 lei     

Maxim's de Paris 22 de bomboane de ciocolată asortate prezentate în cutia 

metalică îmbrăcată de primăvară, Franța,Maxim's sărbătorește primăvara în 

culori vesele de maci și vă invită să savurați o colecție gurmandă și generoasă 

de 22 de bomboane din ciocolată fină, prezentate în cutia metalică decorată 

cu elemente impresioniste. 

Gramaj: 215 gr.

108,00 lei           124,20 lei     
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Maxim's de Paris 2 ouă metalice, Franța,Un pachet spectaculos, în ediție 

limitată, ce cuprinde cele două ouă metalice Maxim's de Paris - 2 x 100 gr. 

Gramaj: 200 gr.

105,00 lei           120,75 lei     

33-lm 

Les Années Folles,  Conține:

Terină gasconă, 70 gr

Tabletă fantezie Floare: ciocolată neagră 72% și fructe uscate, 100 gr

La Vieille Ferme Rouge AOC Côtes du Rhône, Franța, 37.5 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 06 (dimensiuni: L27 x l18.5 x h9.7 

cm)

98,00 lei             112,70 lei     

1802-lm

Dix Croquis ,Terin a gascona 70 gr, tableta de ciocolata de plantatie Mokaya 

Bio , 66 % 70 gr, Neau Mayne Rouge AOC Bordeaux ( vin rosu sec ) 

Prezentare : Cutie cadou Comptesse du Barry 02 ( dimensiuni 27,4X19,8X14,4  

cm ) 

98,00 lei             112,70 lei     
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1801-lm

Touches déliciueses , crêpes dentelle invelite in ciocolata cu lapte , editie 

speciata de Craciun, 90 gr , La Vieille Femme Rouge , AOC Côtes du Rhône, 

Franta , 37, 5 cl ( vin rosu sec ) Prezentare : Cutie cadou Comptesse du Barry 

06 ( dimensiuni 27X18,5X9,7 cm ) 

78,00 lei             89,70 lei       

Maxim's de Paris 12 macarons chocolatés, Franța, 12 macarons chocolatés: 

ciocolată fină acoperită cu macarons într-o combinație delicioasă cu arome 

de fistic, zmeură, caramel și lămâie – 120 gr. 

Ingrediente:

Zahăr, cacao, lapte, unt de cacao, unt, sirop de glucoză, lămâie, zmeură 0, 7%, 

migdale, lapte praf, ouă, pastă de migdale, fistic, apă, emulgator: lecitină de 

soia, stabilizator: sorbitol , sare, aromă, pastă de caramel, culoare: E161b, 

vanilie, urme de E120, E171, E133 

Gramaj: 120 gr

98,00 lei             112,70 lei     

Maxim's de Paris 3 mini-ouă metalice, Franța, Colecție de trei oușoare 

metalice, umplute cu perle din cereale învelite în ciocolată neagră, albă și cu 

lapte - 3 x 50 gr. 

Gramaj: 150 gr.

88,00 lei             101,20 lei     
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Maxim's de Paris 10 trufe de ciocolată și caramel sărat prezentate în cutia 

festivă de Paște, Franța,Vă veți îndrăgosti de această cutie superbă în formă 

de ou, decorată cu panglică aurie, ce ascunde la interior 10 delicioase trufe 

de ciocolată din cea mai pură cacao și caramel cu unt sărat. Pentru a fi cât 

mai bine protejate, trufele sunt ambalate individual. 

Gramaj: 85 gr.

88,00 lei             101,20 lei     

,11 bomboane de ciocolată servite într-o cutie cadou în formă de inimă, 

ideală pentru a fi oferită persoanelor dragi! 

Gramaj: 120 gr.Coffret Coeur POP No 11, Franța

80,00 lei             92,00 lei       

Fiasconaro cozonac cu ciocolată, Italia,Ingrediente:

Făină din grâu moale, glazură (zahăr, albuș de ou, făină de orez, făină de 

migdale, amidon modificat, arome, ciocolată amăruie), unt, zahăr, ouă 

proaspete, bucăți de ciocolată, zahăr pudră, gălbenuș de ou, drojdie, pastă de 

alune, miere siciliană, sirop de zahăr invertit, pastă de portocale, 

emulsificatori: moni și digliceride de acizi grași, unt de cacao, lapte praf 

degresat, sare, aromă naturală de vanilie. 

Poate conține urme de fructe uscate cu coajă tare. 

Gramaj: 500 gr.

78,00 lei             89,70 lei       
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12 bomboane Connaisseurs din ciocolată neagră, Franța,Bomboane din 

ciocolată neagră în cutie cadou cu decor de primăvară. 

Gramaj: 120 gr.

68,00 lei             78,20 lei       

12 bomboane Connaisseurs din ciocolată cu lapte, Franța,Bomboane din 

ciocolată cu lapte în cutie cadou cu decor de primăvară. 

Gramaj: 120 gr.

68,00 lei             78,20 lei       

Maxim's de Paris ou metalic arămiu, Franța,Bomboane de ciocolată cu lapte 

umplute cu cremă și migdale, prezentate în cutia metalică Maxim's în formă 

de ou, cu decor Art Nouveau. 

Gramaj: 100 gr.

58,00 lei             66,70 lei       
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Maxim's de Paris ou metalic arămiu, Franța ,Bomboane de ciocolată cu lapte 

umplute cu cremă și migdale, prezentate în cutia metalică Maxim's în formă 

de ou, cu decor Art Nouveau. 

Gramaj: 100 gr.

58,00 lei             66,70 lei       

Coffret Coeur POP No 8, Franța,8 bomboane asortate de ciocolată neagră și 

ciocolată cu lapte, pentru un moment de răsfăț. 

Gramaj: 85 gr.

58,00 lei             66,70 lei       

Tabletă Fantezie Fluturaș, Franța,Tabletă din ciocolată neagră, 72% cacao, 

merișoare și zmeură. 

Gramaj: 100 gr.

38,00 lei             43,70 lei       
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Tabletă Fantezie Floare, Franța, Tabletă din ciocolată neagră, 72% cacao, și 

fructe uscate. 

Gramaj: 100 gr.

38,00 lei             43,70 lei       

Tabletă Fantezie Soare, Franța,Tabletă din ciocolată cu lapte, 45% cacao, și 

caramel. 

Gramaj: 100 gr.

38,00 lei             43,70 lei       

Preturile sunt in lei fara tva , pentru comenzi peste  10,000 lei se aplica preturile en gros . 

Livrare pe baza de comanda ferma confirmata , plata avans pe baza de factura  proforma 

Contact : Domokos Lucretia , 0749 198831, office@tester-consulting.ro 

111114.04.201921:32D:\New folder (4)\New Folder\agentie\2019\Agentii\Cosuri\Le Manoir\Paste\cadouri Pasticadouri Pasti2019


