
SPIRIT SELECTION

Madroszkiewicz Kristóf�
Audaxtrade 2000 Kft.



ADVENT I. 67167
• 130×125×175 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
"Kaldeneker" szilvalekvár mézeskalács 
fűszerkeverékkel (312 ml)
"Bertók" selyemfűméz (160 gr)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
fekete díszdobozban
9 450 Ft

ADVENT II. 67165
• 130×125×175 mm
"Kaldeneker" mangó chutney (312 ml)
"Kaldeneker" szilvalekvár mézeskalács 
fűszerkeverékkel (312 ml)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
fekete díszdobozban
8 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU
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ADVENT DELUXE
67118
• 216×145×130 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (312 ml)
"Kaldeneker" lilakáposzta lekvár (312 ml)
"Kaldeneker" vilmoskörte feketeribizli lekvár (312 ml)
fa díszdobozban
17 220 Ft

KIS ADVENT II. 67170
• 130×64×175 mm
"Bertók" chilis akácméz (75 gr)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (110 ml)
"Kaldeneker" kamillás-mézes almadzsem (110 ml)
fekete díszdobozban
6 990 Ft

KIS ADVENT I. 67119
• 130×64×175 mm
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Kaldeneker" fahéjas szilvalekvár (110 ml)
"Bertók" selyemfűméz (75 gr)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
fekete díszdobozban
6 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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GOURMET II. 67064
• 193×275×50 mm
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (100 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" chilis akácméz (125 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

GOURMET I. 67063
• 193×275×50 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60g)
"Bertók" levendulás Himalája só (110 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

KIS GOURMET II. 67066
• 193×155×50 mm
"Bertók" szárított levendulacsokor (10 gr)
"Bertók" levendulaszirom batyu (10 gr)
"Bertók" levendulás Himalája só (110 gr)
karton díszdobozban
7 550 Ft

KIS GOURMET III. 67067
• 193×155×50 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Bertók" akácméz (75 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
karton díszdobozban
7 550 Ft

KIS GOURMET I. 67065
• 193×155×50 mm
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60 gr)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" erdeiméz (125 gr)
karton díszdobozban
8 550 Ft
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5313-B
Tokaji aszús 
szaloncukor

SZALONCUKOR 5313-A
Vörösboros szaloncukor

• 120×68×222 mm
Vörösboros trüffelkrémes kézműves szaloncukor karácsonyi díszdobozban (200 gr)
Min. rendelési mennyiség: 20 db.
Szavatossági idő: gyártástól számított 3 hónap.

3 550 Ft

5313-C
Narancs-kardamom 
szaloncukor

5313-D
Mézes diógrillázs 
szaloncukor

5313-E
Konyakmeggyes 
szaloncukor

GENTLEMAN 5302
• 120×68×222 mm
70 %-os termőhely szelektált étcsokoládé (50 gr)
Chilis forrócsokoládé belga étcsokoládéból (25 gr)
5 db vörösboros trüffelkrémes szaloncukor
karácsonyi díszdobozban
3 990 Ft

LADY 5301
• 120×68×222 mm
Belga tejcsokoládé narancs ízű pasztillával és mandulával (50 gr)
Forrócsokoládé belga tejcsokoládéból (25 gr)
5 db narancs-kardamom szaloncukor
karácsonyi díszdobozban

3 990 Ft

GOURMET II. 67064
• 193×275×50 mm
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (100 gr)
"Kaldeneker" paprikalekvár (45 ml)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" étcsokoládés mazsola (55 gr)
"Bertók" chilis akácméz (125 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

GOURMET I. 67063
• 193×275×50 mm
"Bertók" aszalt vörösáfonya (100 gr)
"Kaldeneker" kamillás mézes almadzsem (45 ml)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60g)
"Bertók" levendulás Himalája só (110 gr)
"Bertók" narancsos fahéjas keksz (80 gr)
karton díszdobozban

13 490 Ft

CHOCOLATE

5spirit



ÜNNEP VARÁZSA 65399-05

• 260×50×178 mm
Eper és málna dzsem tea (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
Étcsokoládés áfonya (70 gr), 
díszdobozban

6 550 Ft

ÜNNEP VARÁZSA 65399-07

• 260×50×178 mm
Az ünnep varázsa tea (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
Eper csokoládé kávé (40 gr)
díszdobozban

6 550 Ft

ÉDES ÜNNEP 65376-05

• 260×50×178 mm
Fűszeres narancsos tea (30 gr)
Costa ricai kávé (30 gr)
Óriás barna kandish cukor (30 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
díszbobozban

6 550 Ft

ÉDES ÁLOM TEA
65397
• 70×70×70 mm
Édes álom tea (40 gr)
díszdobozban

1 650 Ft

COSTA RICA KÁVÉ
65396
• 70×70×70 mm
Costa ricai kávé (40 gr)
díszdobozban

1 250 Ft

ÁFONYÁS 
ÉTCSOKOLÁDÉ
65398
• 70×70×70 mm
Áfonyás étcsokoládé (70 gr)
díszdobozban

1 650 Ft

ÉDES  ÁLOM TEA II.
65330
• ¤50×230 mm
Édes álom tea (30 gr)
tölcséres csomagolásban

1 190 Ft

Made

in EU

Made

in EU
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in EU
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BOLDOGSÁG ÖRÖME
65395-05
• 70×70×143 mm
Gyümölcsös puszedli (60 gr)
Édes álom tea (40 gr)
díszdobozban

2 910 Ft

SZERETET VARÁZSA 
65395-06
• 70×70×143 mm
Costa ricai kávé (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (60 gr)
díszdobozban

2 450 Ft

ÜNNEP EREJE 
65395-07
• 70×70×143 mm
Costa ricai kávé (40 gr)
Édes álom tea (40 gr)
díszdobozban

2 910 Ft

BOLDOG ÖLELÉS II. 65400-05
• 260×80×90 mm
Édes álom tea (40 gr)
Costa ricai kávé (40 gr)
Áfonyás étcsokoládé (70 gr)
díszdobozban

6 350 Ft

BOLDOG ÖLELÉS I. 65400-07
• 260×80×90 mm
Édes álom tea (40 gr)
Costa ricai kávé (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (60 gr)
díszdobozban

5 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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TÉLI ÜNNEP II.
65394
• 130×77×245 mm
Eper és málnadzsem tea (40 gr)
Costa ricai kávé (40 gr)
Gyümölcsös puszedli (80 gr)
díszdobozban

5 350 Ft

TÉLI ÜNNEP I.
65393
• 130×77×245 mm
Étcsokoládés áfonya (70 gr)
Fűszeres narancsos tea (30 gr)
Costa ricai kávé (30 gr)
díszdobozban

5 350 Ft

MEGHITT PILLANAT I.
65391
• 130×77×245 mm
Eper csokoládé kávé (40 gr)
Étcsokoládés áfonya (70 gr)
díszdobozban

4 650 Ft

MEGHITT PILLANAT II.
65392
• 130×77×245 mm
Az ünnep varázsa tea (40 gr)
Tejcsokoládés fahéjas mandula (80 gr)
Costa ricai kávé (30 gr)
díszdobozban

5 350 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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CSOKOLÁDÉ VARÁZS II.
530252
• 160×75×212 mm
80,4%-os Kumabo étcsokoládé (40 gr)
Natúr forrócsokoládé belga étcsokoládéból (40 gr)
Étcsokoládés rögök magvakkal (50 gr)
barna dísztasakban

6 250 Ft

CSOKOLÁDÉ VARÁZS I.
530242
• 160×75×212 mm
5 db kandírozott narancsív, 
80,4%-os Kumabo étcsokoládé (40 gr)
Chilis forrócsokoládé belga étcsokoládéból (40 gr)
barna dísztasakban

4 950 Ft

CSOKOLÁDÉ VARÁZS IV.
530254
• 160×75×212 mm
Menakao 70%-os madagaszkári étcsokoládé liofilizált 
gyümölcsökkel (45 gr)
Natúr forrócsokoládé belga tejcsokoládéból (40 gr)
6 cm-es karácsonyi mintás tejcsokoládé tallér 
barna dísztasakban

5 490 Ft

CSOKOLÁDÉ VARÁZS III.
530253
• 160×75×212 mm
5 db kandírozott narancsív
karamella (150 gr)
Menakao 44%-os madagaszkári tejcsokoládé 
almás granolával és karamellizált piemontei 
mogyoróval (45 gr)
barna dísztasakban.

5 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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PIROS RÖGÖK
530245
• 94×40×140 mm
Fehércsokoládés rögök piros gyümölcsökkel 
díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap

2 150 Ft

TÖRÖKMOGYORÓ
530248
• 94×40×140 mm
Tejcsokoládés törökmogyoró tonkababbal, 
kávéval díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 12 hónap

2 150 Ft

MAGVAS RÖGÖK
530247
• 94×40×140 mm
Tejcsokoládés rögök magvakkal 
díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól 
számított 12 hónap

2 150 Ft

MEGGYDRAZSÉ
530244
• 94×40×140 mm
Fehércsokoládés mákos, fahéjas 
meggydrazsé díszdobozban (50 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 
10 hónap

2 150 Ft

ASZALT SZILVA
530246
• 94×40×140 mm
Étcsokoládés aszalt szilva fahéjjal 
díszdobozban (60 gr)
Szavatossági idő: gyártástól számított 20 hónap

2 150 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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BONBON VÁLOGATÁS
530217
• 255×105×29 mm
10 db-os kézműves bonbon válogatás exkluzív 
díszdobozban, melyből egy tallér és egy bonbon 
egyedileg emblémázott. Minimális rendelési 
mennyiség 35 db. 
Szavatossági idő: gyártástól számított 5 hónap.

5 750 Ft

CSOKITALLÉR VÁLOGATÁS
530216
• 255×105×29 mm
3 db 25 gr-os, 6 cm-es ét-, tej- és fehér csokoládé 
tallér válogatás exkluzív díszdobozban, melyből a 
fehércsokoládés egyedileg emblémázott. A tej- és 
étcsokoládé tallérok hátulja magokkal, liofilizált 
gyümölcsökkel szórt, az emblémázott fehércsokoládé 
tallér natúr. Minimális rendelési mennyiség 20 db.
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap.

5 450 Ft

CSOKITALLÉR PÁLCÁS
530215
• ø60×130 mm
6 cm-es egyedileg emblémázott fehércsokoládé tallér 
pálcikával hátulján liofilizált gyümölcsökkel vagy dekorcukorral 
szórva, vagy natúr hátoldallal. Minimális rendelési mennyiség 
50 db. 
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap.

1 390 Ft

CSOKITALLÉR MINI
530213
• ø30 mm
3 cm-es egyedileg emblémázott fehércsokoládé tallér 
hátulján liofilizált gyümölcsökkel vagy dekorcukorral szórva, 
vagy natúr hátoldallal. Minimális rendelési mennyiség 100 db. 
Szavatossági idő: gyártástól számított 10 hónap.

540 Ft

A Sweetic Csokoládé Manufaktúra az elmúlt 
néhány évben a 3 legrangosabb gasztronómiai 
és csokoládé világversenyen termékeivel 
összesen 20 díjat nyert.

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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CRISPIN
689854
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Almás ajándékcsomag tartalma: 
"Csúzi" natúr almaszörp (500 ml)
"Csúzi" natúr almalekvár (214 ml)
"Streak" kávésbögre

4 650 Ft

HOKKAIDO
689855
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Chilis ajándékcsomag tartalma: 
"Ruban" vágódeszka 
"Brochet" falatka pálcika 
"Chabo Chili" RED chiliszósz (40 ml)
"Chabo Chili" csemege sütőtök savanyúság (580 ml)

5 450 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
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GRANNY
689861
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Sütnivaló ajándékcsomag tartalma:
"Kenzzo" sütőforma
"Tree" kerámia mécsestartó
"Bertók" erdeiméz (160 gr)
"Csúzi" natúr almalekvár (370 ml)

4 990 Ft

KERALA
689860
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Ínyenc ajándékcsomag tartalma:
"Sasa" mozsár
"Fűszerész" egész feketebors (20 gr)
"Fűszerész" egész zöldbors (15 gr)
"Fűszerész" egész rózsabors (10 gr)
"Kaldeneker" lilakáposztalekvár (312 ml)
“Bertók” szarvasgombás mézes mustár (125 gr)

7 990 Ft

Made

in EU

Made

in EU

A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.
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CHOCOLATE CHOCOLATE

CHANDLER
689856
• 295×295×125 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Szaloncukros ajándékcsomag tartalma:
"Demeter" Zserbó szaloncukor (200 gr)
"Luis" eper és málnadzsem tea (40 gr)
"Reindeer" diótörő
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Insert" teafű tartó

9 990 Ft

SHIATSU
689862
• 200×200×115 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)

Relax ajándékcsomag tartalma:
"Cheris" masszírozó
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Demeter" belga tejcsokoládé narancs ízű pasztillával és mandulával (50 gr)
"Aromax" karácsonyi hangulat illóolaj (10 ml)

6 750 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.14 spirit



CHOCOLATE

SHACKLETON
689857
• 200×200×115 mm
Férfi ajándékcsomag tartalma:
"Luomo" férfi sál
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Arnoux" thermo bögre
"Luis" eper és málnadzsem tea (40 gr)

8 990 Ft

HARGLOW
689858
• 200×200×115 mm
Power ajándékcsomag tartalma:
"Roblex" USB power bank
"Bertók" aszalt sárgabarack (100 gr)
“Demeter” sárgabarackkal szórt tejcsokoládé (50 gr)

7 850 Ft

JUNKO
689859
• 295×295×125 mm
Polár takarós ajándékcsomag tartalma:
"Uppsala" polár takaró
"Stuck" filc karácsonyfadísz szett
"Dritox" thermo bögre
"Luis" étcsokoládés áfonya (70 gr)

9 350 Ft

Made

in EU

Made

in EU

Made

in EU
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"Viblance" quinoás 
pekándiós granola 
(250 g)

"Viblance" zöldalmás 
granola (250 g)

689849-06689849-05 689849-07

CRUNCHY  689849-05
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Granola ajéndékcsomag tartalma:
"Bertók" erdei méz (75 g)
"Viblance" mézeskalácsos vörösáfonyás granola (250 g)
"Bircher" joghurtos pohár kanállal
"Fantasy" filc karácsonyfadísz

6 794 Ft

GRUYERE  689850
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Ínyenc ajándékcsomag tartalma:
"Shiba" bambusz vágódeszka
"Capri" só- és borsőrlő
"Boursin" bambusz sajtkés szett
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Fűszerész" egész feketebors (20 g)
"Fűszerész" egész rózsabors (10 g)
"Fűszerész" egész zöldbors (15 g)
"Bertók" szarvasgombás mézes mustár (60 g)
"Chabo Chili RED" chili szósz (90 ml)

14 282 Ft

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
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ARCTIC  689852-05
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Utazós ajándékcsomag tartalma:
"Uppsala" polár takaró
"Bertók" erdei méz (160 g)
"Luis" fűszeres narancsos tea (30 g)
"Luis" vörösáfonyás étcsokoládé (70 g)
"Dritox" thermo bögre
"Insert" teafű tartó

10 800 Ft

FORMOSA  689845
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Teás ajándékcsomag tartalma:
"Jultom" karácsonyi bögre
"Fantasy" filc karácsonyfadísz
"Strobus" teatojás
"Bertók" erdei méz (75 g)
"Luis" fűszeres narancsos tea (30 g)

6 122 Ft

A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.
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CHOCOLATEFITTY  689853
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Fitness ajándékcsomag tartalma:
"Doltin" sportkulacs
"Wesly" okosóra
"Kelan" karpántos mobiltartó
"Biotech USA" Iso Whey Zero protein italpor (25 g)
"Biotech USA" Zero Bar protein szelet (50 g)
"Biotech USA" IsoTonic italpor (40 g)

14 240 Ft

BORDEAUX  689851
• 304×310×128 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Borkóstoló ajándékcsomag tartalma:
"Quantium" boros szett
"Cheers" pohárjelölő szett
"Kaldeneker" füstös szilvalekvár (312 ml)
"Demeter" étcsokoládé liofilizált erdei gyümölcsökkel  (50 g)

13 440 Ft

Minden ajándékszettet piros szalaggal díszített karton ajándékdobozban szállítunk.
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CHOCOLATE

CRIOLLO  689846
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Forrócsokoládés ajándékcsomag tartalma:
"Pressox" cappuccino sablon
"Meltik" befőttesüveg ivópohár
3 db "Sweetic" forrócsokoládé (tej, ét, fehér csokoládé)
"Bertók" erdei méz (75 g)
"Fűszerész" őrölt fahéj (20 g)

10 000 Ft

ADVENTURER  689848
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Csokoládés, flaskás ajándékcsomag tartalma:
"Forester" flaska (170 ml)
"Nautilus" összecsukható pohár
"Demeter" belga tejcsokoládé narancs ízű pasztillával és mandulával (50 g)
"Luis" tejcsokoládés fahéjas mandula (80 g)

7 882 Ft

PROVENCE  689847
• 210×215×116 mm
[ DG2 (FC, 165×125 mm)
Levendula aromaterápiás ajándékcsomag tartalma:
"Olivia" fürdőcsokoládé (130 g)
"Olivia" levendulás fürdősó (250 ml)
"Aromax" levendula illóolaj (10 ml)
"Humby" párologtató

13 360 Ft

A szettekhez digitálisan nyomtatott papírkártya is kérhető.
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Tájékoztatunk, hogy az általunk forgalmazott termékek között szavatossági idővel rendelkező élelmiszerek is találhatóak. Szavatossági időt azonban 
csak az „önálló” termékek esetében van módunk a leírásban feltüntetni, így a különböző élelmiszereket tartalmazó csomagoknál ez külön nem szerepel. 
Továbbá felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a feltüntetett szavatossági idő nem a megrendelés leadásától számítandó, így ha e csomagok esetén bővebb 
információra van szükséged, kérjük, fordulj kapcsolattartódhoz. Amennyiben nem kérsz a rendelést megelőzően tájékoztatást a megrendelt termékek 
szavatossági idejére vonatkozóan, úgy ezzel kapcsolatos panaszodat nem áll módunkban elfogadni!

A katalógusunkban szereplő élelmiszerek eltarthatósága nagymértékben függ a tárolástól és azok szállításától, így cégünk minden esetben szakszerűen, 
a termékek jellegére való tekintettel végzi a tárolást és a szállítást. Ezért kérünk, hogy hasonlóképpen járj el Te is, hisz a termék átadását követően annak 
nem megfelelő tárolásából és szállításából adódó, bárminemű állagromlásért felelősséget nem vállalunk!
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