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Iepazīstieties ar Abavas komandas
rūpīgi atlasītiem vietējiem

gardumiem, kas atbilstoši pieskaņoti
dzērieniem un skaisti iesaiņoti

dāvanu komplektos.



ABAVAS MEŽI SIDRS

Abavas ābolu-greipfrūtu sidrs, 
radīts izceļot sarkanā greipfrūta 
ziedaino un saules pielieto aromā-
tu, tā sniedzot Jums patīkamu 
atveldzējumu. Greipfrūts garšā 
sidram piešķir patīkamu rūgtumu, 
savukārt ziemeļu āboli to papildina 
ar savu saldeno un nobriedušo 
svaigumu. Gluži kā ceļojums 
aizjūras zemēs šis dzēriens ļauj 
veldzēties un piedzīvot svētkus.
Baudiet atvēsinātu. 

0,75L 4,96 €    0,33lL 1,82 € 

ZIEMEĻU ĀBOLS AR GREIPFRŪTU

Dodieties mežā un ienirstiet 
tā takās, pa ceļam izgaršojot 
meža ogu un augu spēcīgo un 
neatkārtojamo raksturu, izbaudot 
tik pazīstamos un atsvaidzinošos 
savvaļas aromātus.
Darināts no Latvijas āboliem un 
aronijām, papildināts ar ar Latvijas 
meža ogu, kā arī skuju un kadiķogu 
dabīgiem ekstraktiem, šis unikālais 
dzēriens ir nonācis Jūsu mājās, lai 
dāvātu mirkli prieka!

0,75L 4,96 €    0,33lL 1,82 € 

ABAVAS APIŅOS

Svaigs un atspirdzinošs sidrs, 
radīts kā jaunās vīndaru skolas 
paraugs, tas vij cauri skaistu 
Abavas stāstu par ziemeļu ābolu 
un aizjūras apiņu draudzību.
Dzēriena radīšanā apvienota 
spirgtā Latvijas ābolu izlase un 
Amerikas apiņu šķirne Citra, kas 
tam piedod vieglu citrusa un 
ziedu raksturu, savukārt, pēcgaršā 
jūtams patīkams, elegants 
rūgtumu.

0,75L 6,20 €    0,33lL 1,82 € 

PĻAVAS SIDRS

Brīnumaina vasaras pastaiga pa 
Abavas ielejas bagātīgajām 
pļavām, trejdeviņu ziedu spēks, 
dzirkstoša draudzība un svētki. 
Tāds ir Pļavas sidra stāsts. Darināts 
no Latvijas āboliem, papildināts ar 
pļavas zālīšu un ziedu ekstraktiem, 
šis dzēriens ir nonācis Jūsu mājās, 
lai dāvātu mirkli prieka! Novērtējiet 
tā svaigo un ziedaino aromātu, 
kuru papildina saldena vasaras 
garša. Baudiet atvēsinātu!

0,75L 4,96 €    0,33L 1,82 € 

CENAS NORĀDĪTAS BEZ PVN |  Par dzērienu saņemšanu / piegādi atsevišķa vienošanās.
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Spruksim 
mežā

13,00 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Dodies un mežu un ienirsti tā takās kopā    
  ar Abavas meži sidru.  Darināts no Latvijas 
  āboliem un aronijām, papildināts ar Latvijas   
  meža ogu, kā arī skuju un kadiķogu 
  dabīgiem ekstraktiem, 5,5 %, 0,75 l, 

• gardie siera cepumi ar rozmarīnu, 200 g.

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.

Jaunums



Lustīgais 
Līgo

19,34 €Dāvanu komplekts

• Svaigs un atspirdzinošs Abavas apiņos
  sidrs, kas vij cauri skaistu Abavas stāstu 
  par ziemeļu ābolu un aizjūras apiņu 
  draudzību. Dzēriens ir kā pārsteigums,   
  kas apvieno sidra, alus un vīna raksturus, 
  6 %, 0,75 l,

• Siers ar pesto īstiem gurmāniem, 2-4 
   mēnešus nogatavināts, 250 g, 

• Pļavas cepumi ar ķimenēm, spirulīnu un 
   kurkumu, 120 g.

BEZ PVN 

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Kājam gaisā 
Līgo vakars

21,71  €Dāvanu komplekts

• Dodies un mežu un ienirsti tā takās kopā 
   ar Abavas meži sidru.  Darināts no 
   Latvijas āboliem un aronijām, papildi-  
   nāts ar Latvijas meža ogu, kā arī skuju 
   un kadiķogu dabīgiem ekstraktiem, 
   5,5 %, 0,75 l, 

• Līgo siera ritulis ar ķimenēm, 2-4 
   mēnešus nogatavināts, 500 g, 

• gardie siera cepumi ar rozmarīnu, 150 g.

BEZ PVN 

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.

Jaunums



Svaigais un 
saldais

18,05 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Abavas ābolu-greipfrūtu sidrs radīts, 
   izceļot sarkanā greipfrūta ziedaino un 
   saules pielieto aromātu, tā sniedzot Jums 
   patīkamu atveldzējumu. Greipfrūts garšā 
   sidram piešķir patīkamu rūgtumu, savukārt 
   Ziemeļu āboli to papildina ar savu saldeno 
   un nobriedušo svaigumu, 5,5 %, 0,75 l,

• Mandeles karamelizētas kanēļa griljāžā 
   zemeņu apvalkā, 150 g, 

• šokolāde Atvēsinošais sapnis ar mentolu, 
  lazdu riekstiem, ķiršu gabaliņiem un rudzu 
  puķu ziediem, 90 g.

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.

Jaunums



Pļavas 
perfektais

25,38 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Brīnumaina vasaras pastaiga pa Abavas 
  ielejas bagātīgajām pļavām, trejdeviņu ziedu 
  spēks, dzirkstoša draudzība un svētki. Tāds 
  ir Pļavas sidra stāsts,  5 %, 0,75 l,

• kripatiņa laimes - kraukšķīgi smilšu cepumi 
   ar smiltsērkšķu pūlveri, 90 g, 

• kripatiņa spēka - gardā smiltsērkšķu želeja, 
   130 g.

• Līgo vaska svece Siera ritulis ar citronzāles 
  un lavandas ēteriskām eļļām, kas darbojas 
  kā līdzeklis odu un citu kukaiņu 
  aizbaidīšanai. 

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Meža ķēniņš
32,66 €Dāvanu komplekts

• Dodies un mežu un ienirsti tā takās   
  kopā ar Abavas meži sidru.  Darināts 
  no Latvijas āboliem un aronijām, 
  papildināts ar Latvijas meža ogu, 
  kā arī skuju un kadiķogu dabīgiem 
  ekstraktiem, 5,5 %, 0,75 l, 

• kripatiņa spēka - gardā smiltsērkšķu 
  želeja, 130 g,

• gardie siera cepumi ar rozmarīnu, 
  150 g,

• Līgo siera ritulis ar ķimenēm, 2-4 
  mēnešus nogatavināts, 500 g. 

BEZ PVN 

• Eleganta, tumši zila, sudrabota premium 
klases dāvanu kaste ar tumši zilu lenti un 
magnētu kastes aizdarei.
• izmēri: 335 x 110 x 250 mm

PASŪTĪT >

Jaunums



Diennakts 
svinības

38,11 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Svaigs un atspirdzinošs Abavas apiņos 
  sidrs, kas vij cauri skaistu Abavas stāstu par   
  Ziemeļu ābolu un aizjūras apiņu draudzību. 
  Dzēriens ir kā pārsteigums, kas apvieno 
  sidra, alus un vīna raksturus, 6 %, 0,75 l,

• Siers ar pesto īstiem gurmāniem, 2-4 
  mēnešus nogatavināts, 250 g, 

• Līgo siers ar ķimenēm, 2-4 mēnešus 
  nogatavināts 250 g,

• Pļavas cepumi ar ķimenēm, spirulīnu un 
  kurkumu, 120 g, 

• kripatiņa spēka - smiltsērkšķu želeja, 130 g,

• eksotiskā strausu aknu pastēte, 100 g, 

• marinēti dārzeņi, 300 g.

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, ar
  brunām papīra skaidiņām un zaļu 
  atlasa lentu.
• izmēri: 240 x 240 x 800 mm



Četri mazi 
bundzinieki

13,20 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Svaigs un atspirdzinošs Abavas apiņos 
  sidrs, kas vij cauri skaistu Abavas stāstu par 
  ziemeļu ābolu un aizjūras apiņu draudzību. 
  Dzēriens ir kā pārsteigums, kas apvieno 
  sidra, alus un vīna raksturus, 6 %, 0,33 l,
•Dodies un mežu un ienirsti tā takās kopā 
  ar Abavas meži sidru.  Darināts no Latvijas 
  āboliem un aronijām, papildināts ar Latvijas  
  meža ogu, kā arī skuju un kadiķogu 
  dabīgiem ekstraktiem, 5,5 %, 0,33 l, 
• Brīnumaina vasaras pastaiga pa Abavas 
  ielejas bagātīgajām pļavām, trejdeviņu 
  ziedu spēks, dzirkstoša draudzība un svētki. 
  Tāds ir Pļavas sidra stāsts,  5 %, 0,33 l,
• Abavas ābolu-greipfrūtu sidrs radīts, 
  izceļot sarkanā greipfrūta ziedaino un 
  saules pielieto aromātu, tā sniedzot Jums 
  patīkamu atveldzējumu, 5,5 %, 0,33 l.

• Melna kartona kaste ar lodziņu, papīra   
  skaidiņām un zeltītu atlasa lenti,
• izmēri: 240 x 240 x 80 mm

PASŪTĪT >

Jaunums



Jāņtārpiņu 
kāzu deja

17,00 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Rabarberu pussaldais vīns ir darināts no 
  Latvijas audzētiem, īpaši atlasītiem 
  rabarberiem. Izbaudiet ziemeļu dabas 
  bagātību, baudot dzērienu īpašos dzīves 
  mirkļos, 12%, 0,75 l, 

• Latvijas piecu ogu trifeles baltajā šokolādē, 
90 g, 

•kripatiņa laimes - kraukšķīgi smilšu cepumi 
  ar smiltsērkšķu pūlveri, 90 g. 

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Zaļš un 
nobriedis

18,92 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Ābolu vīnu novērtēs sauso vīnu cienītāji. 
  Buķetē jūtama ābolu sēkliņu, persiku un 
  citronu nots, 12%, 0,75 l,
 
• Siers ar pesto īstiem gurmāniem, 2-4 
  mēnešus nogatavināts, 250 g, 

• Pļavas cepumi ar ķimenēm, spirulīnu un 
  kurkumu, 120 g.

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Krēslas 
valsis

21,56 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

•  Abavas sarkanais vermuts ar recepšu 
  grāmatiņu gardu kokteiļu pagatavošanai 
  18%, 0,5 l,

• karamelizētu riekstu mikslis, 250 g. 

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Staltais 
bruņinieks

24,78 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Pārsteidzošais un spēcinošais Abavas  
   burkānu destilāts, 0,35 l, alc. 40%, 

• kraukšķīgie zirņu salmiņi ar kaņepēm, 
  40 g, 

• eksotiskā strausu aknu pastēte, 100 g, 

• marinēti dārzeņi, 300 g. 

PASŪTĪT >

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar brunām papīra skaidiņām un zaļu
atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



PASŪTĪT >

Brūna dāvanu kaste 

ar zeltītu lentu un 

pelēkām papīra 

skaidiņām (dzēriens 

pēc jūsu izvēles).

kastes cena bez 
dzēriena 3,95  €

8,91 €
BEZ PVN 

PASŪTĪT >



Izveidojiet pats savu 

Abavas sidru izlasi 

elegantā četrpakā.

8,38 €
BEZ PVN 

PASŪTĪT >

Jaunums

Četrpakas cena - 1,10 € bez PVN



Lieliska dāvana - 

dzērienu dzesēšanas 

maisiņš ar sirsnīgu 

sveicienu.

4,13 €
BEZ PVN 

Dzesēšanas maisiņa izmērs bez 
roktura: 25 x 11 x 11 cm

Kāds no Abavas dzērieniem pēc 
Jūsu izvēles.

Pieejami divi sirsnigi sveicieni 
uz maisiņa:

• Šī ir tā diena, kad dāvāt prieku!

• Klausies, vai dzirdi? Pie Tevis 
es eju ar karstu, karstu sirdi.

Jaunums

PASŪTĪT >



Personalizācijas izmaksas atkarīgas no dāvanu apjoma. 

Īpašs novēlējums vai sveiciens personalizētā kartiņā 
pie dāvanas vai uz dzēriena etiķetes. 

Nosūtīt personīgu sveicienu kādam, 
kas svarīgs un īpašs, ir vienkārši! 



Korporatīvo klientu vadītāja
 Santa Vanaga 

santa.vanaga@abavas.lv 
tālr.:+37129433223

www.abavas.lv

abavas.vinadaritavaabavas_vini

Dāvāt prieku, sildīt sirdis tiem, kas
tuvu vai tālu, pacelt spārnos - 

to mēs kopā protam!

Mēs palīdzēsim Jūsu kolēģiem,
sadarbības partneriem vai 

vienkārši jaukiem cilvēkiem 
sajusties īpaši.

Jo mums patīk laimīgi klienti!

Lai lustīgi un maģiski 
Līgo svētki! 

http://www.abavas.lv

