
Se vores gaver, som byder på både et varigt minde samt udsøgte
lækkerier til forkælelse af ganen. 

Alle gaver er nøje udvalgt - og sammensat fra mindre
samarbejdspartnere, der arbejder med værdier som kvalitet,
bæredygtighed, design, den gode historie samt tradition såvel som
fornyelse.
Værdier der går hånd i hånd med vores. 

Fælles for de gaver, du vil opleve her er, at de er sammensat med
omhu for at glæde og efterlade indtryk hos kunder,
forretningsforbindelser og medarbejdere. 

Rigtig god fornøjelse

Rikke
 

Besøg os på GAVEGAARDEN.DK
Ring 21382247 for idéer og bestilling
Vi sammensætter gerne gaver efter ønske

@gavegaarden
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Prisvindende økologisk dansk gin & dansk design

I gaven ligger et mini skærebræt fra danske Endeavour, som kokkene
Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, står bag. Ikke alene er brættet smukt på
køkkenbordet og til servering; det fungerer også perfekt, da det står fast på
bordpladen og ikke tager smag eller lugt fra dine fødevarer. Går i
opvaskemaskinen og bevarer farverne selv efter lang tids brug. Fremstillet i
FSC certificeret træfiber og bæredygtigt produceret. 
Med skærebrættet følger Endeavour’s prisvindende citruspresser med
funktionalitet og design i en klasse for sig. Presseren sælges blandt andet
på Designmuseum Danmark, MoMa NY, MoMa Tokyo og Gestaltmuseum
Zürich. 
Brug den til at presse saften ud af dine yndlingscitrusfrugter og put den
blot i opvaskemaskinen bagefter. Kan også gå i fryser og mikroovn.
Fremstillet i 100 procent bionedbrydeligt plastik fra planter og harpiks,
I gaven ligger også en 5 cl flaske økologisk håndtappet gin "Hibiscus
Flower” samt en 5 cl flaske gin "Original", begge fra danske BeGin
Copenhagen. Fantastisk gin, der har taget priser for smag og karakter.
Vi har i gaven også lagt to flasker økologisk luksus tonic fra danske Tonic
Du Nord Copenhagen samt en portion tørret citrusfrugt til at skabe gin-
oplevelser i særklasse.

GAVENS INDHOLD
1 mini skærebræt 25x17 cm, farve sort, Endeavour Danmark 
1 citruspresser, farve gul, Endeavour Danmark
1 miniature flaske 5 cl økologisk gin Hibiscus flower, BeGin Copenhagen
1 miniature flaske 5 cl økologisk gin Original, BeGin Copenhagen
2 flasker 20 cl, økologisk dansk tonic, Tonic du Nord Copenhagen
1 portion tørrede citrusfrugt til at intensivere smagen i dine cocktails
1 opskrift på gin cocktails

Pakkes i flot gaveæske med træuld og leveres samlet. 
Pris 560-, eks moms ved minimum 20 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Design og smag i særklasse
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Smuk håndlavet kurv & udvalgt sødt

Gaven består af en smuk kurv til opbevaring af tæpper, puder eller som
statement til en smuk plante. 
Kurven er håndlavet og fremstillet bæredygtigt og Fair Trade af kvinder på
Sri Lanka. 
I kurven pakker vi forkælelse til ganen i form af en pakke chocolate
creams, ekstra mørk blød belgisk chokolade, et stort rør håndkogte
gourmet chips med tomat og oliven, en æske chokoladetrøfler fra
Truffettes de France, en dåse Crave uimodståelige chokoladekugler med
lakrids, en pose vegansk frugtgelé med naturlige ingredienser, en pakke
Annas pepparkakor samt en portion chokolade med karamelcreme.

GAVENS INDHOLD
1 håndlavet kurv i vandhyacint,  h33 cm ø30 cm, Oohh Collection Danmark
1 pakke chocolate creams ekstra dark 100 g, Geldhof Belgien
1 rør håndkogte gourmet chips med tomat & oliven 150 g, Hunter's Dubai
1 æske chokoladetrøfler 40 g, Truffettes de France
1 dåse Crave chokoladekugler med lakrids 120 g, Schöttinger Sverige
1 pose vegansk frugtgelé 100 g, Le Preziose Italien
1 pakke pepparkakor 150 g, Annas Sverige
1 portion chokolader med karamelcreme, løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i transparent indpakning.
Leveres samlet til en adresse.

Pris 560-, eks moms ved minimum 20 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Et bæredygtigt og naturligt valg
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Plaid dansk design, salt & sødt

I gaven ligger en lækker plaid fra danske Compliments i farven rust. 
Skab hygge i sofaen, stolen eller på en daybed med den lækre vævede
plaid. Plaiden er blød og behagelig, let og tynd og egner sig perfekt som
tilbehør til stuen, i værelset eller til at tage om sig en kølig aften. Dansk
design, produceret i EU, 100% bomuld øko-tex certificeret.
Derudover består gaven af en pose Hunter's håndkogte gourmet chips
med tomat og oliven, en pakke sprøde chokoladeflager med saltkaramel,
en stor æske franske chokoladetrøfler, en pose vegansk frugtgelé fra Le
Preziose  samt en portion chokolader med karamelcreme.

GAVENS INDHOLD
1 plaid, dansk design 130x200 cm, farve rust, Compliments Danmark
1 pose håndkogte gourmet chips 25 g, Hunter's Dubai
1 pakke sprøde chokoladeflager 80 g, Truffettes de France
1 stor æske chokoladetrøfler 200 g, Truffettes de France
1 pose vegansk frugtgelé 100 g, Le Preziose Italien
1 portion chokolade med karamelcreme løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 560-, eks moms ved minimum 20 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Hygge til boligen og kolde vinteraftener
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Håndsyet winebag, dejlig vin, salt & sødt 

Gaven består af en lækker eksklusiv winebag/vinpose, som er smuk til
borddækning hjemme, på picnic eller på andre ture. Vinposen er håndsyet i
Toscana og fremstillet af papir af FSC certificeret træ. Med posen følger et
køleelement, så du også altid kan servere en lækker og afkølet drik.
Derudover ligger i gaven en flaske Cabernet Sauvignon IGT Venezie fra det
italienske vinhus Sutto. En dyb rubinrød rødvin med en stærk karakter af
kirsebær og brombærmarmelade. Harmonisk, blød, vel balanceret rødvin
med lette tanniner.
Endelig er der i gaven lagt en pose Hollands lækreste sød lakrids med
fabelagtig konsistens og klar ren smag af lakrids. En lille pose håndkogte
gourmet chips med sort trøffel, en dåse Crave uimodståelige
chokoladekugler med stærk lakrids samt en portion chokolader med
karamelcreme. 

GAVENS INDHOLD
1 håndsyet winebag, farve natur, UASHMAMA Italien
1 køleelement til winebag, UASHMAMA Italien
1 flaske Sutto Cabernet Sauvignon, Sutto Italien
1 pose Hollands lækreste lakrids sød 200 g, Klepper & Klepper Holland
1 pose håndkogte gourmet chips 40 g, Hunter's Dubai
1 dåse Crave chokoladekugler med lakrids 120 g, Schõttinger Sverige
1 portion chokolader med karamelcreme løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 560-, eks moms ved minimum 20 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Dæk et flot bord eller tag dine drikkevarer med og server med stil
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I gaven ligger medium skærebræt fra danske Endeavour, som kokkene
Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, står bag. Ikke alene er brættet smukt på
køkkenbordet og til servering; det fungerer også perfekt, da det står fast på
bordpladen og ikke tager smag eller lugt fra dine fødevarer. Fremstillet i
FSC certificeret træfiber og bæredygtigt produceret. 
I gaven ligger også udvalgte delikatesser til at skabe gourmetoplevelser
hjemme. 
En pakke håndlavet autentisk spaghetti med blæksprutteblæk. Den friske
pasta er lavet med blødt fint 100 procent italiensk durum hvedemel og
med friske æg fra fritgående høns. En flaske ekstra jomfruolivenolie fra
græske Silverbird; førsteklasses, suveræn og overlegen, er nogle af de
betegnelser, der, uden tøven, kan sættes på den udsøgte olivenolie, der
smager fantastisk over en salat eller til at dyppe et godt stykke brød. Server
gerne sammen med Silverbirds lækre Amfissis oliven samt de små tarallini  
- italienske mundrette hapsere - med ost & peber, der også medfølger i
gaven. 
Endelig ligger i gaven en lækker paté fra Margot – med friske råvarer fra
lokale, økologisk certificerede landmænd. Patéen er vegansk og fri for
konserveringsmidler.

GAVENS INDHOLD
1 medium skærebræt 34x21 cm, farve brun, Endeavour Danmark
1 pakke frisk håndlavet spaghetti m blæksprutteblæk 250 g, Filotea Italien
1 flaske ekstra jomfruolivenolie hvid 250 ml, Silverbird Grækenland
1 glas Amfissis oliven 310 g, Silverbird Grækenland
1 pakke Tarallini med ost & peber 150 g, Italien
1 glas økologisk vegansk paté med svampe 100 g, Margot Spanien

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 560-, eks moms ved minimum 20 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Dansk design til køkken & servering samt delikatesser
Dæk et smukt bord og skab gourmetoplevelser hjemme
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Plaid dansk design, god vin, salt & sødt

I gaven ligger en lækker plaid fra danske Compliments. 
Skab hygge i sofaen, stolen eller på en daybed med den lækre vævede
plaid. Plaiden er blød og behagelig, let og tynd og egner sig perfekt som
tilbehør til stuen, i værelset eller til at tage om sig en kølig aften. Dansk
design, produceret i EU og øko-tex certificeret.
Derudover består gaven af en flaske Ars Nova rødvin fra det spanske vinhus
Bodega Tandem.  "Ny kunst" betyder Ars Nova. Her får du en dyb rubinrød,
elegant rødvin, med noter, af lakrids, solbær og krydderurter og med en
delikat og lang eftersmag.
Den er lagret i cementtanke i minimum to år og ni måneder i 300 liters
franske egefade. Nyd den gerne til kødretter, lette oste og grill.
Endelig lægger vi i gaven en pakke Annas Pepparkakor, en pose Hunter's
håndkogte gourmet chips med tomat og oliven, en æske franske
chokoladetrøfler, en pakke sprøde chokoladeflager med saltkaramel samt
en portion chokolader med karamelcreme.

GAVENS INDHOLD
1 plaid, dansk design 140x200 cm, farve brun, Compliments Danmark
1 flaske Ars Nova, elegant rødvin, Bodega Tandem Spanien
1 pakke pepparkakor 150 g, Annas Sverige
1 pose håndkogte gourmet chips med tomat 25 g, Hunter's Dubai
1 æske chokoladetrøfler 40 g, Truffettes de France
1 æske chocolate thins, sprøde chokoladeflager 80 g, Truffettes de France
1 portion chokolade med karamelcreme løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 720-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Lunt til boligen og lækkert til at skabe hygge i hjemmet
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Smuk håndlavet kurv & økologisk luksus kropspleje

Gaven består af en smuk kurv til opbevaring af tæpper, puder eller som
statement til en smuk plante. 
Kurven er håndlavet og fremstillet bæredygtigt og Fair Trade af kvinder på
Sri Lanka. 
I kurven pakker vi luksus til huden i form en lækker økologisk kropsolie fra
italienske UASHMAMA med duft af Bergamot, velegnet til både mænd og
kvinder. Den super fugtgivende og lette body oil blødgører såvel som
strammer op, og giver nyt liv til hud og hår. Olien indeholder økologisk
ekstra jomfruolivenolie, som er effektivt, beskyttende og blødgørende. 
Vi pakker olien sammen med en smuk Wave bakke, i dansk design. Wave
serien er håndlavet keramik, brændt ved hjælp af solenergi.
Brug bakken på kontoret, i køkkenet eller på badeværelset til at stille
kropsolien på og til det lækre stykke naturlige sæbe, der også er en del af
gaven. 
Sæben med olivenolie er fremstillet af 100% naturlige ingredienser, fri for
parabener og fri for dyrefedt. Tilføjet Argan olie som giver god fugt. Ikke
testet på dyr. 
Til sidst lægger vi i gaven en dåse Joy chokoladekugler med saltkrystaller
samt en portion chokolade i løs vægt. 

GAVENS INDHOLD
1 håndlavet kurv i vandhyacint,  h33 cm ø30 cm, Oohh Collection Danmark
1 bodyolie med økologisk olivenolie 200 ml, UASHMAMA Italien
1 bakke Wave 26x14 cm, farve sand Oohh Collection Danmark
1 naturlig håndsæbe, med oliven, 100 g, UASHMAMA Italien
1 dåse Yuki chokoladekugler med saltkrystaller 120 g, Schöttinger Sverige
1 portion chokolader med karamelcreme løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i transparent indpakning.
Leveres samlet til en adresse.

Pris 720-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Et bæredygtigt og naturligt valg til M & K
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Prisvindende økologisk gin & dansk design til perfektion

I gaven ligger et mini skærebræt fra danske Endeavour, som kokkene
Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, står bag. Ikke alene er brættet smukt på
køkkenbordet og til servering; det fungerer også perfekt, da det står fast på
bordpladen og ikke tager smag eller lugt fra dine fødevarer. Fremstillet i
FSC certificeret træfiber og bæredygtigt produceret. 
Med skærebrættet følger Endeavour’s prisvindende citruspresser med
funktionalitet og design i en klasse for sig. Presseren sælges blandt andet
på Designmuseum Danmark, MoMa NY, MoMa Tokyo og Gestaltmuseum
Zürich. Brug den til at presse saften ud af dine yndlingscitrusfrugter og put
den blot i opvaskemaskinen bagefter. Kan også gå i fryser og mikroovn.
Fremstillet i 100 procent bionedbrydeligt plastik fra planter og harpiks,
I gaven ligger også en flaske 20 cl prisvindende økologisk håndtappet gin
"Hibiscus Flower” fra den lokale danske virksomhed BeGin Copenhagen.
En fantastisk gin med den smukkeste farve. Mix en g&t eller cocktail med
den økologiske luksus tonic fra danske Tonic Du Nord, og nyd gerne dine
drikkevarer sammen med sprøde drinks biscuits - det perfekte match til en
dejlig gin-oplevelse. 

GAVENS INDHOLD
1 stk mini skærebræt, farve brun, Endeavour Danmark
1 stk citruspresser, farve gul, Endeavour Danmark
1 flaske 20 cl økologisk gin Hibiscus Flower, BeGin Copenhagen
2 flasker 20 cl økologisk dansk tonic, Tonic du Nord Copenhagen
1 håndfuld tørrede citrusfrugter til at intensivere smagen i dine cocktails
1 æske drinks biscuits 110 g, The Drinks Bakery Skotland
1 opskrift på gin cocktails

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 720-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Skab en gin-oplevelse til en særlig anledning - eller omvendt
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Kokkekniv & delikatesser gourmet

I denne gave ligger en professionel kokkekniv fra danske Endeavour, som
kokkene Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, står bag. Urtekniven, der måler
8.5 cm er lavet af Damascus stål og midten af bladet i japansk VG10 stål: 33
lag af smukt smedet stål på hver side.  Denne fremstillingsmetode giver
Endeavour knivene deres karakteristiske udseende og gør dem ekstremt
skarpe, holdbare og i en klasse for sig.
Derudover ligger i gaven: 
Håndlavet autentisk fettucine "som vores bedstemødre lavede den”. Den
friske pasta er lavet med blødt fint 100 procent italiensk durum hvedemel
og med friske æg fra fritgående høns.
Førsteklasses, suveræn og overlegen, er nogle af de betegnelser, der, uden
tøven, kan sættes på den udsøgte ekstra jomfruolivenolie fra græske
Silverbird, der smager fantastisk over en salat eller til at dyppe et godt
stykke brød. Server gerne sammen med Silverbirds fantastiske kalamon
oliven til. 
Endelig indeholder gaven en æske Verduijns sprøde biscuits med peber
samt en lækker rådyrpaté fra franske Qatrefages.

GAVENS INDHOLD
1 stk Herb, urtekniv 8.5 cm, Endeavour Danmark
1 pakke frisk håndlavet pasta fettuccine 250 g, Filotea Italien
1 flaske ekstra jomfruolivenolie, Koroneiki 500 ml, Silverbird Grækenland
1 glas ekstra store kalamon oliven 310 g, Silverbird Grækenland
1 æske sprøde biscuits til paté, ost og pølse 75 g, Verduijns Holland
1 dåse rådyrpaté med urter, uden konservering 130 g, Qatrefages Frankrig

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 720-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Professionelt udstyr og udsøgte specialiteter
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Håndsyet winebag, dejlig vin, salt & sødt 

Gaven består af en lækker eksklusiv winebag/vinpose, som er smuk til
borddækning hjemme, på picnic eller på andre ture.
Vinposen er håndsyet i Toscana og fremstillet af papir af FSC certificeret
træ.  Med posen følger et køleelement, så du også altid kan servere en
lækker og afkølet drik.
Derudover består gaven af en flaske Ars in Vitro rødvin fra det spanske
vinhus Bodega Tandem. En behagelig Merlot med mineralitet og bær. Nyd
den til en god middag bestående af fed fisk, tapas, grill eller "som den er".
I gaven ligger også en flaske Inmacula ligeledes fra Tandem - en hvidvin
med optimal struktur og kompleksitet grundet dens specielle gæring i
franske egefade. Lagret i 3 måneder med naturligt bundfald og alene med
naturlig filtration. Smagen er blid, men insisterende med en lang og dejlig
eftersmag.
Endelig er der i gaven lagt et stort rør håndkogte gourmet chips med sort
trøffel , en stor æske chokoladetrøfler, en stor pose Hollands Lækreste
Lakrids samt en portion chokolader med karamelcreme. 

GAVENS INDHOLD
1 stk håndsyet winebag, UASHMAMA Italien
1 køleelement til winebag, UASHMAMA Italien
1 flaske Ars in Vitro, Merlot, Tandem Spanien
1 flaske Inmacula, hvidvin, Tandem Spanien
1 rør håndkogte gourmet chips 150 g, Hunter's Dubai
1 æske chokoladetrøfler 200 g, Truffettes de France
1 pose Hollands lækreste lakrids sød 200 g, Klepper & Klepper Holland
1 portion chokolader med karamelcreme løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 720-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Klasse til borddækningen og forkælelse af  ganen
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Håndsyede kurve & naturlig dansk hudpleje

Gaven  består af to håndsyede brødkurve fra italienske UASHMAMA.
Kurvene er fremstillet i miljøvenligt vaskbart papir med funktionalitet og
skønhed i tankerne. Det tidsløse elegante design pynter i indretningen, og
du kan bruge kurvene til servering eller til forskellige former for
opbevaring; eksempelvis til de dejlige hudplejeprodukter Face, Hands og
Lips fra danske Kyst Care.
Med Face får du fugt, gode virkestoffer og ro til din hud. En skøn
ansigtscreme, der plejer og regenererer, og som har en dejlig duft af
azelea.
Hands er ren førstehjælp til tørre hænder. Håndcremen giver fugt uden at
fedte, trænger hurtigt ind i huden, blødgør og efterlader dine hænder
dejligt bløde. Med frisk duft af mango og mandarin.
Lips er fugtgivende læbepomade, der plejer dine læber både i sol og frost.
Lips indeholder blandt andet bivoks, der sørger for at lægge en
beskyttende hinde på læberne. Lips dufter dejlig friskt af krusemynte, som
køler og blødgør.
Fælles for Kyst Cares produkter er naturlige ingredienser nøje udvalgt og
sammensat, så de giver velvære og et drys af luksus på en ganske
almindelig dag.

GAVENS INDHOLD
1 stk stor brødkurv, W21 x D15 x H33 cm håndsyet, UASHMAMA Italien
1 stk medium brødkurv W18 x D12 x H33 cm håndsyet, UASHMAMA Italien
1 Face ansigtscreme 50 ml, Kyst Care Danmark
1 Hands, håndcreme 50 ml, Kyst Care Danmark
1 Lips, læbepomade 15 ml, Kyst Care Danmark

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 720-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Feminin forkælelse til et strejf luksus i hverdagen
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Smuk håndlavet kurv, blød plaid & udvalgt sødt

Til hyggestunder på kolde vinterdage har vi sammensat denne gave.
Den smukke kurv til opbevaring af flotte tæpper, puder eller en plante, er
håndlavet og fremstillet bæredygtigt af et Fair Trade kvindeprojekt på Sri
Lanka. 
I kurven lægger vi en blød plaid fra danske Compliments. Skab hygge i
sofaen, stolen eller på en daybed med den lækre vævede plaid. Den er blød
og behagelig, let og tynd og egner sig perfekt som tilbehør til stuen, i
værelset eller til at tage om sig en kølig aften. Produceret i EU og øko-tex
certificeret.

GAVENS INDHOLD
1 håndlavet kurv i vandhyacint, h33 cm ø30 cm, Oohh Collection Danmark
1 plaid 140x200 cm, øko-tex, farve brun, Compliments Danmark
1 æske Chocolate Creams mokka, 100 g, Geldhof Belgien 
1 æske chocolate thins, 80 g, Truffettes de France
1 dåse Crave chokoladekugler med lakrids 120 g, Schöttinger Sverige
1 æske pepparkakor 150 g, Annas Sverige
1 portion chokoladestykker med karamelcreme løs vægt

En skøn julegave, der er et varigt minde, når lækkerierne er spist. Og en
skøn firmagave uden alkohol. 

Hver gave pakkes individuelt i transparent indpakning.
Leveres samlet til en adresse.

Pris 960-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Et bæredygtigt varigt minde og lækkerier til ganen

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://gavegaarden.dk/


Håndsyet italiensk forklæde, vin & delikatesser 

Smukt og enkelt økologisk forklæde til herre og dame. 
Med UASHMAMA's forklæde, er det slut med at bære vægten på nakken,
fordi de tilhørende håndsyede seler flytter vægten fra nakken til skuldrene.
Den gode vægtfordeling fra de justerbare seler, gør at forklædet, selv efter
mange timer i køkkenet, er super behageligt at have på. 
Forklædet måler 83x83 cm og er designet med tre funktionelle lommer.
Fremstillet i 100% økologisk bomuld og håndsyet i Toscana.
Derudover ligger i gaven en flaske Ars in Vitro (”kunst i flaske”). Behagelig
spansk Merlot og en stærk bjergvin, der præsenterer sit territorium med
mineralitet og bær. Vinen er lagret på cement i minimum 24 måneder.
Nyd den sammen med de medfølgende delikatesser eller "som den er".
Endelig ligger i gaven et glas Silverbird førsteklasses græske oliven, et glas
vegansk pate fra spanske Margot med friske råvarer fra lokale, økologisk
certificerede landmænd samt en lækker æske bisquits fra hollandske
Verduijn's, der smager fantastisk med et stykke af patéen, med gorgonzola
eller direkte fra æsken.

GAVENS INDHOLD
1 stk håndsyet forklæde mål 83x83 cm, farve sort, UASHMAMA Italien
1 sæt håndlavede seler papir, farve natur, UASHMAMA Italien
1 flaske Ars in Vitro Merlot, Bodega Tandem Spanien
1 glas ekstra store kalamon oliven 310 g, Silverbird Grækenland
1 glas økologisk vegansk paté med svampe 100 g, Margot Spanien
1 pakke biscuits med peber 75 g, Verduijn's Holland

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 960-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling
Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Klasse i køkkenet til gourmetoplevelser M & K

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://gavegaarden.dk/


Prisvindende økologisk gin, dansk design & anden forkælelse

1 medium skærebræt 34x21 cm, farve sort, Endeavour Danmark
1 citruspresser, farve gul, Endeavour Danmark
1 flaske 20 cl gin økologisk gin Hibiscus Flower, Be Gin Copenhagen
2 flasker økologisk tonic a 20 cl, Tonic du Nord Copenhagen
1 portion tørrede citrusfrugter
1 æske drinks biscuits 72 g, The Drinks Bakery Skotland
1 pose håndkogte gourmet chips sort trøffel 40 g, Hunter’s Dubai
1 æske chocolate creams 100 g, Geldhof Belgien
1 pose vegansk frugtgelé 100 g, Le Preziose Italien
1 dåse Crave chokoladekugler med lakrids 120 g, Schöttinger Sverige
1 portion chokolade med karamelcreme løs vægt

I gaven ligger et medium skærebræt fra danske Endeavour, som kokkene
Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, står bag. Brættet er smukt på
køkkenbordet og til servering, står fast på bordpladen og tager ikke smag
eller lugt fra dine fødevarer. Fremstillet i FSC certificeret træfiber og
bæredygtigt produceret. 
Sammen med skærebrættet følger Endeavour’s prisvindende citruspresser
med funktionalitet og design i en klasse for sig. Fremstillet i 100 procent
bionedbrydeligt plastik fra planter og harpiks,
Dernæst en flaske 20 cl prisvindende økologisk håndtappet gin "Hibiscus
Flower” fra BeGin Copenhagen. En fantastisk gin med en kompleks smag
med søde og bitre noter i skøn forening. 
Mix en g&t eller cocktail med økologisk luksus tonic fra danske Tonic Du
Nord, og nyd gerne dine drikkevarer sammen med sprøde drinks biscuits -
det perfekte match til en dejlig gin-oplevelse. Endelig ligger i gaven:
håndkogte gourmetchips med sort trøffel, chokoladekugler med stærk
lakrids, frugtgele, belgiske chocolate creams samt en portion chokolader.

GAVENS INDHOLD

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 960-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling: Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Alt du skal bruge til at skabe en gin-oplevelse i særklasse 

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://gavegaarden.dk/


Plaid dansk design, god vin & chokolade

Skab hygge i sofaen, stolen eller på en daybed med den lækre vævede
plaid fra Compliments Danmark . Plaiden er blød og behagelig, let og tynd
og egner sig perfekt som tilbehør til stuen, i værelset eller til at tage om sig
en kølig aften. Dansk design, produceret i EU og øko-tex certificeret. 
Derudover består gaven af en flaske Chardonnay - blød, rund, frugtig og
frisk fra det italienske vinhus Sutto. 
Samt en flaske dyb rubinrød Merlot med en stærk karakter af blomme,
kirsebær og krydderier, ligeledes fra Sutto.
Endelig lægger vi i gaven en æske chokoladetrøfler med saltkaramel, en
pakke Annas Pepparkakor, en æske belgiske chocolate creams med
mokka et glas Crave chokoladekugler med stærk lakrids samt en portion
chokolader med karamelcreme.

GAVENS INDHOLD
1 plaid, dansk design 140x 200 cm, farve brun, Compliments Danmark
1 flaske Chardonnay, Sutto Italien
1 flaske Merlot, Sutto Italien
1 æske chokoladetrøfler med saltkaramel 200 g, Truffettes de France
1 pakke Pepparkakor 150 g, Annas Sverige
1 æske chocolate creams mokka 100g, Geldhof Belgien
1 glas Crave chokoladekugler med lakrids 120 g, Schöttinger Sverige
1 portion chokolade med karamelcreme løs vægt

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 960-, eks moms ved minimum 10 stk.

Bestilling: Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Til hygge i boligen på kolde vinterdage

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://gavegaarden.dk/


Professionel kokkekniv & udsøgt gourmet

I denne eksklusive gave ligger en professionel kødkniv 20 cm fra danske
Endeavour af kokkene Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, står. Kokkekniven
er lavet i Damascus stål og midten af bladet i japansk VG10 stål - 33 lag af
smukt smedet stål på hver side, der gør kniven særdeles stærk og i en
klasse for sig. 
Derudover består gaven af et skærebræt ligeledes fra Endeavour, som ikke
alene er smukt på køkkenbordet og til servering; men også fungerer
perfekt, da det står fast på bordpladen og ikke tager smag  fra dine
fødevarer. Fremstillet i FSC certificeret træfiber og er bæredygtigt
produceret. 
Gaven indeholder endvidere håndskåret chorizo fra spanske Comabu.
Comabu arbejder med bæredygtighed, dyrevelfærd og kød i særklasse
som kerneværdier. Derudover en flaske Silverbird ekstra jomfruolivenolie:
Førsteklasses, suveræn og overlegen er nogle af de betegnelser, der kan
sættes på olien, der betegnes som en af   de fineste i Grækenland. Perfekt til
at dyppe et stykke godt brød i eller over salaten og gerne med de
fantastiske Kalamon oliven. Derudover har vi lagt en æske biscuits med
peber i gaven samt en lækker rådyrpaté fra Qatrefages. Endelig sødt i form
af en pose "Hollands lækreste Lakrids" 

GAVENS INDHOLD
1 stk medium skærebræt 34x21 cm, farve brun, Endeavour Danmark
1 stk Meat kødkniv 20 cm, Endeavour Danmark
1 pakke håndskåret chorizo af iberisk gris 100 g, Comabu Spanien
1 flaske ekstra jomfruolivenolie hvid 250 ml,  Silverbird Grækenland
1 glas kalamon oliven 310 g, Silverbird Grækenland
1 pakke biscuits med peber 75 g, Verduijns Belgien
1 dåse rådyrpate 130 g, Qatrefages Frankrig
1 pose Hollands lækreste Lakrids sød 200 g, Klepper & Klepper Holland

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 1360-, eks moms ved minimum 5 stk.

Bestilling Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Udstyr i en klasse for sig og lækre specialiteter

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://gavegaarden.dk/


Håndsyet italiensk forklæde, vinpose, vin & delikatesser 

En eksklusiv gave til herre og dame. Med UASHMAMA's  forklæde, er det
slut med at bære vægten på nakken, fordi de tilhørende seler flytter
vægten fra nakken til skuldrene. Den gode vægtfordeling fra de justerbare
seler, gør at forklædet, selv efter mange timer i køkkenet, er super
behageligt at have på. Forklædet måler 83x83 cm og er designet med tre
funktionelle lommer. Fremstillet i 100% økologisk bomuld og håndsyet i
Toscana.
Derudover ligger i gaven en lækker eksklusiv winebag/vinpose smuk til
borddækning hjemme, på picnic eller på andre ture. Vinposen er håndsyet  
og fremstillet af papir af FSC certificeret træ. Med posen følger et
køleelement, så du også altid kan servere en lækker og kold drik.
Endelig får du en flaske Cabernet Sauvignon IGT Venezie fra det italienske
vinhus Sutto. En dyb rubinrød rødvin med en stærk karakter af kirsebær og
brombærmarmelade. Harmonisk, blød, vel balanceret, passer perfekt
sammen med den håndskårne lomo fra spanske Comabu. Comabu
arbejder med bæredygtighed, dyrevelfærd og kød i særklasse som
kerneværdier. Server gerne din lomo sammen med de sprøde biscuits fra
Verduijns og en lækker paté fra Margot – med friske råvarer fra lokale,
økologisk certificerede landmænd. 

GAVENS INDHOLD
1 stk håndsyet forklæde mål 83x83 cm, farve sort, UASHMAMA Italien
1 sæt håndsyede seler, papir, farve natur, UASHMAMA Italien 
1 stk håndsyet winebag, farve sort samt et køleelement, UASHMAMA Italien
1 flaske Cabernet Sauvignon, Sutto Italien
1 pakke håndskåret lomo af iberisk gris 100 g, Comabu Spanien
1 pakke biscuits med peber 75 g, Verduijn's Holland
1 glas økologisk vegansk paté med svampe 100 g, Margot Spanien
1 glas økologisk vegansk paté med krydderurter 100 g, Margot Spanien

Hver gave pakkes individuelt i flot gaveæske med træuld. 
Leveres samlet til en adresse. 

Pris 1360-, eks moms ved minimum 5 stk.

Bestilling: Rikke: rr@gavegaarden.dk / 21382247

Klasse i køkkenet og til borddækningen 

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://gavegaarden.dk/


Mange hilsner fra
Rikke

 

HØR MERE OM HVAD VI KAN HJÆLPE MED ELLER BESTIL HER: 

Email: rr@gavegaarden.dk
Telefon:  21382247 

Vi sammensætter også gerne gaver specielt efter ønske og anledning 

@gavegaarden

T A K  F O R D I  D U  K I G G E D E  M E D

Gavegaarden Brinken 159, 4671 Strøby
CVR 40605320 | GAVEGAARDEN.DK

https://www.linkedin.com/company/gavegaarden/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/gavegaarden/
https://www.facebook.com/gavegaarden/
https://gavegaarden.dk/

