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JULEGAVER 2017
FOR VIRKSOMHEDER & INSTITUTIONER

Julegaven er årets vigtigste gave. En gave, hvor man har mulighed 
for at sige tak for en god indsats og vise at man sætter pris på sine 
ansatte, samarbejdspartnere eller kunder.
Kun Det Bedste har sammensat et udvalg af gaver, som vil begejstre 
både jer som giver, men vigtigst af alt modtageren.

Hos Kun Det Bedste  går vi rigtig meget op i det med gaver. En gave 
er nemlig mere end bare en pakke.  
Vi har udvalget og ekspertisen, der kan hjælpe jer med, at levere det 
helt rette budskab når gaven skal gives.

Hos os finder du alt det nye samt de lidt anderledes gaver. Gaver 
man ikke ser på ethvert gadehjørne. Kort sagt: gaver med noget på 
hjerte.

Vi vil gøre os umage for, at finde de helt rigtige gaver. Uanset om i er 
5 eller 2000 ansatte kan vi håndtere opgaven og sørge for, at jeres 
julegaver bliver vel modtaget. Vi hjælper gerne med at rådgive og 
finde netop den gave der passer til jeres virksomhed.

Her i brochuren findes et udvalg af nogle af de varer vi har på hyl-
derne. Men vi har langt mere at byde på, og har i et særligt ønske, så 
lad os høre om det. Vi er nemlig sikre på, at vi kan finde en løsning 
der passer jer -  så alle kan få en dejlig jul. 
 
Alle priser er 10 stk. priser ekskl. moms. Og derudover fratrukket en 
særlig julerabat på 15 % sammenlignet med vore ordinære priser. 
Men vi laver selvfølgelig gaver og tilbud i alle størrelser.
  
Glædelig jul fra

Søren & Kathrine, Kun Det Bedste
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JULENYHEDER 2017
DANMARKS BEDSTE UDVALG

Vi har igen i år udvalgt nogle helt nye produkter til glæde og gavn for 
jer. Mange nye brands og produkter er kommet til som vi ved, vil skabe 
stor glæde og begejstring hos modtager.

Vi sidder klar ved telefonen, hvis du mangler hjælp eller et godt råd til
at finde den helt rigtige julegave - ring på 7199 8191.



JULENYHEDER 2017

Pris 250,-
pr. sæt

Pris 203,-
pr. stk.

SVENSK GOURMET TE
PÅ HØJT NIVEAU

Svenske Teministeriet er et gourmetbrand inden-
for te udover det sædvanlige og i verdensklasse. 
Prøv den populære Rooibos Lakrids te sammen 

med 2 termoglas eller deres flotte 
julekalender med en ny te til alle juledagene.
Udvalget er stort og mulighederne mange. 

Ring blot for mere info!
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SWEET DANISH TOFFEE TALE 
H.C ANDERSEN DÅSER

Fine dåser med H.C Andersen fortællinger  
& de lækreste karameller. Pris 85,- pr. stk.

JULE FLOWPACKS
SLENTRE KUGLER DELUXE

Runde og appetitvækkende mundfulde med 
flødekaramel & mørk chokolade. 

JULEKALENDER 2017
GOURMET KARAMELLER 

En julekalender med masser af spændende 
smagsoplevelser. Pris 187,- pr. stk.

Pris 204,-
pr. stk.



ÅRETS JULEKALENDER
NYT UNIKT DESIGN

Bolcheriets nye julekalender består af 24 
specialdesignede æsker, så du har mulighed 

for at sætte dit eget præg på hvordan din 
kalender skal se ud. Med denne julekalender 

får du Danmarks bedste bolcher og en 
julekalender med unikke muligheder.

Design 
selv!

Pris 189,-
pr. stk.
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JULELÆKKERIER 2017
SØDE OVERRASKELSER

Vi er stolte over at præsenterer årets juleprodukter og vise det store 
udvalg frem. I år har vi udvalgt nogle helt særlige produkter, som vi 
ved skaber stor glæde.  Om end det er en lækker dåse lakrids fra 
Bülow eller en stor og flot julepakke med vin, spiritus eller 
delikatesser, så har vi et udvalg, hvor der er lagt vægt på kvalitet til 
attraktive priser. I år kan du opleve nye og spændende designs fra 
nogle af vores trofaste leverandør.
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SUMMERBIRD

Bestseller

 
GIFT BOX 2017

ÅRETS JULECHOKOLADE
Superflot gavepose fra Summerbird med 

julelækkerier. En gavepose som vil vække stor 
glæde hos modtager og i år er posen ekstra smuk 

da den kommer i sølv!

Pris 156,-
pr. stk.



CHRISTMAS BAR
DEKORATIV CHOKOLADE

Mørk chokolade, et stjef af appelsin, ristede 
mandler, tranebær og pistacie - det må være 

indbegrebet af jul. Pris 82,- pr. stk. 220 g.

Nyhed

SNEBOLDE
EN JULEKLASSIKER

Luksus chokoladesnebolde i flot æske. De 
lækre snebolde er med marcipan, nougat, 
samt både lys og mørk chokolade. Når du 

deler den på midten, får du det 
smukkeste snit, som fuldender hele 

oplevelsen. Pris 46,- pr. stk.

JULEKALENDER 2017
TIL DE VOKSNE

Med denne ultimative julekalender, 
kommer man hele vejen rundt i Summerbirds 

chokoladehimmel. Indeholder 48 stykker 
luksuschokolade. Pris 230,- pr. stk.  

I ÅR ENDNU BEDRE

JULEKALENDER 2017
TIL DE SMÅ

Den ultimative chokoladejulekalender fra 
Summerbird til børn. Skal ungerne også 
have den rigtige chokoladeoplevelse, så 

er denne kalender et sikkert hit. 

Pris 143,-
pr. stk.
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WINTER EDITION 2017
JULESOMMERFUGLE

Gaveæske med 40 julesommerfugle.
Summerbirds mest ikoniske stykke chokolade, 

Pure Amande, nu også med julesmag. Ren 
marcipan af valsede spanske mandler 

overtrukket med mørk kraftig chokolade og 
syltet appelsin. Resultatet er magisk!

JULEMANDLER 2017
NYE VARIANTER

Vanilla & Cherry eller Praliné & Croquant?
Fællesnævneren for årets julemandler er at  

de er uimodståelige! Pris 34,- pr. stk.

Pris 245,-
pr. stk.

Ny smag

Nyt design

CHIFFONIERE KALENDER
NYT DESIGN & FLERE SMAGE

Med denne julekalender kommer i hele vejen 
rundt i Summerbirds chokoladehimmel.

Pris 305,-
pr. stk.



SUMMERBIRD

 
CHRISTMAS COLLECTION

DEN ULTIMATIVE GAVE
Den ultimative gaveæske fra Summerbird er 

lige til at besvime over og har i år 
endnu mere chokolade!

 
ÅRETS JULEGRISE

SOM GAVEPAKKE & FLOWPACKS

Hvem er ikke vild med den klassiske marcipangris? 
De fåes i en flot gaveæske, men også som 

flowpacks til kontoret eller gæsterne.  
Gaveæske pris 85,- pr. stk.  

Flowpack pris for 40 stk. 272,-

Pris 289,-
pr. stk.
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Nyt unikt design

JULEKALENDER 2017
24 DAGE MED LAKRIDS

Johan Bülow laver igen i år en eksklusiv 
julekalender med lækre lakridsoplevelser til 
hele december. Disse lakridsgodter vil helt 
sikkert vil begejstre, fortrylle og overraske!

Der har været store tanker i spil med årets nye 
julelakridser - for der kan både opleves nyt 

design og nye smage. 
Johan Bülow kommer her med sit bud på, 

hvordan en ‘‘Hvid Jul’’ skal smage. 

Pris 204,-
pr. stk.
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JULEPAKKER 2017
MED JULELAKRIDSER

Flotte gavepakker fra Lakrids by Johan 
Bülow med årets julelakridser. Prøv årets 

4 forskellige julelakridser eller ‘‘BIG’’ 
gavepakkerne, hvor man enten kan nyde 
de populære lakridser fra sidste år - eller 

prøve de helt nye ‘‘Snowballs’’. 
De perfekte gavepakker til dem som 

fortjener lidt ekstra!

STOR LAKRIDS PAKKE
MED JULELAKRIDSER

Alle årets julevarianter samt de 
populære Coated lakridser fra 
Lakrids by Johan Bülow i én og 

samme gaveæske.

Pris 149,-
pr. stk.

Pris 204,-
pr. stk.

Pris 408,-
pr. stk.



Bestseller

ÅRETS 4 JULELAKRIDSER
KLASSIKERE & NYFORTOLKNINGER

I år får vi et glædeligt gensyn med gamle klassikere, men også nye spændende lakridser - med smage, 
som fortryller og får ens tanker hen på jul. De flotte julelakridser findes i 3 forskellige størrelser. 

150 g. - 250 g. - 530 g. 
Priser fra 51,- pr. stk.
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24 DAYS TO SHARE
JULEKALENDER

‘‘Årets julekalender er en rigtig dele 
kalender til voksne med 48 stykker karamel-

ler og chokolade - 2 bag hver låge. Vi har 
genskabt den delikate karamelsmag og den 
silkebløde konsistens, som kun kommer ved 

brug af ren fløde og smør. Bløde 
karameller - en fryd for krop og sjæl.’’  

Michall Lentz

Pris 203,-
pr. stk.



XOCOLATL

Unik gave

 
ICE CRYSTAL

EKSKLUSIV GAVEÆSKE

Den smukkeste og vildeste gaveæske 
fra Xocolat! Denne gaveæske er med 

68 fyldte chokolader. Et miks af 
Xocolatl’s mest populære chokolader!

Pris 374,-
pr. stk.
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THE MALLOWS
PENNY - CHOKOLADE/KARAMEL

Fluffy økologiske skumfiduser belagt med 
luksuschokolade og karamel. En fantastisk 

smagsoplevelse.

THE MALLOWS
LLOYD - CHOKOLADE/LAKRIDS

Fluffy økologiske skumfiduser belagt med 
luksuschokolade og lakrids. En fantastisk 

smagsoplevelse.

THE MALLOWS
VIVIAN LAVERNE´S - JUL

Fluffy og utrolig lære juleskumfiduser belagt 
med luksus chokolade og kokos.

Pris 68,-
pr. stk.

Lakrids THE MALLOWS
BERNARD HOFFMANS´S - JUL

Fluffy økologiske juleskumfiduser belagt med 
luksuschokolade og mocca.

Pris 68,-
pr. stk.



Lakridskongen Johan Bülows 
lillesøster Emma, står bag disse 

lækre skumfiduser. 
Smagen af hendes skumfiduser er 

skabt for at give dig en unik 
smags- oplevelse. Sortimentet 

omfatter både fluffy skumfiduser og 
skumfiduser belagt med 

luksus- chokolade. Skumfiduserne er 
økologiske og der bliver kun brugt 

naturlige smage.
‘‘Skum er den helt store fidus’’ 

Emma Bülow

Jordbær
Pris 48,-

pr. stk.
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SIMPLY CHOCOLATE

 
SANTA GLAS

JULEMANDLER 

Mangler kontoret eller receptionen lidt 
spiseligt julepynt? Så er disse glas den 

oplagte ide, som både tager sig godt ud 
og samtidig smager fantastisk. Mandler 

overtrækket med chokolade - findes i 
forskellige smage og design.

Pris 108,- pr. stk.

Pynter på kontoret

Rød Kalender 

169,-
pr. stk.

JULEKALENDER 2017
MED 30 STYKKER 

Kalender for ‘‘Chocolate Lovers’’ med 30 
stykker håndlavede solide chokolader eller bar.

Grøn Kalender 

203,-
pr. stk.



CHRISTMAS BOX
MED 24 CHOKOLADER

 
Håndlavede masive chokolader med masser 

af smag. Fås i forskellige design.  
Pris 121,- pr. stk.

Forførende

BAR JARS
SANTAS FAVORITS

Flotte juleglas med de forførende  
chokoladebarer fra Simply Chocolate!

SMALL ONES
FLOWPACKS TIL KONTOR

 
Håndlavede massive chokolader med stor 

smag i små poser. Priser fra 4,- pr. stk.

Priser fra  

88,-
pr. stk.
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JULEBOGEN

MED JULEHJERTER

Den berømte julebog fra Magasin Chokolade 
med 4 marcipanhjerter med histioren om 

Julehjertet. Det første kendte julehjerte blev 
flettet af H.C Andersen omkring 1860 til H.C 

Ørsteds datter, Mathilde. 

 
JULESPILLEDÅSE

MED KANELMANDLER

Kom i julestemning med ”We wish you a 
merry Christmas” og de lækreste 

kanelmandler.
Pris 101,- pr. stk.

 
JULEKUGLEN 2017
MED CHOKOLADE

Sølv julekugle med 10 indpakkede
Magasin dessertstykker. Leveres med 

ophængsbånd i flot gaveæske.

 
STJERNEÆSKE
MED MANDLER

Flot gaveæske formet som stjerne.
Indeholder 5 varianter af dragée.

Pris 95,- pr. stk.

Pris 197,-
pr. stk.

Pris 197,-
pr. stk.



MAGASIN CHOKOLADE

Unikt Juleprodukt

SMUK JULEKALENDER
I TRÆ & MED LYS

Ren nostalgi - exceptionel træjulekalender som miniaturemodel af 
Magasin anno 1933. 24 delikate trøfler i 8 lækre varianter. Tænd lamperne 

i Magasins vinduer så lyset stråler ud og træk en ny skuffe ud hver dag i
 december  - dét er ægte julestemning.

Pris 337,-
pr. stk.
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SURPRISE ME 

GOURMET GIFT BOX

 Denne gaveæske vil indeholde en bred vifte 
af godbidder, der tager dig på en rejse gennem 

nogle fantastiske smagoplevelser!  
4 dåser med gaveæske.

Pris 160,- pr. stk.

 
200 FLOWPACKS

GOURMET GUMMIES

 De små poser spreder masser af glæde, smage og 
dufte. Oplagt valg til receptionen, på 

hovedpuden, i mødelokalet eller i goodie-baggen.

Pris 578,-
pr. stk.

 
SUPRISE ME

I FLERE STØRRELSER

Få dine gourmet vingummier i flotte gaveæsker - 
mulighederne er mange!



ÅRETS FLOTTESTE JULEKALENDER
GOURMET TIL 24 DAGE

Fantastisk samling af smagsoplevelser - 
ikke mindre end 12 forskellige gourmet smage! 

Pris 197,-
pr. stk.

WINTER GARDEN
JULE VINGUMMIER

Denne smukke Wally & Whiz Julepakke bringer 
julestemning overalt med sin dejlige symfoni af 

gourmet vingummier.

Pakken indeholder følgende: 
- Grapfrugt m. Gran
- Æble m. Mandler 
- Lakrids m. Orange

Pris 122,-
pr. stk.
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KATHRINE ANDERSENKATHRINE ANDERSEN

Unikt 
Juleprodukt

Pris 265,-
pr. stk.

 
JULESKOV

MED CHOKOLADE

Kathrine Andersen Chokolade præsenterer deres nye smukke 
julekalender, udformet som en skov med 24 træer 

i 3 forskellige størrelser i grønne vinterlige nuancer, med det 
lækreste håndlavet chokolade.



 
PETIT DESSERT

HÅNDLAVET CHOKOLADE

Kathrine Andersen er de eneste der laver små 
petit dessertchokolader og gør det helt fantas-
tisk. Det er en oplevelse for øjet at se de små 

stykker & samtidig er det en 
fantastisk smagsoplevelse.

Pris 67,-
pr. stk.

Pris 122,-
pr. stk.
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DELIKATESSE GAVER
GOURMET OVERRASKELSER

Her er der mulighed for at finde både kendte og elskede produkter 
såvel som gøre nye og vanedannende bekendtskaber. Fælles for alle 
produkterne er nøje udvalgt med fokus på kvalitet som vi kan stå 
inde for. Som noget nyt i år, er vi blevet forhandler af Nicolas Vahé - 
så mulighederne er mange. 
Her får du et lille indblik i, hvad vi kan tilbyde af delikatesse gaver.
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NICOLAS VAHE

Bestsellers

 
SALTE 2017

ÅRETS HIT I KØKKENET
De populære salte og krydderier fra Nicolas Vahe 

er en sikker gavevinder. 
Vi har flere forskellige 

varianter - så man har mulighed for at 
sammensætte sit helt eget salt-mix.

Priser fra  

47,-
pr. stk.



To go

KAFFE TO GO
TIL DEM SOM ELSKER KAFFE

Har du kollega der altid har en kaffe med på 
arbejde? Så er dette sæt den oplagte 

gaveide - for her får du både kaffe og krus! 
Pris 136,- pr. stk.

Pris 201,-
pr. stk.

DELUXE PAKKE
TIL DEM SOM ELSKER MAD

Boksen indeholder håndplukkede lækkerier 
fra Nicolas Vahé. Hvert produkt er tilberedt 
med gode råvarer som er fulde af smag.

GRILLBOKSEN
GRILL TIL HELE ÅRET

Det perfekte kit til grillentusiasten, der altid er på 
udkig efter udstyr til at løfte sit grillniveau. 

Pris 326,-
pr. stk.
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CAKE STUFF
JULEKRYDDERIER

Bag dine egne julesmåkager med lidt hjælp 
fra Mill & Mortars lækre krydderier.

Pris 35,- pr. stk.

DUKKAH KIT
GAVEÆSKE MED OPSKRIFT

En sund måde at snacke på! Et Dukkah Kit 
og et inspirationskort, hvor der står

 hvordan du nyder din Dukkah.
Pris 107,-

pr. stk.

Pris 33,-
pr. stk.



Julefavorit

DANMARKS BEDSTE
& STØRSTE UDVALG

Vælg mellem 78 forskellige og spændende 
produkter fra Mill & Mortar, som hjælper med 

at sætte krydderi på hverdagen.
Vi sammensætter Mill & Mortar gavepakker, 

efter dine ønsker. 

Sæt Pris 

146,-
pr. stk.
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NOCRAP POPCORN

Medaljevinder

 
GOURMET POPCORN

& NO CRAP

NoCrap har altid fokus på de bedste råvarer til at 
frembringe deres sprøde, friske og pirrende 
smagsoplevelser! NoCrap har fundet vej til 
Kun Det Bedstes hylder fordi disse gourmet 
popcorn er i sandhed en fantastisk nydelse!  

Deres Lakrids Popcorn vandt Sølv, 
ved The Liquorice Taste Award 2017.

Pris 31,-
pr. stk.



 
HINDBÆR POPCORN

ELLER KARAMEL?
Er du til det friske eller den søde karamelsmag?  

Prøv dig frem og find din No Crap favorit.

 
CHOKOLADE POPCORN

ELLER LAKRIDS?
Lakrids har vundet sølv, men chokolade er i 

alles hjerter! Hvad er din favorti?
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GAVEKURVE MED DELIKATESSER
PAKKER DER VÆKKER BEGEJSTRING

Vi har specialiseret os i at håndplukke de mest unikke produkter på 
markedet, så du kan finde den helt perfekte gave, som vil vække 
både begejstring og glæde hos modtageren. Vores erklærede mål 
og ambition er og vil altid være, at levere unikke varer i den højest 
mulige kvalitet!



NYTÅR 2017
TIL DEN PERFEKTE AFTEN

Slut nytårsaften af med den perfekte dessert, 
med hjælp fra denne pakke. 75 cl. Sølv 

Spumante. Bag og pynt din dessert med 
lækkerier fra Mill & Mortar og Meia Dúzia.

Pris 236,- pr. stk.

VELKOMSTPAKKEN
STARTER KIT TIL FESTEN

Det perfekte starter kit til festen, med 
75 cl. Gold Spumante og Dukkah Kit - en sund 

måde at snacke på - samt lækre 
mandler fra Mill & Mortar.

Pris 233,- pr. stk.

RØDVIN DELUX
PAKKEN TIL LIVSNYDERE

Økologisk vin fra Toscana og lækreste 
chokolader fra Simply Chocolate, samt lakrids 

fra Johan Bülow. Pakken til den 
perfekte lørdag aften!

POPCORN PROFF KIT
TIL DEM SOM HAR ALT

Men helt sikkert ikke har dette ultimative 
popcornsæt! Lav de perfekte popcorn & nyd 

dem med friske limonader.

Proff Kit

Nytårspakken

Pris 267,-
pr. stk.

Pris 520,-
pr. stk.

39



LE NEZ DUFTESÆT 
TIL DEM SOM GÅR OP I VIN

Rødvins duftesæt fra Jean Lenoir indeholder 12 
dufte, der er essentielle i rødvin. To illustrerede 

guidebøger forklarer hvordan vi reagerer på dufte 
og sammenhængen mellem dufte og vine. 

Pris 541,- pr. stk.

Den unikke gave

LE NEZ DU WHISKY
TIL DEM SOM GÅR OP I WHISKY

Eksklusivt duftesæt med 54 dufte fra Jean Lenoir. 
Duftsættet indeholder 54 af de mest almindeligt 

forekomne dufte, der kan genkendes i whisky.
Pris 1870,- pr. stk.



UNIKKE GAVEKURVE

Pris 

1.452,-
pr. stk.

SUMMERBIRD
DEN ULTIMATIVE GAVEKASSE

Vi har et kæmpe udvalg i
 unikke gaveløsninger og vi 

sammensætter både store og 
små gavekurve. Kom forbi vores 

showroom eller ring - så 
garanter vi at du får danmarks 

bedste, smukkeste og mest 
unikke gaver!
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UNIKKE FIRMAGAVER
LØSNINGER MED LOGO

Har I brug for at profilere jeres logo og firmanavn, brand eller et 
særligt salgsbudskab - så kan vi også hjælpe med det. Disse gaver 
heri er også oplagt som en lille ekstra gave til personalet, 
samarbejdspartner eller som et “sælgende” visitkort med det  
budskab jeres virksomhed gerne vil signalere. 
 
Vi sidder klar ved telefonen, hvis du mangler hjælp eller et godt råd 
til at finde den helt rigtige logo gave - ring på 7199 8191.
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UNIKKE GAVELØSNINGER

LAKRIDS FLOWPACKS
MED LOGO ELLER UDEN 

De små poser er oplagte i receptionen eller 
i mødelokalet. Du har mulighed for at sætte 

dit eget præg, på din flowpack container med 
firmalogo eller et lille budskab - Vælg blot din 

favorit lakrids og send jeres logo til os. 
Den indeholder 135 stk. flowpacks 

Pris med firmalogo 465,- pr. stk. 
Pris uden logo 408,- pr. stk

Pris 520,-
pr. stk.



PRIVATE LABEL
MED LAKRIDS

 
Her har i mulighed for, at sende jeres helt eget 

budskab. Profilere jeres logo og firmanavn, brand 
eller et særligt salgsbudskab på låget af disse 

lækre Bülow lakridser. 
Ring blot for mere info og pris. 

LUXURY CALENDAR
NYHED FRA BÜLOW LAKRIDS 

Ekstra elegant og eksklusiv luksusjulekalender – 
hvid, stilren og fyldt med gourmetlakrids.  
Her får man en forkælelsesoplevelse, hvor  

udsøgt smag og smukt design gør 
ventetiden op til jul mere sød end  

nogensinde før. BEGRÆNSET ANTAL
Pris 510,- pr. stk.
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UNIKKE GAVELØSNINGER

PRIVATE LABEL
MED WALLY AND WHIZ 

Gourmet vingummier med privat label. 
Brug de nordiske vingummier, som visitkort eller 

firmagaver - mulighederne er mange.  
Ring blot for mere info og pris. 

Pris 238,-
pr. stk.

MAGASIN ÆSKE
MED CHOKOLADE & MANDLER 

Esklusiv gaveæske fra Magasin Chokolade, med 
mulighed for påsættelse af klistermærke med logo. 

Ring blot for mere info 

Pris 578,-
pr. kasse



“Vi søgte efter en anderledes julegave til vores nøglekunder, og her 
kom Kun Det Bedste med en unik løsning med stor Brand værdi og 
som gav genlyd fra mere end de 50 modtagere.” 
 
Søren Guldager
Direktør inMobile

“Vi bruger Kun Det Bedste som vores faste gaveleverandør, når vi 
skal bruge gaver, der gør en forskel. Vi opererer i hele Skandinavien, 
og samarbejder både med offentlige og private aktører. Det stiller 
store krav til forskelligheden af gaver, og det løser Kun Det Bedste 
altid til UG, og alt er flot og sikkert pakket ind.”
 
Peter Kristensen
Business Development Executive Scandinavia
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GAVER MED NOGET PÅ HJERTET
BOLIG, PLEJE & VELVÆRE

Kun Det Bedste har også udvalg af boligtilbehør og interiørproduk-
ter i høj kvalitet og gennemført design. Med den rette brugskunst 
eller køkkentilbehør kan du sætte et personligt præg på dit hjem og 
skabe hygge og liv i din boligindretning. 



SALT & PEBER
BOTTLE GRINDER

Menu Bottle Grinder er salt- og peberkværne i 
et elegant, smukt og utraditionelt design. Man 

undgår at få salt og peber ringe 
på bordet. Findes i flere farver! 

POV STAGE
I NYT DESIGN

Let, smart og legende design!
Smuk på egen hånd og fantastisk som 

grafiske mønstre på væggen
Pris 339,- pr. stk.

Nyt design

Pris 271,-
pr. stk.

DECANTER
I SMUKT DESIGN

Patenteret dekanteringsprop fra Menu 
filtrerer, spalter og ilter vinen imens 

man skænker!

Pris 339,-
pr. stk.
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HOPTIMIST

HOPTIMIST I TRÆ
SMUK DESIGNKLASSIKER

Her er tale om et stykke kunsthåndværk af 
høj kvalitet. Alle træ Hoptimisterne har et 

individuelt udseende pga. træets 
særlige og unikke udtryk. Findes i 

forskellige størrelser og farver.

Dansk design

Priser fra  

271,-
pr. stk.



HOPTIMIST JULEMANDEN
BIG SANTA CLAUS 

Hvem kan se en julemand uden at smile? Han 
er det gladeste symbol på den barnlige, 

forventningsfulde juleglæde, som bor i os alle. 
Pris 190,- pr. stk.

HOPTIMIST JULEKUGLER
SÆT MED RUDOLF & HR. FROST

Pynt juletræet eller hjemmet med Rudolf & Hr. 
Frost - og væk juleglæden til live - med de fine 

Hoptimist julekugler.

Pris 162,-
pr. sæt
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Duftfrisker

LUKSUSPAKKEN
GAVEPAKKE 2

Velvære og livsstilsprodukter til bademiljøet. 
som kæler både for krop og sjæl.

Pris 313,- pr. sæt.

VELVÆREPAKKEN
GAVEPAKKE 1

Nøje udvalgte produkter til tiden i badet hvis 
egenskaber har en dokumenteret virkning.

Pris 341,- pr. sæt

VELVÆREPAKKEN
GAVEPAKKE 3

Skandinavisk æstetik og velvære med denne 
gavepakke fra Meraki. Håndklæder 50x100

Pris 211,- pr. sæt.

Luksus



MERAKI PLEJE

ANSIGTSPAKKEN
GAVEPAKKE 4

Med denne pakke får du produkter med milde, 
aktive og nærende ingredienser til huden.

Pris 333,- pr. sæt.

Få dine pakker i lækker og smuk emballage fra 
Meraki - mulighederne er mange.  

Ring blot for mere info.
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AMARELLI & MARVIS

Pris 95,-
pr. stk

Pris 31,-
pr. stk

 
AMARELLI

ITALIENSK LAKRIDS
 Lakrids af højeste kvalitet som deres lakridsmestre 

har forfinet gennem 8 generationer.



FRESH KIT
WHITNING & REFRESH

Frisk og lækker mundskyld med en dejlig 
smag af pebermynte. Marvis Whitening Mint 

75 ml. Pris 115,- pr. sæt.

 
TASTING-KIT

MARVIS GAVESÆT
Marvis tandpasta Giftbox 7 Flavours Pack er alt det 

bedste samlet i en flot og eksklusiv gavepakke. 

BLACK KIT
LICORIICE & BRUSH

Den sorte pakke fra Marvis indeholder lakrids 
tandpasta 75 ml. & den populære 

tandbørste. Pris 46,- pr. sæt.

Pris 135,-
pr. stk
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KVALITET DER SMAGER
SPIRITUS, CHAMPAGNE & VIN 

Hos Kun Det Bedste søger vi til stadighed for at finde de bedste 
produkter til jer, uanset om det gælder lækre delikatesser, eller der 
skal indkøbes vin og spiritus. Vi har måske danmarks største udvalg 
af gin & tonic og samtidig har vi særlige champagner og vine på 
hylderne, der kan opfylde ethvert ønske.
 
Husk - vi har spiritus, champagne og vin løsninger til ethvert budget 
samt formål og altid med udgangspunkt i Jer og Jeres ønsker. Vi 
sidder klar til at guide jer igennem til det rette valg. 
 

 



TASTING-KIT
JIM & TONY - GIN & TONIC

JIM & TONY Gin Tasting-Kit oplagt gaveidé til 
dem som sætter pris på en god gin. 

Gavepakke indeholder opskriftkort samt gin 
og Fever-Tree tonic. Pris 92,- pr. sæt.

BLIND TIGER GIFT
I FLOT GAVEPAKKE

Blind Tiger gin med 2 Fever-Tree tonic i Kun 
Det Bedstes flotte gaveæske! 

Pris 320,- pr. sæt

Pris 395,-
pr. sæt

NORDISK GIN
GAVEÆSKE I TRÆ MED GLAS
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ORGANIC GIN
I DEKORATIV ÆSKE

 
Kew Økologisk Gin er bestemt noget ganske

særligt! Oplev hele 44 forskellige smagsgivere. 
Produceret i samarbejde med Kew-Garden.

FERDINAND´S 
GAVEKASSE M. GIN & TONIC

Gavekasse fra Ferdinand’s Saar Dry Gin inkl. 4 
matchende tonic. Gaven der huskes!

Pris 374,-
pr. sæt

TOWER KIT
ELG GIN & TONIC

Dette nye gin og tonic tastning-kit indeholder 
den fremragende danske Elg Gin og 6 pris-
belønnede Tonic/Drinksmixer fra Fever-Tree.

Her præsenteret i flot gavepakke hvori der 
medfølger opskriftkort. Pris 337,- pr. sæt.

Pris 237,-
pr. sæt

Pris 325,-
pr. sæt

NJORD GIN
MED TONIC I FLOT ÆSKE



GIN PAKKER
KEVER GENEVER
TIL GIN-NØRDEN

Denne spændende Kever Genever gaveæske 
er en oplagt gaveidé til enhver gin-nørd eller 

til folk der holder af moderne design og 
nytænkende produkter.

Pris 235,-
pr. sæt
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CHAMPAGNE

ROSÉ CHAMPAGNE
HENRI GIRAUD

 
 Intens gylden rosa farve der behager øjet, 
men mindst lige så vigtigt, behager den 

dine smagsløg. 75 cl. 

Pris 391,-
pr. sæt



ESPRIT MAGNUM
HENRI GIRAUD

 Frisk og frugtig smag, pære og citrus smag-
es tydelig og den har en dejlig tør afslutning 

med masse af dybde. Pris 550,- pr. flaske

CHAMPAGNE ØL
DEUS BRUT DES FLANDRES

Denne helt specielle øl fra DeuS Brut des 
Flandres, er en helt eventyrlig og unik cham-
pagne-øl på hele 11,5% med bløde bobler. 

Pris 135,- pr. flaske

Pris 677,-
pr. flaske

DOBBELT MAGNUM
EPSILON GOLD SPUMANTE 3 L.

Pris 611,-
pr. flaske
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GT TOWER GIN
ADVENTSKALENDER

Fantastisk velsmagende Gin & Tonic hver 
søndag i advent. Pris 337,- pr. stk.

4 WORLD CLASS RUM
ADVENTSKALENDER

24 WORLD CLASS RUM
JULEKALENDER

Pris 650,-
pr. stk.

Pris 550,-
pr. stk.

DEN SORTE BOKS
24 DANSKE SPIRITUS

Ganske særligt indhold med mange 
spændende flasker og noget for enhver 

smag! Fantasisk & unik julekalender.



ROM JULEKALENDRE

24 DAY OF AMAZING RUM
ROMJULEKALENDER 2017

 
Romjulekalenderen indeholder 24 

forskellige rom á 2 cl rør med 
beskrivelse af hver rom, hvor man så med 
den medfølgende QR kode kan gå ind 
hver dag og læse om dagens rom og få 

alt den information, man har behov for når 
dagen rom skal nydes. Denne rom

 julekalender vil uden tvivl give julelys i 
øjnene hos enhver rom elsker!

Pris 395,-
pr. stk.

Begrænset 
antal
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CAVIAR & VODKA

RIOFRIO CAVIAR
VERDENS RENESTE 

Økologisk Caviar fra spanske Riofrio, som har 
stolte og lange traditioner med deres 

produktion af kvalitets Caviar. 
Vores anbefalede samarbejdspartner 

når det skal være både 
ekstraordinært og ekstravagant!

Pris 432,-
pr. stk.

Pris 396,-
pr. stk.



ROYAL DRAGON
SUPERIOR VODKA 

Denne Imperial version er tilsat 23 karat 
schweizisk bladguld og hældt på  

mundblæste flasker, hvor en oplyst drage 
sætter scenen. 70 cl. Pris 550,- pr. flaske

CRYSTAL HEAD
VODKA 70 CL.

Pris 306,-
pr. flaske

OUR VODKA
MED LEMONAID

Our/Berlin Vodka er kendt for sin milde, friske 
smag og frugtagtige karakter. 

Præsenteret i en unik 350 ml flaske og med 
37,5% alkohol. Her som sæt med 
3 x LEMOAID. Pris 250,- pr. sæt.
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KVALITET & EFFEKTIVITET 
VI ER MED I HELE PROCESSEN 
& VI GØR DET NEMT FOR JER - VI KAN PAKKE GAVERNE IND OG 
KAN LEVERE DIREKTE TIL JERES KUNDER 

Vi kan levere firmajulegaver samlet til virksomheden, eller leverer 
direkte til medarbejderne og jeres kunder. Vi kan pakke ind og skrive 
personlige julekort for jer så i slipper for alt det praktiske - nemmere 
kan det ikke blive. Alle priser er 10 stk. priser ekskl. moms.

Husk du må give julegaver for op til 800 kr. uden at medarbejderen 
beskattes. 
Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 
 
Med ønsket om en glædelig jul - Søren & Kathrine, Kun Det Bedste
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Priorsvej 21 - 8600 Silkeborg

info@kundetbedste.com
Tlf: 7199 8191


