
JULEGAVEN 2016 
TIL VIRKSOMHEDER

kundetbedste.com





JULEGAVEN 2016
TIL VIRKSOMHEDER

Julegaven er årets vigtigste gave. En gave, hvor man har mulighed for at sige 
tak for en god arbejdsindsats og vise at man sætter pris på sine ansatte, 
samarbejdspartnere og kunder.
Derfor har vi hos Kun Det Bedste sammensat et udvalg af gaver, som vil 
begejstre både giver og modtager.

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 rette budskab sammen med gaven.

Hos os finder du alt det nye - de anderledes gaver. Gaver man ikke ser på 
ethvert gadehjørne. Kort sagt – gaver med noget på hjertet.

Vi vil ligge os i selen for, at finde de helt rigtige firmagaver til jeres ansatte, 
samarbejdspartner og kunder. 
Uanset om I er 5 eller 5000 ansatte, så kan vi altid håndtere opgaven.

Vi hjælper gerne, med at rådgive og finde netop den gave der passer til jeres 
virksomhed.

Her i brochuren finder I et udvalg, af nogle af de varer vi har på hylderne.  
Men vi har langt mere at byde på, og har I et særligt ønske, så lad os høre det. 
Vi er nemlig sikre på, at vi kan finde en løsning der passer jer -  så alle kan få en 
dejlig jul. 
 
Netto priser er ekskl. 25% moms. 

Glædelig jul fra

Søren & Kathrine, Kun Det Bedste



WINTER EDITION
Julemandler med hasselnødder, nougat, 
mandarin & vinterkrydderier.

100 g / vejl. pris kr. 50,00
netto v / 1 stk. kr. 37,60
netto v / 10 stk. kr. 34,00

RIS A L’AMANDE
Er du vild med Ris a l’amande? 
Så skal du prøve disse mandler. Mandler, 
nougat, vanilje & kirsebær er rammen om 
denne lækre julemandel. 

100 g / vejl. pris kr. 50,00
netto v / 1 stk. kr. 37,60
netto v / 10 stk. kr. 34,00

MINI CHRISTMAS EDITION
Juleflødeboller med guld top. 
Marcipanbund, kirsebærskum, 61% mørk 
chokolade og brændte mandler.

6 stk / vejl. pris kr. 72,00
netto v / 1 stk. kr. 54,00
netto v / 10 stk. kr. 49,00 

JULECHOKOLADE 2016
JULEFLØDEBOLLER & MANDLER FRA SUMMERBIRD



SUMMERBIRD’S STORE  JULEKALENDER 2016
2 stk. lækre chokolader bag hver låge, så man kan dele. 

Eller bare nyde et ekstra stykke chokolade hver dag i hele julen. 

ÅREST JULEKALENDER
CHOKOLADEKALENDER TIL VOKSNE

460 g / vejl. pris kr. 330,00
netto v / 1 stk. kr. 248,00
netto v / 10 stk. kr. 224,40



SUMMERBIRD CHRISTMAS CHIFFONIERE
DEN EKSKLUSIVE JULEKALENDER

Summerbird Chiffoniere med hele 48 stykker lækker chokolade.

498 g / vejl. pris kr. 448,00
netto v / 1 stk. kr. 336,90
netto v / 10 stk. kr. 304,65



SUMMERBIRD CHRISTMAS COLLECTION
Denne ultimative Christmas Collection - er lige til at besvime over! 

Den er fuldstændig uimodståelig smuk og fyldt med lækkerier.

CHRISTMAS GIFTBAG
Flot, flot giftbag med 4 forskellige 
varianter af årets julelækkerier.  
En gavepose som vil vække stor 
begejstring blandt modtager.

300 g / vejl. pris kr. 268,00
netto v / 1 stk. kr. 201,50
netto v / 10 stk. kr. 182,25

JULECHOKOLADE 2016
LÆKKER CHOKOLADE FRA SUMMERBIRD

490 g / vejl. pris kr. 396,00
netto v / 1 stk. kr. 297,80
netto v / 10 stk. kr. 269,30



BRONZE 2016 
SALTY CARAMEL CHOC COATED 
 
En perferkt kombination af sød lakrids og 
salt karamel. Lakridsen er svøbt i 
karamelliseret Dulche de Leche-chokolade, 
tilføjet lidt havsalt. En uimodståelig bid og 
er absolut vanedannede!

SILVER 2016 
DARK & MINT CHOC COATED 

Sød lakrids med mørk intens luksus-
chokolade fra Belgien, krydret med et pift 
pebermynteolie - er en rigtig lækkerbisken. 
Den smager både af jul og nytår!

JULELAKRIDS 2016
DE BEDSTE LAKRIDSER FRA JOHAN BULOW

ROSE GOLD 2016 
CHERRY CHOC COATED
 
En juleklassiker er født.  
Den nye julelakrids har en perfekt smag, 
mellem det søde og det syrlige. 
Hvid chokolade, kirsebær, og det vi elsker - 
LAKRIDS - som danner ramme om denne 
lækre julenyhed.



150 g / kr. 75,00
1 stk. kr. 56,40
10 stk. kr. 51,00

250 g / kr. 110,00
1 stk. kr. 82,70
10 stk. kr. 74,80

530 g / kr. 220,00
1 stk. kr. 158,00
10 stk. kr. 142,80



FLOWPACK
LAKRIDSER TIL ALLE

De små poser er oplagte i receptionen, i mødelokalet eller til kaffekoppen på 
caféen. De små pakker kan også bruges derhjemme fx i en skål til gæster som 
gør det ekstra hyggeligt til festen.

135 stk Flowpack Rose Gold 

675 g / vejl. pris kr. 600,00
netto v / 1 stk. kr. 451,20
netto v / 10 stk. kr. 408,00        

135 stk Flowpack Silver  

675 g / vejl. pris kr. 600,00
netto v / 1 stk. kr. 451,20
netto v / 10 stk. kr. 408,00       
        



 135 stk Flowpack Bronze  

675 g / vejl. pris kr. 600,00
netto v / 1 stk. kr. 451,20
netto v / 10 stk. kr. 408,00        



JOHAN BÜLOW 
CHRISTMAS DECORATION 
ROSE GOLD, BRONZE & SILVER 

De fine julekugler fra Johan Bülow kan 
bruges som pynt på juletræet, på  

kontoret eller i hjemmet.
De kan genopfyldes.

Hver julekugle indeholder 10 - 12 lakridser, 
som kan deles med familen, kollegaerne 

eller vennerne. De kan købes stykvis eller i 
en eksklusiv gaveæske med 3 stk. 

Gaveæske med 3 Julekugler
vejl. pris kr. 185,00

netto v / 1 stk. kr. 139,00
netto v / 10 stk. kr. 126,00

Gavepakke med 1 Julekugle 
vejl. pris kr. 65,00

netto v / 1 stk. kr. 48,90
netto v / 10 stk. kr. 44,20







CHRISTMAS CALENDAR 2016
OVERRASKELSER TIL HELE DECEMBER

Johan Bülow Lakrids har optimeret sin julekalender fra sidste år - som i 
år fremstår meget, meget eksklusivt.  

Bag hver låge gemmer der sig to stykker herlig lakrids 
- og der er en eller to overraskelser undervejs.

Forbered dine smagsløg til en verden af   ren fornøjelse, hvor spændende 
lakrids smag, forener sig med høj 

håndværksmæssig kvalitet og dristige dansk gastronomi.  
I år med hele 340 g

vejl. pris kr. 300,00
netto v / 1 stk. kr. 225,00

netto v / 10 stk. kr. 204,00





RELAX PAKKEN
Denne særligt udvalgte Black Cat Te Relax pakke er til øget velvære, og her sat 
sammen i harmoni af Kun Det Bedste og flot pakket ind. En oplagt gaveide.

19.30 - RO NED
Dagen nærmer sig sin afslutning, arbejdet 
er gjort og en dejlig velfortjent frugtdrik 
med kanel og mandel venter dig og får 
pulsen ned.

11.30 - ET FRUGTKICK
En frugt Te som både er syrlig, sød og giver 
dig en sand eksplosion i munden og skaber 
harmoni og balance i din dagligdag.

BLACK CAT TE 
 
Black Cat Te er en serie med kvalitets Te af urter og frugter. Alle Black Cat 24/7 
Te-varianterne er tilpasset din døgnrytme, så du får det optimale ud af hver 
variant. Bare følg klokken, navnet 24/7 siger det hele.

vejl. pris  kr. 95,00
netto v / 1 stk. kr. 71,50 
netto v / 10 stk. kr. 64,50

vejl. pris  kr. 95,00
netto v / 1 stk. kr. 71,50 
netto v / 10 stk. kr. 64,50

     vejl. pris            netto v / 1 stk.  netto v / 10 stk. 
    kr. 295,00          kr. 222,00      kr. 210,00



BOTTLE GRINDER FARVET 

 
Menu Bottle Grinder salt- og peberkværne har et elegant, smukt og 

utraditionelt design. Kværnene vender omvendt af de traditionelle kværne, så 
du undgår at få salt og peber ringe på bordet.

MENU A/S
SMUKT DANSK DESIGN

vejl. pris  kr. 499,00
netto v / 1 stk. kr. 375,00 
netto v / 10 stk. kr. 339,00

vejl. pris  kr. 895,00
netto v / 1 stk. kr. 673,00 
netto v / 10 stk. kr. 608,60

BOTTLE GRINDER STÅL



TROLL VASE 
SMUK GLAS VASE 

Fås i 3 forskellige  
størrelser.
vejl. kr. 299 / 399 / 499

SMALL TROLL VASE 
vejl. pris  
kr. 299,00
 
netto v / 1 stk. 
kr. 225,00 
 
netto v / 10 stk. 
kr. 203,00





 
GAVEÆSKER 

Mil & Mortar har lavet en lang række forskellige spændende gaveæsker. 
Du finder krydderier til julebag, den hotte, når sovsen skal havde et pift eller til 

det mere eksotiske, vi har det hele på lager.
Gaveæsker fra vejl. pris kr. 160,00 - netto fra kr. 109,00

 
KRYDDERIER 

For at frembringe det gode måltid, skal der godt med krydderrier og salt til. 
Mill & Mortars produkter er præsenteret i smukke dåser, som bevarer aroma, 

og samtidig ser de flotte ud på køkkenbordet.

- mere en 100 forskellige varianter, oplagt som gaveide. 

MILL & MORTAR
FINE SPICE EMPORIUM



 
Belvoir Fruit Farms er naturlige og lækre safter, der hver og én er brygget efter 
gamle originale hjemmelavede opskrifter. Alle safterne indeholder masser af 

presset friskt frugt, tilsat friskplukkede blomster og kogte krydderier.

PUNCH GIFT BOX
Belvoir har tryllet med de store saftgryder og 

byder vinteren velkommen med denne skønne 
pakke. Indeholder Belvoir Cordial, Spiced 

Ginger Punch & Belvoir Cordial, Mulled Winter 
Punch

Gavepakning - vejl. pris. kr. 198,00
netto kr. 135,00 v / 10 stk. 

BELVOIR CORDIALS
NATURLIGE & LÆKRE SAFTER

 
BELVOIR CORDIALS & SOFT DRINK 50 CL. 

vejl. pris kr. 65,00  -  netto kr. 44,00 v / 10 stk. 





HENDRICK’S GIN
Hendrick’s gin bliver fremstillet på 
traditionel vis med enebær og koriander. 
Men den særlige milde smag opnås med 
brug af rosenblade og agurk.  

70 cl - vejl. pris kr. 295,00 
netto kr. 220,00

NJORD GIN - SUN & CITRUS
Dansk gin i Verdensklasse.
Spiritusbasen i denne Sun & Citrus er lavet 
på Dansk hvedemalt. Udover de ’klassiske’ 
Njord botanicals  er der i Njord Gin Sun 
& Citrus tilsat 12 forskellige citrusagtige 
ingredienser. 

50 cl - vejl. pris kr. 519,00 
netto kr. 350,00

IT’S TIME FOR GIN
VI HAR DANMARKS BEDSTE UDVALG

BRECON GIN GIFT PACK
Virkelig lækker gavepakke, som både  
har et flot udtryk og fyldt med gode 
vare. I denne eksklusive Brecon 
gaveæske, får du en samlet 
Gin & Tonic pakke. 

vejl. sætpris kr. 439,00 
netto kr. 289,00 



 
FEVER-TREE

Fever-Tree’s sortiment af “Premium” naturlige mixerdrinks har startet en ny
drinks revolution over hele verden. 

De har ændret kundernes krav og ønsker, sammen med drinks-industriens 
forståelse for, hvor vigtigt det er at bruge den rigtige mixer. Det har bragt den 

klassiske Gin & Tonic tilbage som farvoritten på cocktailscenen. 

Når du giver en Gin i gave er det helt naturligt, at give gode tonicvand med.  
Vi hjælper, med at finde den helt rigtige tonic til netop den gin du vælger. 

Vi ved hvad vi snakker om - og finder den rigtige løsning til dig.

200 ml. vejl. pris fra kr.18,00  -  netto fra kr. 11,50

AND TONIC
VI HAR SAMLET ALT DET BEDSTE





 
MONKEY 47 - 47% 50 cl. 

vejl. pris kr. 395,00 - netto kr. 287,00

 
Med 47 ingredienser springer Monkey 47 alle rammerne for hvor mange 

ingredienser man kan putte i en gin. En vanvittige og fantastiske gin,  
der i den grad sætter smagsløgene på overarbejde.

MONKEY 47
EN UNIK & FANTASTISK GIN



 
Vi har valgt at samarbejde med Champagnehuset Henri Giraud, da vi mener at 

med disse Champagner får man langt mere, end man betaler for.
Vi har både Rosé Champagne og helt op til de store magnum flasker. 

Champagner der passer til alle slags lejligheder og er den perfekte gave!



 
Vi har valgt, at samarbejde med Champagnehuset Henri Giraud,  

da vi mener, at med disse Champagner får man langt mere, end man betaler 
for. Vi har både Rosé Champagne og helt op til de store magnum flasker,

der passer til alle slags lejligheder!

Henri Giraud Rosé
75 cl. / kr. 495,00         
netto kr. 296,00

HENRI GIRAUD
CHAMPAGNE KONGEN

Blanc de Blancs
75 cl. / kr. 395,00         
netto kr. 266,00

Henri Giraud ESPRIT Magnum 
150 cl. / vejl. pris kr. 795,00         

netto kr. 490,00



BARBERA SUPERIORE 
ROSINA BIO 2014 MAGNUM

Italiensk super vin, dyrket  på  
100% Barbera drue fra piemonte. 

Modne bær & mørke kirsebær 
dominere eftersmagen. 

Kraftig, elegant & tør i munden og  
med en saftig eftersmag.

Leveres i flot trækasser - en oplagt gave 

150 cl.  / vejl. pris kr. 
489,00

netto kr. 310,00



AN2 - ÀNIMA NEGRA 2014
 Spansk vin fra Mallorca der skal prøves!

Den er produceret på Mallorca’s 
bedste vingård og har på ganske kort tid 

opnået en status, som en af 
Spaniens bedste vinproducenter. 

CHANTI SANVITO 2015
Denne skønne økologiske Chanti San Vito 

fra Toscana er den første biodynamisk 
vinproducent i Italien. Meget fyldig, smag 
med  bær og en dejlig syre. Rigtig meget 
vin for pengene, så elsker du Italiensk vin, 

skal denne afgjort prøves.

BARLOLO VIGNA ROCCHE
Piemonte fra sin bedste side. Super Barolo 

som er kraftig, elegant, saftig i eftersmagen. 
De modne bær, og mørke kirsebær 

dominere i hele den lange eftersmag.

KVALITETS RØDVINE
VELVALGT SORTIMENT TIL ENHVER LEJLIGHED

75 cl.  / vejl. pris kr. 148,00
netto kr. 115,00 

75 cl.  / vejl. pris kr. 139,00
netto kr. 85,00

75 cl.  / vejl. pris kr. 348,00
netto kr. 230,00



FOU 2 CHÊNE
Flot Alsace som er tør, liflig og samtidig 
mild og rund. Har en dejlig behagelig 
eftersmag og en duft af friske blomster. 
Rigtig meget vin for pengene og en vin alle 
kan drikke.
 
75 cl.  / vejl. pris kr.139,00 
netto kr. 86,00

CHABLIS PREMIER CRU
Helt ekstraordinær Chablis med en generøs 
aroma og finish, som bare bliver ved og 
ved. Denne prisvindende Chablis Premier 
Cru er en smuk og gylden Chablis til den 
kræsne gane. 
 
75 cl.  / vejl. pris kr. 229,00 
netto kr. 144,00

HVIDVIN
SKØNNE DRÅBER FOR ENHVER SMAG

PINOT GRIS RITTERBERG
Med denne Pinot Gris Rittersberg fra 
Frey-Sohler får du en rund og fortryllende 
oplevelse i ganen. Det er en kompleks og 
fyldig hvidvin. 
 
75 cl.  / vejl. pris kr.139,00 
netto kr. 90,00



VIN D’ ALSACE 
RIESLING BY DENIS MEYER

Til dem der elsker hvidvin og 
sætter pris på den gode lyse 
drue, er denne gavepakke med 
3 flasker Riesling, Vin d’ Alsace 
fra Dennis Meyer helt perfekt. 

3 fl.  / vejl. pris kr. 375,00
netto v / 3 fl. kr. 240,00 
netto v / 30 fl. kr. 210,00



WHISKY TASTING BOX
Denne helt unikke gaveæske giver 
muligheden for at smage 10 forskellige 
luksus whisky. Modtageren af denne eksklu-
sive gave kan forvente en stor smagsoplev-
else. 

10 x 40 ml / vejl. pris kr. 645,00
netto v / 1 stk. kr. 475,00 
netto v / 10 stk. kr. 445,00

WORLD OF RUM - 3 x 60 ML.
Flot luksus Rom gaveæske fra Egoista. 
Indeholder 3 meget forskellige Rom fra 3 
forskellige lande. Leveres i 3 flotte tubes  
på 60ml. Nok til 2 dejlige drinks i hver tubes.

3 x 60 ml  / VEJL. PRIS kr. 379,00
netto v / 1 stk. kr. 275,00 
netto v / 10 stk. kr. 259,00

WORLD OF GIN - 5 x 60 ML.
Denne luksus gin gaveæske fra Egoista, 
indeholder 5 meget forskellige gin’s fra 5 
forskellige lande. Leveres i 5 flotte tubes på 
60ml. Nok til 2 dejlige drinks i hver tubes. 

5 x 60 ml  / vejl. pris kr. 429,00
netto v / 1 stk. kr. 309,00 
netto v / 10 stk. kr. 285,00

EGOISTA TASTING SAMPLES
WORLD OF RUM, WHISKY & GIN SMAGSSÆT I TUBES



BLACK BULL 12 ÅRS WHISKY
70 CL.  50% /  vejl. pris kr. 429,00

netto v / 1 stk. kr. 310,00
netto v / 10 stk. kr. 275,00



DEN SØDE JULETID 
SKAL NYDES MED EN GOD WHISKEY



BULTER NEPHEW
LIMITED 20 YEARS EDITION PORTVIN

 
Denne portvin står i en silkeblød fremtoning, hvor man kan smage den friske 
frugt. Helt fremragende balance mellem fyldige og modne bær. Fine toner 
af tørret frugt, figen og hints af vanillie. Leveres i elegant træ-gaveæske med 
gennemsigtig skydelåg. Det er ikke underligt, at denne portvin har vundet 

guldmedalje ved “Monte Selection” i Brüssel.

 
1 sæt / vejl pris            kr. 895,00
netto v / 1 stk.              kr. 645,00 

netto v / 10 stk.            kr. 595,00



 
1 sæt / vejl. pris             kr. 395,00
netto v / 1 sæt.              kr. 255,00

netto v / 10 sæt.            kr. 230,00

ØL GOURMET PAKKEN
RED COURTESY ØL & MENU SKUMMER

 
Fantastisk og anderledes gavepakke. Pakken indeholder 1 stk.  

Red Courtesy Gourmetøl kåret til ‘‘Verdens Bedste Øl 2015’’ og en flot øl  
skummer fra MENU, der fremhæver duftnuancer i øllen.





 
12 Aromas duftesæt / vejl. pris  kr. 750,00

netto v / 1 stk.      kr. 485,00
netto v / 10 stk.   kr. 450,00

LE NEZ DU VIN
VIN DUFTESÆT

 
Le Nez Du Vin er et duftsæt til træning af lugtesanserne og til at 

give et indblik i vinens forunderlige verden. 
I dette 12 Aromas Red Wines duftesæt fra Jean Lenoir er der 12 dufte, der er 

essentielle i rødvin. To illustrerede guidebøger forklarer hvordan vi reagerer på 
dufte og sammenhængen mellem dufte og vine. 

Le Nez du Vin - fås i mange forskellige udgaver, vi har udvalget 
- til Danmarks Bedste Priser







EXCLUSIVE TASTING
Caviar har gennem generationer været forbundet med den ypperste luksus og 

den fornemmeste gave man kan give.  
Vi forhandler noget af det bedste Caviar på markedet. 

Riofrio økologiske Caviar er ufarvede, rene og naturlige i smagen og er samti-
dig perfekt i både nuance og konsistens.  

Et eksklusivt produkt, hvis man ønsker, at give ekstravagant gaver. 

RIOFRIO EXCELLSIUS 
I denne økologiske Caviar fra Riofrio er der 
lagt stor vægt på æggenes størrelse, tekstur 
og rene smag 
– en Caviar der vil overvælde smagsløgene. 
Kun Det Bedste’s foretrukne Caviar.

RIOFRIO RUSSIAN CAVIAR
Denne Riofrio Caviar indeholder flotte og 
smagsfulde æg. Produktionen af denne 
Caviar er baseret på gamle russiske tradi-
tioner, som har været anvendt helt tilbage 
til zarernes tid.

ØKOLOGISK CAVIAR 
MASSER SMAG & LUKSUS

1 glas 30g / vejl. pris  kr. 600,00
netto v / 1 glas  kr. 440,00
netto v / 6 glas  kr. 390,00

1 dåse 30g / vejl. pris kr. 470,00
netto v / 1 dåse  kr. 360,00
netto v / 6 dåser  kr. 310,00





EXCLUSIVE CRYSTAL HEAD PREMIUM VODKA
Crystal Head Vodka er en unik vodka som bliver destilleret 

af vand fra Newfoundland i Canada.
Crystal Head Vodka er destilleret 4 gange og filtreret hele 7 gange, delvist på 

Herkimer diamanter. Flaskerne er udformet som et kranium, og føres i flere 
forskellige størrelser. De er inspireret af det arkæologiske fund af 13 identiske 

Crystal Heads, som menes at være flere tusinde år gamle.
En Vodka som både kan drikkes ren, eller nydes i et utal af cocktail varianter. 

En eksklusiv og unik gave.

CRYSTEL HEAD VODKA
Crystal Head Vodka produceres i Canada, 
og skuespilleren Dan Akroyd står bag fir-
maet. Crystal Head Vodka er et af de nyeste 
skud på stammen af premium vodka. 

1fl. 70 cl. / vejl pris kr. 479,00 
netto v / 1 stk. kr. 360,00 
netto v / 6 stk.           kr. 344,00

ROYAL DRAGON VODKA
Royal Dragon vodka er en rigtig luksus 
vodka, brygget efter en gammel russisk 
opskrift.
Denne Imperial versionen er tilsat 23 karat 
schweizisk bladguld, og er hældt på mund-
blæste flasker, hvor en LED oplyst drage 
sætter scenen.

1fl. 70 cl. / vejl pris kr. 775,00 
netto v / 1 stk. kr. 570,00 
netto v / 6 stk.           kr. 525,00

ÆGTE VODKA
MASSER AF SMAG & LUKSUS



MEIA DÙZIA
MARMELADE EKSTRA

 
Meia Dúzia er på rekordtid blevet verdenskendt og har vundet både  

Great Taste Awards og Superior Taste Awards og bruges på  
Michelin restauranter rundt i Europa.

 Meia Duzia – som betyder “halvt dusin” laver de lækreste “Marmelade Ekstra” 
og Sao Tomé mørk chokoladecremer, som er gourmet for livsnyder og folk der 

har hang til noget særligt! De kan både købes stykvis, men også i  
flotte gavepakker med 3 stk. 

Gavepakke m/ 3 stk.  vejl. pris  kr. 145,00
netto v / 1 stk        kr. 105,00
netto v / 10 stk.       kr. 95,00







ANTONIO MATTEI HATBOX
Antonio Mattei Hatbox med 2 X 250g Italienske biscotti. Flot gavepakke.

vejl. pris kr. 269,00 - netto kr. 175,00

CANTUCCINI DÅSE
En vaskeægte Italiensk specialitet, 
lavet efter gammel opskrift.
Leveres i flot “retro” dåse som 
bevarer sprødheden i disse mandel 
Cantuccini småkager

300 g / vejl. pris kr. 79,00
netto v / 1 stk. kr. 59,00
netto v / 10 stk. kr. 52,00

CANTUCCINI
ITALIENSKE MANDEL SMÅKAGER



SENATORI - VIOL LAKRIDS
Amarelli pastil lakrids med smag af viol i en 
flot retro gaveæske. 100 g.

1 stk  / vejl. pris kr. 45,00
netto v / 1 stk. kr. 32,00
netto v / 10 stk. kr. 28,00

CHICCHI - CHOKOLADE 
LAKRIDS
Ren lakrids betrukket med den fineste 
mørke chokolade i en elegant brun tin. 
Den flotte metal emballage udstråler et 
innovativt design. 40 g. 

1 stk / vejl. pris kr. 49,00
netto v / 1 stk. kr. 36,00
netto v / 10 stk. kr. 32,00

SPEZZATA - REN LAKRIDS
Black Label Premium Spezzata er Amarellis 
absolute topprodukt indenfor katagorien 
“ren lakrids”. 20 g.  

1 stk / vejl. pris kr. 35,00
netto v / 1 stk. kr. 25,00
netto v / 10 stk. kr. 22,00 

ITALIENSK LAKRIDS
AMARELLI - VERDENS ÆLDSTE LAKRIDSFABRIK



AMARELLI LAKRIDS LIKØR GAVEPAKKE
Smagsfuld gavepakke, fyldt med lækre lakrids produkter. Her får du noget  

af verdens bedste lakrids og en fantastisk lakrids likør,  
produceret med udtræk fra de “ægte” Amarelli lakrids rødder.

LAKRIDS JULEGAVEN
TIL DEM DER ELSKER LAKRIDS

1 sæt / vejl. pris kr. 350,00
netto v / 1 stk. kr. 263,00
netto v / 10 stk. kr. 238,00





 
Marvis tandpasta bringer lidt mere stil ind på tandbørstehylden.  

Marvis står bag den ultimative klassiske tandpasta, i et top lækkert design.  
Emballagen oser af luksus og retro - på den fede måde. 

Gaven til dem der vil og er med på moden!

MARVIS TOOTHPASTE
DEN KLASSIKE ITALIENER

STARTER KIT
Marvis gavepakke med 7 forskellige 
tandpastaer - så man har mulighed for 
at finde sin favorit.  
Mundskyld som pynter på bade- 
værelset og en Marvis tandbørste. 

1 sæt  / vejl. pris kr. 329,00 
netto v / 3 sæt kr. 223,00



CHAMPAGNE ØL
Denne helt specielle øl fra  
DeuS Brut des Flandres er en helt  
eventyrlig og unik ’’Champagne Øl’’ på 
hele 11,5% med bløde bobler. Leveres i 
pakke med et matchende glas.

1 sæt / vejl. pris kr. 210,00
netto v / 1 sæt kr. 155,00
netto v / 10 sæt kr. 140,00



VI GØR DET NEMT FOR JER
VI PAKKER GAVERNE IND OG KAN LEVERER DIREKTE 

Vi kan leverer 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 netto priser er ekskl. moms.  
Husk du må give julegaver for op til 800 kr. 

uden at medarbejderen beskattes.
NB. Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.
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