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150 LAT TEMU TABLICZKI POWSTAWAŁY DOKŁADNIE TAK,  
JAK ROBIMY JE DZISIAJ.

Drzewko kakaowca 
z owocami

Zbiory owoców 
(wrzesień i maj)

Fermentacja (3-8 dni), 
suszenie (2-4 dni) 

i pakowanie  
w jutowe worki

Transport z Afryki lub 
Ameryki Południowej 

i Środkowej

Odwiewanie  
łupinek

Miażdżenie (4h), 
konszowanie (60h) 

i rafinacja ziarna 
z cukrem

Temperowanie 
(hartowanie) 
i formowanie

Chłodzenie  
(4-7°C)

Pakowanie

Ręczna selekcja  
ziaren

Prażenie (ogromny 
wpływ na smak)

Kruszenie  
(jak najszybciej  

po prażeniu)

Ziarno w Manufakturze 
Czekolady

Dekorowanie



FACTORIA  
RARITAS 9/15

Dopełnieniem naszych zestawów upominkowych są tra-
dycyjne nalewki, naturalne konfitury, powidła oraz szla-
chetne kawy i  herbaty, powołane do życia pod marką 
FACTORIA RARITAS 9/15. Produkty te powstają z naszej 
inicjatywy dzięki ludziom, którzy podobnie jak my do 
tego co robią podchodzą z  należytą pasją i  dbałością 
o  naturalne i  zdrowe składniki oraz tradycyjne metody 
manufakturowej produkcji.

Wszystkie produkty FACTORIA RARITAS 9/15 powstają 
w Polsce z wykorzystaniem tylko najwyższej jakości surowców. 
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1/ KUFER OBFITOŚCI

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas(100 g)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA  
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• czekolada z dodatkami PRAŻONE ZIARNO KAKAO 70% kakao (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - PIERNIKOWA 43% 
kakao (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g) 

• czekolada kulinarna WENEZUELA 100% (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- CAFFE LATTE 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
– ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady MEXICO ZOQUE 50% kakao Dark Milk (50 g)

• trzy lizaki HOT OR POP  
– MLECZNY, POMARAŃCZA, MALINA (3x30 g)

• nierafinowana czekolada do picia - mleczna (60 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 35 x 11 x 35 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

2/ KUFER CAVA i OWOCE

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA   
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 35 x 11 x 35 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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3/ KUFER GRAN DOQUE

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami TRUSKAWKA I ZIELONY PIEPRZ   
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g) 

• nierafinowana czekolada do picia - mleczna (60 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU PIERNIKOWA 43% kakao 
(50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU CAFFE LATTE 44% kakao 
(60 g)

• czekolada kulinarna  WENEZUELA 100% (150 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA  (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 35 x 11 x 35 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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4/ NIEJEDNORODNY

• wódka Jednorodna Ziemniaczana (500 ml) 

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g) 

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCINO (30 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli  
CIEMNA 70% kakao (120 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

6/ THE FAMOUS BOX

• szkocka whisky The Famous Grouse (500 ml)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU PIWO 44% kakao (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri (50 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

5/ THE FAMOUS BOX II

• szkocka whisky The Famous Grouse (500 ml)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g) 

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA  czekolada 
mleczna 44% kakao (100 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tabliczka czekolady WENEZUELA 100 % kakao (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao + wanilia i mleko (50 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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8/ CHERRY

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• wiśnia w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g) 

• czekolada kulinarna CIEMNA 70% (150 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

7/ POMARAŃCZOWA FACTORIA

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• nierafinowana czekolada do picia - mleczna (60 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - POMARAŃCZOWA  
42% kakao (50 g) 

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - WIŚNIA 70% kakao (60 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

9/ CACAO CHOIX

• likier czekoladowy CACAO CHOIX (200 ml)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka CAPPUCCINO  (36 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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11/ LEŚNY

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S 
 House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

10/ OWOCOWY

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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13/ MALINOWY

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe MALINA czekolada deserowa 70% (80 g)

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• trójkątna czekolada biała z maliną UNICORN (35 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza, 18 g 

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

12/ ESTREMADURA

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

14/ SIEDEM ŻYCZEŃ

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• trójkątna czekolada mleczna z pomarańczą UNICORN (35 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe  CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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15/ PRIMITIVO

• włoskie, czerwone wytrawne wino  
Miopasso Primitivo Puglia IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

17/ VESPERTINO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

16/ ON

• wódka Jednorodna Ziemniaczana (500 ml) 

• czekoladowy KLUCZ FRANCUSKI  (140 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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19/ TERRA DE TOUROS

• czerwone, wytrawne wino z Portugalii  
Casal Monteiro Terra de Touros Pinot Noir Touriga Nacional (750ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka CAFFE LATTE (36 g) 

• czekolada kulinarna CIEMNA 70% (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - WIŚNIA  70% kakao (60 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri (50 g)

• - czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 32 x 16 x 24 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

18/ GALICJA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe  CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 32 x 16 x 24 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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20/ DO HERBATY

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• Wiśniówka Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

21/ WANILIA I MLEKO

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao + wanilia i mleko (50 g)

• trójkątna czekolada mleczna z pomarańczą UNICORN (35 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g) 

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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22/ ORANGE

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

24/ NIEBIESKIE MIGDAŁY

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA – mleczna z kawą (60 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

23/ WENEZUELA

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli MLECZNA  
70% kakao (120 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g) 

• lizak HOT OR POP - CAPPUCCINO (30 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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25/ SKRZYNIA MIOPASSO

• włoskie, czerwone wytrawne wino  
Miopasso Primitivo Puglia IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami TRUSKAWKA I ZIELONY PIEPRZ  
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g) 

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri (50 g)

• lizak HOT OR POP – CAFFE LATTE (30 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm

27/ IBERICO

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g) 

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm

26/ SKRZYNIA CANTINA TOLLO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
KARDAMONOWA 68% kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladowy KORKOCIĄG (120 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g) 

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm
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28/ REGALO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g) 

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao + wanilia i mleko (50 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 36x11x10 cm
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29/ ROSSO

• włoskie, czerwone wytrawne wino  
Miopasso Primitivo Puglia IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami WIŚNIA I PRAŻONY MIGDAŁ 
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• wiśnia w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

31/ PROVINCIA

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
WIŚNIA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

30/ INSIGNIA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Pedro Luis Monastrell Jumilla DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON  
czekolada ciemna 70 % kakao (100 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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33/SPEZIATO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna z chili (60 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

34/ FRESCO

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• trójkątna czekolada mleczna z pomarańczą UNICORN (35 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

32/ FESTIVO

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe SZARLOTKA  czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka CAFFE LATTE (36 g) 

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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36/ ŚLIWKOWY

• Wódka Toruńska SLIWKA Z NUTĄ CZEKOLADY (500 ml)

• czekolada z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON 70% kakao (50 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - WIŚNIA  70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70 % kakao + żurawina (55 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekolada kulinarna  WENEZUELA 100% (150 g)

• lizak HOT OR POP – MALINA (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

35/ FRESCO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCCINO (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

37/ TERRABUONA

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladowy KORKOCIĄG (120 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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38/ TEMPRANILLO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady GHANA  
70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

39/ CZEKOLADY I CZEKOLADKI

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA   
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCCINO (30 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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41/ SET #2

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
KARDAMONOWA 68% kakao (50g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 80% kakao + ksylitol (50 g)

• pistacje w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g) 

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

40/ SET #1

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli CIEMNA  
POMARAŃCZOWA (120 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – MALINA (30 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

42/ SET #3

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)



43/ SET #4

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCCINO (30 g)

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

44/ GUSTO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli MLECZNA  
KORZENNA (120 g)

• tabliczka czekolady IM POSSIBLE House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

45/ PIERNIKOWY

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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46/ MANZANA

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao + wanilia i mleko (50 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

47/ AZUL

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU 
MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka ASORTYMENT (36 g) 

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

48/ CACAO & CAFFE

• likier czekoladowy CACAO CHOIX (200 ml)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna z kawą (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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51/ CHOCOLAT

• likier czekoladowy CACAO CHOIX (200 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka ASORTYMENT (36 g) 

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

50/ ROZGRZEWKA

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70 % kakao + żurawina (55 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

49/ OWOCE W CZEKOLADZIE

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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53/ PIGWA I WIŚNIA

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• wiśniówka Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady MEXICO ZOQUE 50% cocoa Dark Milk (50 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna z kawą (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

52/ WIŚNIE & WIŚNIE

• wiśniówka Factoria Raritas (100 ml)

• wiśnia w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g) 

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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54/ LAS VEGAN’S

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

55/ MR. COOKIE

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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57/ KOLEKCJA Z MORELĄ

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

56/ KOLEKCJA Z POMARAŃCZĄ

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli CIEMNA  
POMARAŃCZOWA (120 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

58/ KOLEKCJA Z ŻURAWINĄ

• czekolada z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70 % kakao + żurawina (55 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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59/ RED

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

61/ ORANGE

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli CIEMNA  
POMARAŃCZOWA (120 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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