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VYTŘÍBENÉ CHUTĚ – DÁREK SE ZARUČENÝM ÚSPĚCHEM
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il
panettone

T A J E M S T V Í  K V A L I T Y :  P Ř I R O Z E N É  K Y N U T Í  S  P Š E N I Č N Ý M  K V Á S K E M  „ L I E V I T O  M A D R E “

Autorská utěrka Gustav Klimt, 100% italská 
bavlna s ručně vyrobeným panettone Marnati
.1/A Ručně vyrobený glazovaný panettone 
Marnati, 1 kg 587,50 Kč
.1/B Ručně vyrobený glazovaný panettone 
Marnati, 1 kg 587,50 Kč
.2/A Ručně vyrobený panettone Marnati, 1 kg, 
s kandovanými hruškami a čokoládovými 
pecičkami, 612,50 Kč
.2/B Ručně vyrobený panettone Marnati, 1 kg, 
s kandovanými hruškami a čokoládovými 
pecičkami, 612,50 Kč

.3/B Ručně vyrobený panettone Manati Gran 
Gianduja, 1 kg (s polevou z hořké čokolády a s 
nugátovou náplní), 602,50 Kč
.A Autorská utěrka Gustav Klimt Polibek, 100% 
čistá italská bavlna, 52 x 73 cm, 150 Kč
.B Autorská utěrka Gustav Klimt Strom života, 
100% čistá italská bavlna, 52 x 73 cm,150 Kč

A. B.
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Glazovaný ručně vyrobený panettone 
Marnati
.7 1 kg v dárkovém balení 482,50 Kč
.8 1 kg v krabičce 435 Kč
.9 750 g v krabičce 297,50 Kč

Zlatočerný dřevěný tác o průměru 30 cm 
s ručně vyrobeným panettone Marnati:
.4 Ručně vyrobený panettone Marnati, 1 kg 
637,50 Kč
.5 Ručně vyrobený panettone Marnati, 1 
kg, s kandovanými hruškami a 
čokoládovými pecičkami, 662,50 Kč

.6 Ručně vyrobený panettone Manati Gran Gianduja, 
1 kg (s polevou z hořké čokolády a s nugátovou náplní), 652,50 Kč.
C Zlatočerný tác o průměru 30 cm 175 Kč
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.21 Dárková krabice se šňůrami  24,5 x 24,5 h 18 cm.  
Marnati ručně glazovaný panettone 750 g. 
Umbria passito likérové víno 0,375 l
€ 542,50 Kč

Ručně vyrobený panettone Marnati, 1 kg 
s kandovanými hruškami a čokoládovými 
pecičkami
.10 v dárkovém balení 507,50 Kč
.11 v krabičce 460 Kč
Originální ručně vyrobený panettone Marnati 
Gran Gianduja, 1 kg (s polevou z hořké čokolády 
a nugátovou náplní)
.12 v dárkovém balení 497,50 Kč
.13 v krabičce 450 Kč

.10

.12

.17/.20

.14

Ručně vyrobený pandoro Marnati
.14 1 kg v dárkovém balení 460 Kč
.15 1 kg v krabičce 412,50 Kč
.16 750 g v krabičce 270 Kč

Set se třemi ručně vyrobenými panettone 
Marnati, 1 kg: Glazovaný, hrušky a 
čokoláda 

.17 v dárkovém balení 1065 Kč

.18 v krabičkách   970 Kč

Set se třemi ručně vyrobenými panettone 
Marnati, 1 kg:
Glazovaný, hrušky a čokoláda a Gran 
Gianduja .19 v dárkovém balení 1577,50 Kč
.20 v krabičkách 1435 Kč
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.25 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu 
Glazovaný ručně vyrobený panettone Marnati, 1kg, 
v dárkovém balení
Pytlík s hvězdičkovým dekorem s vánočními pralinkami 
zhořké čokolády plněnými tureckým medem, 140 g 
Prosecco Millesimato D.o.c., 0,75 l 
1092,50 Kč

Velké ručně vyrobené panettoni Marnati
.22 2 kg, v ochranném dárkovém obalu 1202,50 Kč
.23 3 kg, v ochranném dárkovém obalu 1665 Kč
.24 5 kg, v ochranném dárkovém obalu 2532,50 Kč
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.26 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu 
Ručně vyrobený panettone Marnati, 2 kg
Prosecco z Valdodobbiadene extra dry Setage D.o.c.g. 
Magnum 1,5 l
1600 Kč
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.27 Keramická patrová mísa o průměru 26 cm, 
výška 12,5 cm
Glazovaný ručně vyrobený panettone Marnati, 
750 g
1200 Kč

.28 Keramický obdélníkový podnos, 15,5 x 38 cm 
Ručně vyrobené sušenky ve čtvercovém tvaru se 
zázvorem a skořicí, 250 g
Oříškové sušenky na tácku, 150 g
Pralinky „persi pien“ (s náplní ze směsi broskví a 
mandlových sušenek „amaretto“), 200 g Jahody v 
čokoládě, 23 g
1147,50 Kč

.27

.28

 DOPLŇKY

.H Patrová mísa o průměru 26 cm, výška 12,5 cm, 875 Kč

.I Obdélníkový tác, 15,5 x 38 cm, 650 Kč
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.29 Dárkové balení
Svíce vánoční stromek, 31 cm 
Sladké lanýže z Alby, 130 g 
650 Kč

.31 Dárkové balení
Louskáček, výška 34 cm
Vánoční pralinky z hořké čokolády 
plněné tureckým medem, 140 g 
575 Kč

.32 Dárkové balení
Louskáček, výška 24 cm Vánoční 
pralinky se skořicí, 140 g 
437,5 Kč

.N Louskáček, výška 34 cm, 325 Kč 

.O Louskáček, výška 24 cm, 187,50 Kč
.30 Dárkové balení
Svíce vánoční stromek, 19 cm 
Sladké lanýže z Alby, 130 g 
425 Kč

.L Svíce vánoční stromek, 31 cm, 400 Kč 

.M Svíce vánoční stromek, 19 cm, 175 Kč
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.33 Zlatá kovová prosklená lucerna, 11,5 x 11,5 cm, 
výška 23,5 cm se svící a lanýži, 250 g, 662,50 Kč 
.34 Zlatá kovová prosklená lucerna, 10 x 10 cm, výška 
18 cm se svící a lanýži, 150 g, 512,50 Kč

.D Zlatá kovová prosklená lucerna, 11,5 x 11,5 
cm, výška 25,5 cm se svící 425 Kč
.E Zlatá kovová prosklená lucerna, 10 x 10 cm, 
výška 18 cm se svící 337,50 Kč

.35 Skleněná váza se zlatým kroužkem o průměru 9 cm, 
výška 32 cm, se sladkými lanýži z Alby, 400 g, 
1075 Kč
.36 Skleněná váza se zlatým kroužkem o průměru 9 cm, 
výška 20 cm, se sladkými lanýži z Alby, 300 g, 
787,50 Kč

.F Skleněná váza se zlatým kroužkem o průměru 9 cm, výška 32 cm, 
775 Kč
.G Skleněná váza se zlatým kroužkem o průměru 9 cm, výška 20 cm, 
550 Kč
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.37.38

.37 Pralinky s různou náplní, 500 g v krabici (pistácie, 
oříškový krém z hořké čokolády, slaný karamel, nugát) 
450 Kč

.38 Pralinky s různou náplní, 1 kg v krabici (tiramisù, 
Barolo chinato, lesní ovoce, Grand Marnier, kaštan, 
limoncello, Moscato d´Asti, vaječný likér)
825 Kč

.40.39

.41 Luxusní dárková krabice s vyztuženým dnem 
v ochranném obalu
Šampaňské A. Levasseur brut magnum, 1,5 l 
Sýr „casciotta d´Urbino“ d.o.p., 1 kg 
Levandulové želé, 100 g, skvěle se hodící k sýru 
Fialkové želé, 100 g, skvěle se hodící k sýru 
Růžové želé, 100 g, skvěle se hodící k sýru 
Plechové autíčko s Ježíškem
2917,50 Kč

.42 Luxusní dárková krabice s vyztuženým dnem 
v ochranném obalu
Šampaňské A. Levasseur brut magnum, 1,5 l 
Prosciutto crudo v celku, asi 1 kg
Plechové autíčko s Ježíškem
2617,50 Kč

.43 Luxusní dárková krabice s vyztuženým dnem 
v ochranném obalu
2 láhve šampaňského A. Levasseur brut magnum, 
0,75 l
Kozí sýr „fiocco di neve“, 450 g
Fialkové želé, 100 g, skvěle se hodící k sýru 
Růžové želé, 100 g, skvěle se hodící k sýru 
Plechové autíčko s Ježíškem
2607,5 Kč

.43

.42

.39 Světlehnědý pytlík s vánočními pralinkami v 
hořké čokoládě plněnými tureckým medem, 140 g, 
232,50 Kč

.40 Světlehnědý pytlík s hvězdičkovým dekorem s 
perníkovými pralinkami, 200 g, 
232,50 Kč

.41
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.44 Luxusní dárková krabice s vyztuženým dnem v ochranném obalu
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na bronzu, tagliatelle, 500 g
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na bronzu, paccari, 250 g
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, tažené na bronzu, fusilli, 500 g 
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, tažené na bronzu, penne, 500 g 
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, tažené na bronzu, špagety, 500 g 
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Zeleninové ragú, 300 g
Směs na přípravu „aglio, olio e peperoncino“, 100 g
Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z oliv vypěstovaných a lisovaných v Itálii za 
studena, 250 ml
1017,5 Kč

.45 Luxusní dárková krabice s vyztuženým dnem v ochranném obalu
Cabernet Sauvignon Garda I.g.t., 0,75 l
Rizoto s pravými hřiby, 300 g
Rizoto s čekankou, 300 g
Šafránové rizoto, 300 g
Rizoto s lanýži, 300 g
Zeleninový vývar, 250 g
Extrapanenský olivový olej,100% italský, vyrobený z oliv vypěstovaných a lisovaných v Itálii 
za studena, 250 ml
997,50 Kč

.44

.45
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.

.46 Tradiční vánoční dárková krabice
Klasický ručně vyrobený panettone v krabičce, 750 g 
Cabernet Sauvignon Garda I.g.t., 0,75 l
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, tagliatelle, 500 g
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Směs na přípravu „aglio, olio e peperoncino“, 100 g 
Mini-salámky bez lepku a laktózy, 3 ks, 240 g
707,50 Kč

KLASICKÉ 
VÁNOCE
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.47 Tradiční dárková krabice
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Glazovaný ručně vyrobený panettone Marnati 
v krabičce, 750 g
472,50 Kč

.47/A doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g, 
562,50 Kč

.47/B doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g
Vánoční pralinky v hořké čokoládě plněné tureckým 
medem, 140 g
660 Kč

.49 Tradiční dárková krabice
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 
100%
Klasický ručně vyrobený panettone v 
krabičce, 750 g
382,50 Kč

.49/A doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g, 
472,50 Kč

.49/B doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g
Vánoční pralinky v hořké čokoládě plněné 
tureckým medem, 140 g
570 Kč

.47/C doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g
Vánoční pralinky v hořké čokoládě plněné 
tureckým medem, 140 g
Perníkové pralinky, 140 g
757,5 Kč

.48 Tradiční dárková krabice
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 
100%
Glazovaný ručně vyrobený panettone 
Marnati v krabičce, 1 kg
615 Kč

.48/A doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g, 
705 kč

.48/B doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g 
Vánoční pralinky v hořké čokoládě 
plněné tureckým medem, 140 g 
802,50 Kč

.48/C doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g Vánoční 
pralinky v hořké čokoládě plněné 
tureckým medem, 140 g Perníkové 
pralinky, 140 g
900 Kč

.49/C doplněno o:
Pralinky se skořicí, 140 g 
Vánoční pralinky v hořké čokoládě 
plněné tureckým medem, 140 g 
Perníkové pralinky, 140 g
667,50 Kč
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.50 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu 
Klasický ručně vyrobený panettone v krabičce, 750 g 
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Sladké lanýže z Alby, 130 g
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, tagliatelle, 500 g
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Čočka, 350 g
Předvařená vepřová klobása „cotechino“ bez lepku a laktózy v 
krabičce, 500 g
887,50 Kč

.51 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Klasický ručně vyrobený panettone v krabičce, 750 g
Cabernet Sauvignon Garda I.g.t., 0,75 l
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na bronzu, 
paccari, 250 g
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, tažené 
na bronzu, penne, 500 g
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Směs na přípravu „aglio, olio e peperoncino“, 100 g
Rizoto s pravými hřiby, 300 g
Domáci tortellini z oblasti Langhe se sýrovou náplní, 250 g
Salám Bisboccia bez lepku a laktózy, 350 g
1162,50 Kč

.50/A V tradiční dárkové krabici 800 Kč .51/A V tradiční dárkové krabici 1075 Kč
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.52 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu 
Klasický ručně vyrobený panettone v krabičce, 750 g 
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Pralinky s perníkem, 140 g
Ručně vyrobené kukuřičné sušenky s kaštanovým 
medem, 250 g
Jahody v čokoládě, 230 g
Mini-salámky bez lepku a laktózy, 3 ks, 240 g 
Zeleninová směs, 290 g
Sýr „caciottina“ s ořechy, 180 g
Domáci tortellini z oblasti Langhe se špenátem a 
ricottou, 250 g
1245 Kč

.53 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 750 g 
Chardonnay Garda I.g.t., 0,75 l
Pralinky se skořicí, 140 g
Ořechové sušenky na tácku, 150 g
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, paccari, 250 g
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Sýr „caciotta“ s kandovaným ovocem, 180 g
Fialkové želé, 100 g, skvěle se hodí k sýru, 
Čočka, 350 g
Předvařená vepřová klobása cotechino, 500 g
1325 Kč

.52/A V tradiční dárkové krabici 1157,50 Kč .53/A V tradiční dárkové krabici 1237,50 Kč
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.55 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 750 g
Víno Freisa delle Langhe D.o.c., 0,75 l
Polenta s pravými hřiby, 250 g
Předvařená vepřová klobása „cotechino“, 500 g
Čočka, 350 g
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na bronzu, paccari, 250 g 
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na bronzu, tagliatelle, 500 g 
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Mini-salámky bez lepku a laktózy, 3 ks, 240 g
Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z oliv vypěstovaných a lisovaných v 
Itálii za studena, 250 ml
Bio kaštanový krém, 40 g, skvěle se hodí k sýru
Kozí sýr „fiocco di neve“, 450 g
1675 Kč

.54 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 750 g 
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Sladké lanýže z Alby, 130 g
Ručně vyrobené sušenky ve čtvercovém tvaru se zázvorem a 
skořicí, 250 g
Rýže Carnaroli, 500 g
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, 
tažené na bronzu, fusilli, 500 g
Libová pancetta bez lepku a laktózy v celku, 300 g
Babiččiny chuťovky, 290
Sýr „caciotta“ s ořechy, 180 g
Fíkový BIO džem, 40 g, skvěle se hodí k sýru
Domáci tortellini z oblasti Langhe se šunkou, 250 g
1507,50 Kč

.54/A V tradiční dárkové krabici 1420 Kč

.55/A V tradiční dárkové krabici 1587,50 Kč
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.56 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v 
krabičce, 750 g
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Koláč „Margherita“ s mandlovými sušenkami 
„amaretti“, 300 g
Pralinky „Cioccovelvet“ se sametově sladko-mléčnou 
náplní, 180 g
Višně v jablečné šťávě, 230 g
Víno Dolcetto d´Alba D.o.c.g., 0,75 l
Selská polévka, 300 g
Sýr „caciotta“ s kandovaným ovocem, 180 g
Fíkový BIO džem, 40 g, skvěle se hodí k sýru 

.57 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 1 kg
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Vánoční pralinky v hořké čokoládě plněné tureckým medem, 
140 g
Jahody v jablečné šťávě, 230 g
Ručně vyrobené sušenky ve čtvercovém tvaru se zázvorem a 
skořicí, 250 g
Cabernet Sauvignon Garda I.g.t., 0,75 l
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, tagliatelle, 500 g
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Sýr „caciotta“ s ořechy, 180 g

Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z oliv 
vypěstovaných a lisovaných v Itálii za studena, 250 ml
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, 
tažené na bronzu, fusilli, 500 g
Polenta s pravými hřiby, 250 g
Předvařená vepřová klobása „cotechino“ bez lepku a laktózy, 500 g 
1887,50 Kč

.56/A V tradiční dárkové krabici 1800 Kč

Růžové želé, 100 g, skvěle se hodí k sýru
Rýže Camaroli, 500 g
Čočka, 350 g
Vepřové koleno na citrusech bez lepku a laktózy, 650 g 
Mini-salámky bez lepku a laktózy, 3 ks, 240 g
2125 Kč
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.59 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 1 kg
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Pralinky se skořicí, 140 g
Ořechové sušenky na tácu, 150 g
Koláč „Margherita“ s mandlovými sušenkami „amaretti“, 300 g
Višně v jablečné šťávě, 230 g
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, paccari, 500 g
Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Libová pancetta bez lepku a laktózy v celku, 300 g
Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z oliv 
vypěstovaných a lisovaných v Itálii za studena, 250 ml

.58 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 1 kg
Šumivé víno Agricante extra dry Glera 100%
Pečené kaštany marinované v rumu, 240 g
Pralinky „persi pien“ (s náplní ze směsi broskví a mandlových 
sušenek „amaretto“), 200 g
Pomeranče v čokoládě, 230 g
Ručně vyrobené kukuřičné sušenky s kaštanovým medem, 250 g
BIO džem z jahod a máty, 240 g
Víno Freisa delle Langhe D.o.c., 0,75 l
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, paccari, 250 g

Cherry rajčátka v celku v omáčce, 550 g
Polenta s pravými hřiby, 250 g
Předvařená vepřová klobása „cotechino“ bez lepku a 
laktózy, 500 g
Sýr „fiocco di neve“ z kravského mléka, 450 g 
Levandulové želé, 100 g, skvěle se hodí k sýru 
Domáci tortellini z oblasti Langhe se špenátem a 
ricottou, 250 g
2425 Kč

Směs na přípravu „aglio, olio e peperoncino“, 100 g 
Čočka, 350 g
Vepřové koleno na citrusech bez lepku a laktózy, 650 g 
Rizoto s pravými hřiby, 300 g
Marinované cuketky s cibulí, 290 g
Salám Bisboccia bez lepku a laktózy, 350 g
Domáci tortellini z oblasti Langhe se šunkou, 250 g 
Domáci tortellini z oblasti Langhe se sýrovou náplní, 250 g 
Dřevěný vánoční stromek s andílkem
2925 Kč
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.61 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 1 kg
Šumivé víno Franciacorta QBlack brut D.o.c.g., 0,75 l
Lísková jádra, 250 g, 4 lískové oříšky z Piemontu I.g.p. v mléčné a hořké 
čokoládě
Koláč „Margherita“ s mandlovými sušenkami „amaretti“, 300 g
Víno Dolcetto d´Alba D.o.c., 0,75 l
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, tažené na 
bronzu, penne, 500 g
Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, tažené na 
bronzu, špagety, 500 g
Omáčka s čekankou a bazalkou, 300 g
Zeleninové ragú, 300 g
Čočka, 350 g
Předvařená vepřová klobása „cotechino“ bez lepku a laktózy, 500 g
Polenta s pravými hřiby, 250 g

Ovocná hořčica, 270 g
Sýr „casciotta d´Urbino“ D.o.p., 1 kg
Fialkové želé, 100 g, skvěle se hodí k sýru
Růžové žele, 100 g, skvěle se hodí k sýru
Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z oliv 
vypěstovaných a lisovaných v Itálii za studena, 500 ml
Salám Bisboccia bez lepku a laktózy, 350 g
Domáci tortellini z oblasti Langhe se sýrovou náplní, 250 g 
Domácí tortellini z oblasti Langhe se špenátem a ricottou, 250 g 
Babiččiny chuťovky, 290 g
Prosciutto crudo v celku, asi 1 kg
Dřevěný vánoční stromek s andílkem
4950 Kč

.60 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v 
krabičce, 1 kg
Slámové víno Umbria, 0,375 l
Prosecco Millesimato D.o.c., 0,75 l
Pralinky Bonet (amaretto s čokoládovou polevou), 
200 g
Pečené kaštany marinované v rumu, 240 g
Bio džem z jahod a máty, 240 g
Ručně vyrobené sušenky ve čtvercovém tvaru se 
zázvorem a skořicí, 250 g
Víno Freisa delle Langhe D.o.c., 0,75 l
Domáci tortellini z oblasti Langhe se sýrovou náplní, 
250 g
Selská polévka, 300 g

Zeleninový vývar, 250 g
Rýže Carnaroli, 500 g

Ručně vyrobené BIO těstoviny 100% z italské špaldové mouky, 
tažené na bronzu, fusilli, 500 g
Omáčka s čekankou a špekem, 300 g
Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z oliv 
vypěstovaných a lisovaných v Itálii za studena, 500 ml
Sýr „caciotta“ s mátou, zrající ve džbánu z pálené hlíny, 400 g 
Fialkové želé, 100 g, skvěle se hodí k vínu
Zeleninová směs, 300 g
Salám „salame d´una volta“ bez lepku a laktózy, 500 g 
Dřevěný vánoční stromek s andílkem
3775 Kč
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.62 Luxusní dárková krabice v ochranném obalu
Ručně vyrobený glazovaný panettone Marnati v krabičce, 1 kg 
Šampaňské víno A. Levasseur brut, 0,75 l
Ananas marinovaný v likéru Maraschino, 560 g
Pečené kaštany marinované v rumu, 240 g
Pralinky Bonet (amaretto s čokoládovou polevou), 200 g 
Koláč „Margherita“ s mandlovými sušenkami „amaretti“, 300 g 
Lísková jádra, 250 g, 4 lískové oříšky z Piemontu I.g.p. v 
mléčné a hořké čokoládě
Víno Amarone della Valpolicella D.o.c.g., 0,75 l
Ručně vyrobené těstoviny 100% z italské pšenice, tažené na 
bronzu, paccari, 250 g
Omáčka s čekankou a špekem, 300 g
Fíková hořčice, 270 g
Rizoto s pravými hřiby, 300 g, Rizoto s čekankou, 300 g

Vepřové koleno na citrusech bez lepku a laktózy, 650 
g Polenta s pravými hřiby, 250 g
Salám „salame d´una volta“ bez lepku a laktózy, 500 g 
Marinované cuketky s cibulí, 290 g
Extrapanenský olivový olej, 100% italský, vyrobený z 
oliv vypěstovaných a lisovaných v Itálii za studena, 
500 ml Domáci tortellini z oblasti Langhe se sýrovou 
náplní, 250 g Domácí tortellini z oblasti Langhe se 
špenátem a ricottou, 250 g
Prosciutto crudo v celku, asi 1 kg
Set 4 BIO džemů po 40 g k sýru:
hrušky a ořechy, švestka a zázvor, červená cibule, 
kaštanový krém
Sýr „casciotta d´Urbino“ D.o.p., 1 kg
Dřevěná hvězda s andílkem
6350 Kč

Originální dárky s nápadem 

Sada 01 - Focaccia alla Genovese 
Pšeničná mouka na focacciu 
Olej s příchutí bazalky 
Zelené pesto
Krájedlo na focacciu
550 Kč

Kit 03 - Jahodový koláč 
Pšeničná mouka 
Jahodový džem 
Skořicový cukr 
Krájecí kolečko  
575 Kč

Sada 06  - Gnocchi 
Pšeničná mouka 
Bramborový škrob 
Lanýžový sýr
2 x dřevěné formy na noky 
650 Kč

Kit 04  - Makronky s pistáciemi 
Pšeničná mouka se zelenou směsí 
Pistáciový krém
Šlehací metla na pečivo 
Silikonová forma na Makronky 
675 Kč
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.63 Brut 0,75 (65% Chardonnay, 35% Pinot nero) v pouzdře   
700 Kč
.64 Fut de Chène 0,75 (80% Chardonnay, 20% Pinot nero  ) v pouzdře   
1075 Kč
.65 Millesimè 0,75 (100% Chardonnay) ) v pouzdře 
1300 Kč
.66 Rosé 0,75 (60% Cahrdonnay, 35% Pinot nero, 5% Champagne di collina) v pouzdře
862,50 Kč

.64.63 .65 .66

VÍNA A 
BUBLINKY

DOVOZ S VÝHRADNÍM PRÁVEM

Rodinný podnik situovaný v Colombè-la-Fosse na 
jihovýchodě kraje Champagne.

Slunné klima a jílovito-vápencová půda produkují 
lehkou révu, která šampaňskému vínu dodává 

jemnost, sílu a svěžest.
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.67 Brut Assemblage 0,75
(50% Pinot nero, 50% Chardonnay)  
v pouzdře   
1300 Kč

.68 Blanc de Blancs 0,75 
(100% Pinot nero)  v pouzdře   
1625 Kč

Premier Cru
Nezávislí vinařští malovýrobci v Rilly la Montagne 

(Remeš),
vinice s hodnocením Premier Cru;

udržují manuální práci, aby nepoškodili ekosystém a 
biodiversitu, a přitom zvyšují kvalitu vinné révy a 

šampaňského.
Základní víno pro výrobu šampaňského dozrává v 

barikovém sudu 7-8 měsíců.

.67 .68

.69 Brut 0,75 (50% Pinot nero, 30% Chardonnay, 20% Pinot Meunier)  v pouzdře
737,50 Kč

.70 Brut Magnum l. 1,5  v pouzdře
1500 Kč

.69

.70

DOVOZ S VÝHRADNÍM PRÁVEM

Champagne Alain Kroos
Firma situovaná už po celé generace v Cote 

de Bar Vignerons; díky znalostem 
a dovednostem předávaným z otce na syna 

vzniká šampaňské s prvky tradice 
a současnosti v perfektní rovnováze

DOVOZ S VÝHRADNÍM PRÁVEM

Dárkové krabice:
2 láhve 165 Kč
3 láhve 187,50 Kč
4 láhve 205 Kč
6 lahví  237,50 Kč

Sestavte vlastní originální balení 
šumivých vín dle Vaší chuti.
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Franciacorta D.o.c.g.
Antica Fratta 
.71 Cuvèe Real brut 0,75 v pouzdře  500 Kč
.72 Essence Saten Millesimato 0,75 v pouzdře  587,50 Kč
.73 Essence Rosè Millesimato 0,75 v pouzdře  612,50 Kč

Spumante metodo classico 

.74      .75

.71 .72 .73

.76 .77 .78

.79 Agricante spumante extra dry vitigno Glera 100%   147,50 Kč

.80 Prosecco Millesimato D.o.c.   217,50 Kč

.81 Prosecco superiore di Valdobbiadene D.o.c.g.   262,50 Kč

.82 Prosecco superiore di Valdobbiadene Millesimato D.o.c.g.   300 Kč

Spumante metodo charmat

.80 .82.81.79

Quadra
.74 QBlack brut 0,75 v pouzdře  495 Kč
.75 QBlack brut Magnum l. 1,5 v pouzdře  975 Kč
.76 QRosè brut Millesimato 0,75 v pouzdře  545 Kč 
.77 QSaten brut Millesimato 0,75 v pouzdře  612,50 Kč 
.78 Alta Langa brut D.o.c.g. 0,75 v pouzdře  475 Kč

Dárkové krabice:
2 láhve 165 Kč
3 láhve 187,50 Kč
4 láhve 205 Kč
6 lahví  237,50 Kč

Sestavte vlastní originální 
balení šumivých vín dle Vaší 
chuti.
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La Cantina
.83 Brunello di Montalcino D.o.c.g   825 Kč
.84 Brunello di Montalcino riserva D.o.c.g.   1487,50 Kč
.85 Rosso di Montalcino D.o.c.   350 Kč
.86 Morellino di Scansano D.o.c.   257,50 Kč
.87 Morellino di Scansano riserva D.o.c.   365 Kč
.88 Sagrantino di Montefalco D.o.c.g.   725 Kč
.89 Bolgheri rosso D.o.c.   395 Kč
.90 Bolgheri rosso superiore D.o.c.   1050 Kč

.83 .84 .85

.90.89.87 .88

.86

.94

.93.92.91

.95 .96 .100.99.98.97

.91 Luce   2450 Kč

.92 Lucente   775 Kč

.93 Brunello di Luce D.o.c.g.   2425 Kč

.94 Amarone della Valpolicella D.o.c.g.   725 Kč

.95 Amarone della Valpolicella riserva D.o.c.g.   1425 Kč

.96 Ripasso della Valpolicella D.o.c.g.   350 Kč

.97 Barolo D.o.c.g.   675 Kč

.98 Barbera d’Alba D.o.c.   220 Kč

.99 Dolcetto d’Alba D.o.c.   220 Kč

.100 Freisa delle Langhe vivace D.o.c.   192,50 Kč

Dárkové krabice:
1 láhev 87,50 Kč
2 láhve 165 Kč
3 láhve 187,50 Kč
4 láhve 205 Kč
6 lahví  237,50 Kč

Sestavte vlastní originální balení 
šumivých vín dle Vaší chuti.



Všeobecné obchodní podmínky 

Katalog je vyhrazen pouze pro firmy a obchodní činnost. 
Zajistíme dopravu na území Itálie či do zahraničí od malého balíčku po celou paletu, 

prostřednictvím důvěryhodných kurýrů.
Zásilku monitorujeme od odeslání až po její doručení.

Garantujeme dodání do 24. prosince u objednávek, které obdržíme do 15. listopadu a v nichž 
budou uvedeny pokyny, adresy, telefony adresátů a případné dárkové předměty nebo 

blahopřání, která mají být do zásilky vloženy.

Všechna dárková balení jsou opatřena ochranným vnějším obalem ze silného kartonu, díky 
kterému Váš dárek dorazí na místo určení ve bezvadném stavu. 

Obsah balení můžete měnit za jiné produkty z katalogu.

Do dárkových balení je možné vložit Vaše blahopřání a dárkové předměty nebo je možné je 
personalizovat logem Vaší firmy. Vše nám musí být doručeno do 10. listopadu.

Garantujeme dostupnost produktů do 7. prosince. Pokud bude po tomto datu daný produkt 
vyprodán, bude nahrazen jiným produktem stejné hodnoty.

VŠECHNY CENY JSOU BEZ DPH.

Taverna “Marnati”ShowroomNaše dárková balení mohou být personalizována 
i při minimálních počtech!

Krabička na panettone a pandoro

Dárková krabice s vyztuženým dnem

Tradiční dárková krabice

Dárková krabice na láhve Magnum

Personalizované stuhy Personalizované nálepky

Dárková krabice na panettone a pandoro

Dárková krabice na láhve

Luxusní dárková krabice

Vnější obaly z recyklovatelného 
kartónu se zárukou dodržení přísných 

ekologických, společenských a 
ekonomických standardůnější obaly z 
recyklovatelného kartónu se zárukou 

dodržení přísných ekologických, 
společenských a ekonomických 

standardů

Dárkové krabice






