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Τα Χριστουγεννιάτικα καλάθια δώρου "Greek and Yummy" είναι έτοιμα!

Αποτελούν την καλύτερη πρόταση για επαγγελματικό ή προσωπικό δώρο!

Διακρίνονται για την υπέροχη διακόσμηση και την πολυτέλειά τους, ενώ 
θα τα βρείτε σε μεγάλη ποικιλία συνθέσεων και σε εξαιρετικές τιμές. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας συνθέσεις με οποιοδήποτε 
συνδυασμό προϊόντων Greek and Yummy.

ΤαΤα άκρως εντυπωσιακά μας Χριστουγεννιάτικα καλάθια είναι προσεκτικά 
φροντισμένα ώστε να προσφέρουν τα καλύτερα προϊόντα στην 
οικονομικότερη τιμή, εορταστικά και γεμάτα με αγνά Ελληνικά προϊόντα!

Χριστουγεννιάτικα καλάθια δώρου από την Greek and Yummy

Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος !

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΛΥΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ 

ΒιολογικόΒιολογικό πετιμέζι, επάλλειμα 
σοκολάτας με μέλι, βιολογική 
μαρμελάδα αγριοκέρασου - αγριο- 
φράουλας με αγαύη, μαρμελάδα 
λεμόνι με τζίντζερ και ροδοπέταλα, 
μαρμελάδα πορτοκάλι με 
κράνμπερρυ και καρότο για ένα 
διαφορετικό απογευματινό καλεσμα!διαφορετικό απογευματινό καλεσμα!

24,00€
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ΚΑΛΑΘΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΜανούριΜανούρι ψητό σε ελαιόλαδο, 
χειροποίητο χούμους, σάλτσα 
μουστάρδας με εστραγκόν και 
αγγουράκι,  σάλτσα τσάτνευ με 
λαχανικά, σαμιώτικη κάπαρη σε 
άλμη, τσάτνευ μήλο ντομάτα, 
τσατνευ με πιπεριές Φλωρίνης και 
τσιλι,τσιλι, για το χριστουγεννιάτικο 
σας τραπέζι !

28,00€

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΛΙΚΕΡ 

Παραδοσιακό χειροποίητο λικέρ 
βύσσινο, σάλτσα ρόδι,  βιολογικό 
κριταμο σε ξύδι και μοσχάτο, 
ονειρεμένες χριστουγεννιάτικες 
γευσεις!

25,00€25,00€

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 
Χριστουγεννιάτικο  φλιτζάνι, τσάι με Χριστουγεννιάτικο  φλιτζάνι, τσάι με 
μπαχαρικά και βότανα, φίλτρο 
τσαγιού σπιτάκι, βιολογικό ταχίνι 
ολικής άλεσης, επάλλειμα 
σοκολάτας με μέλι, βιολογική 
μαρμελάδα κυδωνόμηλο με αγαύη 
σε όμορφα στολισμένο δίσκο και 
έτοιμοέτοιμο το χριστουγεννιάτικο πρωινό 
σας!

25,00€

ΚΑΛΑΘΙ ΤΡΟΥΦΑΣ
ΛαδάκιΛαδάκι λευκής τρούφας, μανιταρό- 
σουπα, κανθαρέλλες, χειροποίητα 
ντολμαδάκια, αγιορείτικη μελιτζανο- 
σαλάτα, θαλασσινό αλάτι με 
βιολογικά βότανα Σάμου για 
εκλεπτυσμένους ουρανίσκος !

30,00€
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΛΙΚΕΡ

ΛικέρΛικέρ μαστίχας συνοδευόμενο από 2 
ποτηράκια λικέρ, Βιολογική 
Κορινθιακή σταφίδα, βιολογικό 
αμύγδαλο και καρύδι, γλυκό 
κουταλιού, λουκούμια και κριτσίνια 
πολύσπορα για να σερβίρετε το 
λικεράκι σας! 

44,90€44,90€

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΜεταλλικόΜεταλλικό κουβαδακι με 3 σαπούνια 
ελαιολάδου (τριαντάφυλλο, βανίλια, 
κανέλα), ένα λαδάκι μασάζ, φυσικό 
σφουγγάρι και αρωματικά άλατα 
μπάνιου σε πουγκί συνθέτουν ένα 
ξεχωριστό δώρο για κάθε γυναίκα!

19,90€

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑ 
ΕξαιρετικόΕξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με 
μαύρη τρούφα, εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο με λεύκη 
τρούφα, χειροποίητο πατέ 
πράσινης ελιάς με φινόκιο και 
άνηθο, σάλτσα ντρέσσινγκ με ρόδι 
και ταχίνι, λικέρ καρυδάκι και 
απολαύστεαπολαύστε αυθεντικές γεύσεις 
ελληνικής υπαίθρου !

32,00€

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Λικέρ μαστίχα με λεμόνι, μαρμελάδα 
ρόδι με γιασεμί, μέλι ερεικης Σερρών, 
σάλτσα vinaigrette με σύκο. 
Χριστουγεννιάτικες γεύσεις για εσάς 
και τους καλεσμένους σας ! 

30,00€30,00€
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