
www.greekandyummy.gr                  τηλ:210 9819697

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

Αποτελούν την καλύτερη πρόταση για επαγγελματικό ή προσωπικό 
δώρο!

ΔιακρίνονταιΔιακρίνονται για την υπέροχη διακόσμηση και την πολυτέλειά τους, ενώ 
θα τα βρείτε στις παρακάτω ποικιλίες συνθέσεων με εξαιρετικές τιμές. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας συνθέσεις με οποιοδήποτε 
συνδυασμό προϊόντων Greek and Yummy.

Τα 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

Πρόταση ν.1

Γλυκιά πρόταση!
Μαρμελάδα φράουλα ΙΑΜΒΗ, 
σάλτσα φράουλας και μαντολάτο 
σοκολάτας με κουμκουάτ.

15,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)(συμπ.ΦΠΑ 24%)
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Πρόταση ν.4

Ελληνικό κρασί!
ΜουστάρδαΜουστάρδα παντζάρι με 
βαλσαμικο, Κριθαρότο 
Γρεβενών με άγρια μανιτάρια 
βωλίτη. Ελληνικό ροζέ κρασί 
Caramelo. 

21,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.3

Μανιταρογεύσεις!
Κριθαρότο Γρεβενών με άγρια 
μανιτάρια βωλίτη, πλιγούρι με 
μανιτάρια, τρουφέλαιο λευκής 
τρούφας σε χάρτινο κουτί.

21,00€21,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.2

Γλυκές προτάσεις!
Ελληνικό ροζέ κρασί Caramelo, 
chutney φράουλας με balsamic 
και μαύρο πιπέρι σπασμένο, 
βιολογική μαρμελάδα μύρτιλλο.

19,00€19,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)
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Πρόταση ν.6

Ελληνικές γεύσεις!
Ελληνικό ροζέ κρασί Carame-
lo, γλυκό κουταλιού κάστανο, 
βιολογικό μέλι δάσους. 

24,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.7

Καλαθάκι πρωινού!
Χριστουγεννιάτικη κούπα, φίλτρο 
τσαγιού, τσάι με ayuverda βότανα, 
βιολογικό μέλι με κηρήθρα και 
βιολογική μαρμελάδα μύρτιλλου. 

26,00€26,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.5

Απογευματινό τσάι!
Γλυκό βύσσινο με μέλι, βιολογικό 
μέλι ανθών, Χριστουγεννιάτικο 
τσάι, στικς παστελιού .

23,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)(συμπ.ΦΠΑ 24%)
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Πρόταση ν.10

Χριστουγεννιάτικος δίσκος!
ΒιολογικόΒιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
Λέσβου «Μερόπη», τραχανάς γλυκός με 
κρόκο Γρεβενών,  χειροποίητη πικάντικη 
σάλτσα βινεγκρέτ Κυβέλη και σάλτσα 
μουστάρδας με κάπαρη και ρίγανη

33,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.9

Χριστουγεννιάτικος δίσκος γλυκών 
εδεσμάτων!
ΒιολογικόΒιολογικό ταχίνι ολικής άλεσης, μαρμελάδα 
ρόδι με στέβια, Χριστουγεννιάτικο τσάι 
βοτάνων, βιολογικό μέλι ελάτης και 
Χριστουγεννιάτικο φλυτζάνι.

32,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.8

Ξύλινο τελάρο πρωινού!
ΒιολογικόΒιολογικό Ελληνικό ταχίνι ολικής 
αλέσεως, γλυκό κουταλιού κάστανο με 
μέλι, μαρμελάδα ρόδι με στέβια, 
καλορίζικα παξιμαδάκια βρώμη μέλι, 
βιολογικό άλειμμα μύρτιλλου και 
χριστουγεννιάτικο φλιτζάνι συνθέτουν 
ένα ολοκληρωμένο γευστικό πρωινό. 

30,00€30,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)
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Πρόταση ν.12

Ξύλινο κασάκι Ελληνικών εδεσμάτων!
ΜαστίχαΜαστίχα Χίου Mastic Tears με λεμόνι, 
chutney καραμελωμένου κρεμμυδιού 
Jukeros, καυτερή σάλτσα με πιπεριές 
Φλωρίνης, άγριο κύμινο και μέντα, confit 
περγαμόντου, βιολογική μαρμελάδα 
μύρτιλλου, καλορίζικα παξιμαδάκια 
αμυγδάλου

35,00€35,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.13

Χριστουγεννιάτικες 
Μανιταρογεύσεις!
ΟλόκληροςΟλόκληρος βωλίτης Γρεβενών σε 
λάδι, πλευρωτός σε λάδι, πατέ 
άγριου σκόρδου,, αγαρικό σε λάδι 
και κους κους με μανιτάρι Γρεβενών

40,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.11

Ξύλινο τελάρο λικέρ μαστίχας!
ΜαστίχαΜαστίχα Χίου Mastic Tears με 
λεμόνι, αφυδατωμένος κανθα- 
ρίσκος, τρουφέλαιο λευκής 
τρούφας, βιολογικό μέλι με 
τρούφα και χειροποίητη πικάντικη 
σάλτσα βινεγκρέτ Κυβέλη. 

35,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)(συμπ.ΦΠΑ 24%)
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Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος !

Πρόταση ν.14

Μεγάλο ξύλινο καφασάκι!
ΛικέρΛικέρ μαστίχας “Mastic Tears”, ριζότο 
τρούφας Γρεβενών, chutney δαμάσκηνο, 
κοκ.πιπεριά, μαροκινά μπαχαρικά Juker-
os, σάλτσα μανιταριών Γρεβενών, confit 
πορτοκαλιού, παξιμαδάκια χαρουπιού. 

42,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.16

Χριστουγεννιάτικος δίσκος λικέρ!
Λικέρ ρακόμελο Melis «Κτήμα Χρόνη», 
βιολογικό μέλι κρέμα και Χριστου- 
γεννιάτικο τσάι βοτάνων.

47,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)(συμπ.ΦΠΑ 24%)

Πρόταση ν.15

Χριστουγεννιάτικος δίσκος!
Λικέρ ρακόμελο Melis «Κτήμα Χρόνη», 
χειροποίητος χαλβάς αμυγδάλου με 
στέβια, μαρμελάδα φράουλα, chut-
ney με μήλο και ντομάτα. 

42,00€
(συμπ.ΦΠΑ 24%)
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