
CADOURI DE PAȘTI

www.dulcesicevainplus.ro

Ingrediente naturale

Posibilitate de a personaliza produsele cu
logo-ul companiei sau cu mesajul dorit

Produse proaspete

Ingrediente de top, atent selecționate

Cadoul ideal pentru colegi, prieteni, cât și
pentru partenerii de business

Comanda minimă: 110 lei

AVANTAJE:



COZONAC 900 gr. • 55 lei

Cauți un CADOU IDEAL pentru colegi, parteneri de
afaceri sau pentru cineva drag?
Realizat din ingrediente naturale, COZONACUL LUI
SCĂRLĂTESCU va impresiona și cei mai pretențioși
gurmanzi!

Ingrediente: 
făină albă de grâu , zahăr, nucă, ciocolată neagră
belgiană 55% cacao, rahat , coajă de portocală, unt
belgian 80% grăsime, lapte și ouă.



PASCĂ 600 gr. • 55 lei

Pască tradițională, plină cu brânză și stafide este
nelipsită din meniurile pascale.
Promitem că va fi desertul preferat, iar invitații vor
cere încă o felie.

Ingrediente:
brânză de vaci, ouă, stafide aurii, făină albă de grâu.



CADOU IEPURAȘ • 139 lei

Cozonac (900 gr.)

Pască (600 gr.)

Bezea pe băț (1 buc.)

Iubești Cozonacul tradițional după rețeta lui
CHEF SCĂRLĂTESCU, Pască burdușită cu Brânză
și stafide, dar parcă ești tentat și de bezele, așa
este?

Am creat acest cadou pentru a fi oferit în dar
partenerilor de afaceri, colegilor, cât și persoanelor
dragi.



CADOU DE PAȘTI • 209 lei

Cozonac (900 gr.)

Pască (600 gr.)

Macarons (6 buc.)

Turtă dulce (cutie cu 5 buc.)

Bezea pe băț (1 buc.)

Cookies (5 buc.) 

Decorațiune

Cadoul de Paști este o alegere minunată pentru a
fi oferit cadou atât colegilor, partenerilor cât și
celor dragi.
Varietatea de produse rafinate și delicioase reușește
să convingă și cele mai exigențe gusturi.

Pachetul conține COZONACUL LUI SCĂRLĂTESCU,
Pască, Macarons, Turtă dulce, Cookies și Bezea.



PACHET Sărbătoare • 110 lei

Cozonac (900 gr.)

Pască (600 gr.)

Cozonacul pufos, realizat după  rețeta specială
a lui CHEF SCĂRLĂTESCU, cu nucă, rahat și cacao
din belșug și Pască savuroasă, plină cu brânză
și stafide sunt cele mai așteptate deserturi la
masă de Paști

Acest pachet poate și un cadou plin de savoare
pentru cei dragi.



PACHET Primăvară • 275 lei

Cozonac (900 gr.)

Pască (600 gr.)

Tort Naked Cake
cu cremă de vanilie, ciocolată albă
și fructe proaspete (1,5 kg)

Vrei să îți surprinzii invitații?
Noi am găsit soluția: produsele tradiționale:
COZONACUL LUI SCĂRLĂTESCU și Pască + tortul
savuros, cu vanilie, ciocolată albă și fructe
proaspete.

Cu siguranță vei fi cea mai apreciată gazdă la
masă de Paști!



PRODUSELE POT FI
COMANDATE ȘI INDIVIDUAL

Macarons
(6 buc.) - 33 lei

Turtă dulce
(5 buc.) - 28 lei

Cookies
(5 buc.) - 15 lei

Bezea pe băț
(1 buc.) - 5 lei



0721965721
comenzi@dulcesicevainplus.ro

www.dulcesicevainplus.ro

Dulce și ceva în Plus
vă urează

un Paște fericit!


