Boże Narodzenie 1 – $79
koktajl z cytrusów
Hiszpańskie oliwki delikatesowe nadziewane słodką pastą
pomarańczową
włoski nugat z bakaliami
staropolski boczek wędzony
duńskie ciasteczka świąteczne w okolicznościowej metalowej
puszce
kindziuk tradycyjny

Boże Narodzenie 2 – $86
koktajl z cytrusów
wędzony łosoś 100 – 140 g
czekolada Ritter Sport z różnorakimi dodatkami
kabanosy wieprzowe extra
kawa rozpuszczalna 100% arabica smakowa
pate z oliwek z czekoladą
belgijskie czekoladki nadziewane w limitowanej wersji

Boże Narodzenie 3 – $88
wino włoskie musujące Prosecco
belgijskie trufle czekoladowe w kakaowej posypce
puszka włoskiej kawy Vergnano, 100% arabica
herbaciane piramidki English Tea Shop, 5 zniewalających
smaków
duet belgijskiej czekolady, mleczna oraz deserowa z orzechami
i cytrusami

Boże Narodzenie 4 – $101
butelka przyjemnie wytrawnego czerwonego wina Castillo de
Monlero
belgijskie czekoladki nadziewane
czekolada austriacka Reber z kremem pistacjowym
szynka serrano w cieniutkich plastrach
Pischinger – wiedeński torcik czekoladowy z migdałami
szwajcarski ser Gruyere lub irlandzki Chedar
ziarna kawy w czekoladzie
herbaciane piramidki English Tea Shop, 5 zniewalających
smaków
kawa rozpuszczalna 100% arabica smakowa

Boże Narodzenie 5 – $117
wódka czysta monopolowa J.A. Baczewski
pikantna kiełbasa Pick z Węgier
kabanosy wieprzowe extra
łosoś wędzony na ciepło z ziołami/naturalny
płatki czekoladowe z pomarańczą/miętą
duet belgijskiej czekolady, mleczna oraz deserowa z orzechami
i cytrusami
staropolski boczek wędzony w plastrach
przysmak z suszonych fig i orzechów
patyczki czekoladowe z esencją pomarańczy
pate z oliwek z czekoladą
zimne ognie – do wyczerpania zapasów

Boże Narodzenie 6 – $128
amerykański bourbon Jim Beam
długodojrzewający włoski baleron coppa, w plastrach
staropolski kindziuk
kabanosy wieprzowe extra
prażone pistacje
belgijskie trufle czekoladowe w kakaowej posypce
duńskie czekoladki marcepanowe Anthon Berg wiśnie w rumie
lub podobne
krążek francuskiego sera dojrzewającego w popiele
włoska kawa Vergnano w puszce, 100% arabica
czekoladowe butelki z koktajlami kawowymi Anthon Berg
herbata cejlońska Basilur cream fantasy/podobna, w ozdobnym
kartoniku

Boże Narodzenie 7 – $104
butelka przyjemnie wytrawnego czerwonego wina Castillo de
Monlero
kawa rozpuszczalna Livee 100% arabica smakowa
belgijskie czekoladki nadziewane
luksusowe roladki marcepanowe z orzechami
garni z cytrusów
włoskie nugatynki
hiszpańska szynka serrano
Pischinger – wiedeński torcik czekoladowy z migdałami
czekolada austriacka Reber z kremem pistacjowym

Boże Narodzenie 8 – $108
wódka gatunkowa czysta Stumbras Pure z Litwy
włoskie czekoladki z nadzieniem Sorini
dropsy multiwitaminowe owocowe Granini
boczek tradycyjny wędzony, w plastrach
staropolski kindziuk
owoce cytrusowe
trufle w czekoladzie, op. 260 – 300 g
herbata cejlońska Tipson English Elite (Earl Grey) lub
klasyczna Ceylon #1
kawa rozpuszczalna 100% arabica smakowa
zimne ognie – do wyczerpania zapasów
turecka duża chałwa waniliowa
delicje szampańskie Wedel

Boże Narodzenie 9 – $162
likier czekoladowy Chopin, połączenie szlachetnej wódki
Chopin z wedlowską czekoladą
wędzony łosoś 100 – 140 g
hiszpańska szynka serrano 70 g
kiełbasa paprykowa Pick z Węgier
ser Emmentaler/Illertaler classic w plastrach
czekolada gorzka z imbirem i jeżynami
roladki marcepanowe z orzechami Jacobsen
garni z cytrusów
hiszpański miód rozmarynowy
duńskie czekoladki Anthon Berg (marcepan i truskawki z
szampanem lub podobne)
oliwa extra virgin z Hiszpanii z chili lub rozmarynem
słoik delikatesowych oliwek La Masrojana
herbata cejlońska premium Basilur Masala Chai lub podobna
czekolada austriacka Reber z kremem pistacjowym

Boże Narodzenie 10 – $149
wódka czysta monopolowa J.A. Baczewski
włoskie wino musujące Prosecco
kabanosy wieprzowe extra
boczek tradycyjny wędzony, w plastrach
szwajcarski ser Gruyere
łosoś wędzony na ciepło z ziołami/naturalny
duńskie czekoladki Anthon Berg (marcepan i truskawki z
szampanem lub podobne)
hiszpański miód pomarańczowy
belgijskie trufle czekoladowe w kakaowej posypce
czekoladowe patyczki z esencją pomarańczy
herbaciane piramidki English Tea Shop, 5 zniewalających
smaków
koktajl z cytrusów
duńskie czekoladowe butelki z koktajlami alkoholowymi
Anthon Berg
włoska kawa Vergnano w puszce, 100% arabica
owocowy półksiężyc z suszonych fig, daktyli i migdałów

