








 חבילות שי ליום העצמאות



 !"  עצמאות אש"
 

 :המארז כולל

 ארקוסטילמבית ' סמ 30גריל על הגז  *

 ארקוסטילמלקחיים במבוק  *

 ל"מ 260שום  לי'צירוטב * 

 גרם 50שום רוזמרין חוות דרך התבלינים תערובת תבלינים מלח  :קופסא מעוצבת הכוללת* 

 

 חגיגיהמארז נארז בצלופן וסרט 

 

 מ  "כולל מע₪  99מחיר 

 !"  לחיים"
 

 :המארז כולל

 רוסו למברוסקויין * 

 :מ עטופות בחבק תואם הכוללות"ס 9*11מארז של שלוש קופסאות נשיאה מעוצבות * 

 גרם 100מריר /שקד עטוף שוקולד חלב* 

 גרם 50מריר /בוטן עטוף שוקולד חלב* 

 גרם 50חליטת תה בניחוח צרפתי חוות דרך התבלינים * 

 

 המארז נארז בצלופן וסרט חגיגי

 

 מ  "כולל מע₪  49מחיר 

 



 "  חגיגה על הגריל"
 

 :המארז כולל

 ידיות סיליקון+מ "ס 34*26בגודל  ארקוסטילביו סטון  סט פלטת גריל מסדרת  *

 ארקוסטילפלפל חשמלית /מטחנת מלח *

 ארקוסטילמלקחיים מבמבוק * 

 ל"מ 260ילי שום 'רוטב צ *

 

 חגיגינארז בצלופן וסרט המארז 

 

 מ  "כולל מע₪  115מחיר 

 !"  אחד שיפוד אחד"
 

 :כוללהמארז 

 ארקוסטילמ מבית "ס 39.5 בגודל" פירנצה" מלבניפורצלן מגש  *

 מ"ס 45*1נירוסטה יחידות שיפודי  12* 

 :מ הכוללות"ס 9*11קופסאות מעוצבות  2* 

 גרם 50תערובת תבלינים לבשר על האש חוות דרך התבלינים  *

 גרם 50תערובת תבלינים לקבב מזרחי חוות דרך התבלינים  *

 

 חגיגינארז בצלופן וסרט המארז 

 

 מ  "כולל מע₪  155מחיר 



 "  בטבעיות"מארז 
 

 :מ"ס 47.5x37x16המארז נארז באריזת מזוודה יוקרתית בגודל 

 ליטר 1בגודל  Thermos תרמוס של חברת *

 ליטר 1.4קופסת סיסטמה מרובעת לבישול ואידוי במיקרוגל בנפח  *

 ל"מ 650ספל סיסטמה לחימום במיקרוגל  *

 ל"מ 940קערית סיסטמה לחימום במיקרוגל  *

 למברוסקויין  *

 מ"ס 75*75מפת פיקניק משובצת  *

 

 מ  "כולל מע₪  115מחיר 

 "  ברביקיו שף"
 

 :המארז כולל

 מ  "ס 13סכין שרות , מ"ס18סכין שף מחורצת : חלקים באריזת מתנה 3אדוני סט  *
 .תלת שלביומשחיז   

 סינר טבחים מודפס עם מתכון חגיגי לכבוד יום העצמאות *

 

 חגיגיהמארז נארז בצלופן וסרט 

 

 מ  "כולל מע₪  229מחיר 



 חבילות שי לחג השבועות



 "  זוג חגיגי"
 

 :המארז כולל
 מ"ס 11X30אינגליש קייק מלבנית תבנית  -לבן  מולטיקוק *

 לארקוסטילצדדי צבעונית מסדרת מיקי שמו סיליקון דו מברשת /מרית  *

 

 חגיגיהמארז נארז בצלופן וסרט 

 

 מ  "כולל מע₪  45מחיר 

 !"  לחיים"
 

 :המארז כולל

 רוסו למברוסקויין * 

 :מ עטופות בחבק תואם הכוללות"ס 9*11מארז של שלוש קופסאות נשיאה מעוצבות * 

 גרם 100מריר /שקד עטוף שוקולד חלב* 

 גרם 50מריר /בוטן עטוף שוקולד חלב* 

 גרם 50חליטת תה בניחוח צרפתי חוות דרך התבלינים * 

 

 המארז נארז בצלופן וסרט חגיגי

 

 מ  "כולל מע₪  49מחיר 

 



 "  מושלם"
 

 :כוללהמארז 

 מ"ס 29יינה עם רגל בקוטר 'מגש תחרה ניו בון צ *

 

 המארז נארז בצלופן וסרט חגיגי

 

 מ  "כולל מע₪  55 מחיר 

 "  לבן על לבן"
 

 :המארז כולל

תבניות אובליות  זוג   33X23X5אובליתתבנית : חלקים 5מולטי קוק מארז  ארקוסטיל* 

X15X3 20  מ"ס 9תבניות אישיות זוג 

 גרם 50תערובת תבלינים לגבינה וסלט חוות דרך התבלינים  :קופסא מעוצבת הכוללת* 

 

 חגיגינארז בצלופן וסרט המארז 

 

 מ  "כולל מע₪  99מחיר 



 "  קינוח מושלם"
 

 :המארז כולל

 מ עם מכסה נשיאה  "ס 26תבנית קפיץ  *

 יין מרום גליל  * 

 

 המארז נארז בצלופן וסרט חגיגי

 

 מ  "כולל מע₪  105מחיר 

 "  איטליה ויוה"
 

 :המארז כולל

  מכסה מחורר+ מ "ס 22ליטר קוטר  5סיר פסטה  *

 ל"מ 500 יLIVE Oשמן זית בפח מסדרת  *

 

 חגיגיהמארז נארז בצלופן וסרט 

 

 מ  "כולל מע₪  130מחיר 


