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1
שמן זית "טעימה" פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל

קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר'
זעתר בלדי 100 גר'

דבש 150 גר'
תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'

תה נענע עדנים 10 שק'
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"
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 65 
לא כולל מע"מ

כוס טרמית בתוספת 13

23
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2

טעים ובריא

3
זעתר בלדי 100 גר'  

זית סורי מבוקע 200 גר' 
סט אפייה מסיליקון

מוגש באריזת צלופן וסרט

שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל
זעתר בלדי 100 גר'

טחינה אורגנית 350 גר'
זית סורי מבוקע 200 גר'

מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"
* פלנצ'ה אבן שיש

 65 
לא כולל מע"מ

פלנצ'ה בתוספת 85 

 85 
לא כולל מע"מ

כולל סט אפיה

 110 
לא כולל מע"מ

כולל מחבת

4
דבש 150 גר'

טחינה אתיופית 500 גר'
מחבת אבן שיש 24 ס"מ

מוגש באריזת צלופן וסרט
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5

6
תה פירות יער עדנים 10 שק'

תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'
תה קמומיל עדנים 10 שק'

טרמוס נירוסטה 2 כוסות 1 ליטר
מוגש באריזת צלופן וסרט

7
טחינה אתיופית 500 גר'

דבש 150 גר'
זית סורי מבוקע 200 גר'

טעימה חטיפי שומשום ללא סוכר 70 גר'
טעימה חטיפי גרעיני חמניה ללא סוכר 70 גר'

טעימה חטיפי בוטנים ללא סוכר 70 גר'
שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר'

צידנית מסגרת אלומיניום 

טעים ובריא

שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 
מעדן דובדבן ללא סוכר 284 גר'

מעדן אפרסק פסיפלורה ללא סוכר 284 גר'
סט פיקניק ואירוח "סייסטה" לשישה סועדים

מוגש בשקית מעוצבת

לא כולל מע"מ

כולל סט פיקניק

 55 
לא כולל מע"מ

כולל טרמוס נירוסטה

 135 
לא כולל מע"מ

כולל צידנית

105
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רב סל מחולק לקניות במרכול. ניתן למילוי במוצרים 
שונים. לתמיכה בשמירה על איכות הסביבה 60

67
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טעים ובריא

דבש 130 גר'
שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 
טעימה חטיפי שומשום ללא סוכר 70 גר'

טעימה חטיפי גרעיני חמניה ללא סוכר 70 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"

 55
לא כולל מע"מ

 65 
לא כולל מע"מ

70
לא כולל מע"מ

9
דבש 130 גר'

זעתר בלאדי 100 גר'
טחינה אתיופית 500 גר'

טעימה חטיפי שומשום ללא סוכר 70 גר'
טעימה חטיפי גרעיני חמניה ללא סוכר 70 גר'

טעימה חטיפי בוטנים ללא סוכר 70 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"

10
זעתר בלאדי 100 גר'

טחינה אתיופית 500 גר'
טעימה חטיפי שומשום ללא סוכר 70 גר'

טעימה חטיפי גרעיני חמניה ללא סוכר 70 גר'
טעימה חטיפי בוטנים ללא סוכר 70 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"
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12
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'
טרמוס נירוסטה 2 כוסות 1 ליטר

דבש עין חרוד 200 גר'      
מוגש באריזת צלופן וסרט     

* קופסא מעץ לשש חליטות תה- 
עדנים 48 שק

                                                                                                    

13
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

תה רויבוס ורימונים אורגני עדנים- 20 שק'
סילאן- דבש תמרים 250 גר'

דבשון עין חרוד 30 גר'
כוס טרמית 450 מ"ל

מוגש באריזת צלופן וסרט     

טעים ובריא

45

לא כולל מע"מ

כולל כוס טרמית

שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'                                                                                                                 
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"

* תנור שום "אדמה" עבודת יד מקרמיקה

65

לא כולל מע"מ

קופסאת תה בתוספת 60

45

לא כולל מע"מ

תנור שום בתוספת 100 
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14
כוס טרמית שאינה נופלת, נירוסטה פנים וחוץ

תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'
תה נענע עדנים 10 שק' 

תה פירות יער עדנים 10 שק' 
במארז צלופן וסרט

*אגדת תה המכילה 8 טעמים שונים בין אורגנית- עדנים 64 שק'

15
קנקן זכוכית לתה 

מארז "חליטות בריאות מהטבע"
שישה טעמים עדנים 48 שק'

מוגש במארז צלופן וסרט

16
סט זכוכית קנקן ושש כוסות לתה קר

תה קר צ'אי מסלה אורגני עדנים 20 שק' או
תה קר מנגו פסיפלורה אורגני עדנים 20 שק' או

תה קר נענע אורגני עדנים 20 שק' או
תה קר פטל אורגני עדנים 20 שק'

מוגש באריזת צלופן וסרט

 50 

לא כולל מע"מ

כולל קנקן תה

 65 

לא כולל מע"מ

כולל סט קנקן וכוסות

38

לא כולל מע"מ

אגדת תה בתוספת 62 
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פטנט חדשני! 
הכוס שאינה נופלת

1213



nurit.p200@gmail.com | 04-6441894 טעים ובריאטעימה חבילות שי ומתנות | טל. 04-6441893 | פקס

100

לא כולל מע"מ

רוסטר בתוספת 145 

טעים ובריאכחול לבן

מתנות
שכולם
אוהבים

 5

nurit-p@barak.net.il  04-6441894 .נורית מוצרי פרסום )2008( בע"מ טל. 04-6441893  פקס

מתנות
שכולם
אוהבים

 5

סיר פסטה 4 חלקים
בתוספת זוג מגבות מטבח

תבנית קרמיקה+מתכון
בתוספת מלח ופלפל וכף הגשה

17
שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 

זעתר בלאדי 100 גר'
טחינה אורגנית 350 גר'

מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"
*סט פסטה חמישה חלקים

שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל18
יין יסמין לבן שרדונה - סוביניון בלאן רקנטי יין 

יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"

* רוסטר אבן שיש בתוספת זוג כפפות חום

19
שמן זית סדרה בריאותית כתית 

מעולה 250 מ"ל
זית סורי מבוקע 200 גר'

מוגש באריזת צלופן וסרט
*סט נירוסטה לפסטה 5 חלקים 

וזוג מגבות מטבח

50

לא כולל מע"מ

סט פסטה בתוספת 55 

35

לא כולל מע"מ

 סיר ומגבות בתוספת 130 
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20
שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 

תה פירות יער עדנים 10 שק'
תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'

תה ירוק לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'
תה קמומיל עדנים 10 שק'

מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"
* קערת במבוק לסלט וארבע תערובות תבלינים לסלט

22
שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 

מארז "חליטות בריאות מהטבע"
שישה טעמים עדנים 48 שק'
סיר סוטז' 25 ס"מ אבן שיש

מוגש במארז צלופן וסרט

21
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'
שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 
תה ירוק לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'

תה ארל גריי עדנים 10 שק'
דבש עין חרוד 200 גר'

מגש במבוק 
מוגש באריזת צלופן וסרט

 100 
לא כולל מע"מ

כולל מגש במבוק

145

לא כולל מע"מ

כולל סיר סוטז'

48

לא כולל מע"מ

קערה ותבלינים בתוספת 75 
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שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 

תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'
ביסקוויט דגנים מלאים וקרם אגוזי לוז

דבש עין חרוד 200 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "טעים ובריא"

*סט קנקן ושש כוסות להגשת תה

55

לא כולל מע"מ

סט תה בתוספת 60 

25

לא כולל מע"מ

צידנית אישית בתוספת 20 

24
ביסקוויט דגנים מלאים וקרם אגוזי לוז

סילאן- דבש תמרים 250 גר'
תה קמומיל עדנים 10 שק'
מוגש במארז צלופן וסרט
* צידנית אישית מבודדת

30

לא כולל מע"מ

25רמקול בלוטוס בתוספת 50 
ביסקויט 5 דגנים ופירות אדומים

שוקולד מריר ספלנדיד
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר'

מוגש במארז צלופן וסרט 
*רמקול בלוטוס נייד עם תאורה מתחלפת

טעים ובריא nurit.p200@gmail.com | 04-6441894 טעימה חבילות שי ומתנות | טל. 04-6441893 | פקס 1819
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26
יין תשבי קברנה סירה

קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 
קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'

טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה שקד מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

טעימה צימוק מצופה שוקולד מריר 70 גר' 
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"
* מקינטה אינטרום אלגרה 3 כוסות

כחול לבן

27
קפה שחור אל נחלה

טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה פקאן מצופה שוקולד מריר 70 גר' 
טעימה צימוק מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

שוקולד חלב עלית 100 גר'
טרמוס נירוסטה 1 ליטר

מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

28
טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה פקאן מצופה שוקולד מריר 70 גר' 
טעימה צימוק מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

טעימה שקד מצופה שוקולד מריר 70 גר'
קפה שחור אל נחלה

ערכת קפה
מוגש בשקית מעוצבת

70

לא כולל מע"מ

מקינטה בתוספת 55 

60

לא כולל מע"מ

כולל טרמוס

180

לא כולל מע"מ

כולל ערכת קפה
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29
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי

טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה שקד מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

טעימה צימוק מצופה שוקולד מריר 70 גר' 
טעימה בוטן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 

טעימה צימוק מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה פרלינים 70 גר' 

תרמיל גב איכותי 4 תאים "רפידו"

כחול לבן

50

לא כולל מע"מ

כולל כוס טרמית 30
כוס טרמית 450 מ"ל

טעימה שקד מצופה שוקולד חלב 70 גר'
טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר'

טעימה מלוחה בוטנים 70 גר'
תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'

דבש לחיץ 250 גר'
מוגש במארז צלופן וסרט

יין קברנה סוביניון/מרלו ברקן | חטיפי פסק זמן עלית 190 גר' | דבש הכרמל 250 גר' | טעימה צימוק מצופה שוקולד 31
חלב 70 גר' | טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' | שוקולד עלית במילוי תות | מוגש בקופסא מעוצבת "כחול 

לבן" | *מגש במבוק עגול

130

לא כולל מע"מ

כולל תרמיל רפידו איכותי

70

לא כולל מע"מ

35מגש במבוק בתוספת
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32
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי

טעימה בוטן מצופה שוקולד מריר 70 גר' 
טעימה פקאן מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

קליק כריות                                                                                                                                            
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

* מכונת גלידה "אייס פרוטי" להכנת גלידת פירות

כחול לבן

33
עדנים מארז תה -
6 טעמים 48 שק'

דבשון 30 גר' 
כוס טרמית 450 מ"ל

מוגש במארז צלופן וסרט

34
טרמוס נירוסטה 1 ליטר

תה נענע אורגני "עדנים" 20 שק'
מוגש במארז צלופן וסרט

35
כוס טרמית נירוסטה פנימי

דבש עין חרוד 350 גר' 
תה עדנים מנטה אורגני 20 שק'

מוגש במארז צלופן וסרט

60

לא כולל מע"מ

מכונת גלידה בתוספת 119 

40

לא כולל מע"מ

כולל כוס טרמית

40

לא כולל מע"מ

כולל כוס טרמית

38

לא כולל מע"מ

כולל טרמוס
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36
יין תשבי קברנה סירה

קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 
קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'

טעימה צימוק מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה שקד מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

דבש הכרמל 250 גר'
שוקולד מריר ספלנדיד

מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"
*ניתן לצרף לוח שנה בדגמים שונים עם הלוגו שלך, עם תרומה לקהילה

כחול לבן

37
חטיפי טעמי עלית 190 גר'

טעימה פרלינים 70 גר' 
יין אדום מרלו דרך ארץ

קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 
קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

*קופסאת עוגיות, סט אפיה מסיליקון ומגבת מטבח

38
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי

קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 
קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'
שוקולד חלב ואגוזים עלית 100 גר'

שוקולד מריר אגוזים 100 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"
3 יחידות פרלינים תרומה לקהילה

רמקול בלוטוס עמיד במים

80

לא כולל מע"מ

לא כולל לוח שנה

70

לא כולל מע"מ

קופסא סט אפיה ומגבת 50 

70

לא כולל מע"מ

רמקול בלוטוס בתוספת 35 
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40
טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה שקד מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

טעימה חטיפי קוקוס 70 גר' 
טרמוס נירוסטה 1 ליטר

מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

39
תה ירוק נענע עדנים 10 שק'
טעימה חטיפי חלבה 70 גר'

דבש כרמל 250 גר'
כוס טרמית "מג'יק" שאינה נופלת

מוגש במארז צלופן וסרט

כחול לבן

יין ברקן מרלו / קברנה סוביניון
טעימה נשיקות מרנג 70 גר'

טעימה רחת לוקום 70 גר'
טעימה חלביצה 70 גר'

טעימה מרמלדה 70 גר'
טעימה שקד מצופה שוקולד חלב 70 גר'

דבש כרמל 250 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

כיסא צידנית

65

לא כולל מע"מ

כולל כוס טרמית

50

לא כולל מע"מ

כולל טרמוס

70

לא כולל מע"מ

כיסא צידנית בתוספת 35 

41
חמסת "שנה טובה" מעוצבת 

מפיוטר עבודת יד 
תוצרת הארץ 70 
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43
רוטב מנגו קארי 260 מ"ל בית אל
רוטב צ'ילי ושום 260 מ"ל בית אל

סיר יציקה מרובע מצופה אבן שיש
nonstick 24 ס"מ

מוגש במארז צלופן וסרט

44
ממרח זיתים שחורים וחציל 200 גר' בית אל

ממרח ארטישוק ועגבניות 200 גר' בית אל
דבש עין חרוד 350 גר' 

זוג מחבתות אבן שיש 24 ס"מ ו-28 ס"מ
מוגש במארז צלופן וסרט 42

שמן זית פיקואל כתית מעולה 500 מ"ל 
ממרח זיתים שחורים וחציל 200 גר' בית אל

ממרח ארטישוק ושום 200 גר' בית אל
ממרח ארטישוק ועגבניות 200 גר' בית אל

ממרח עגבניות וצלפים 200 גר' בית אל
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

* סט מלח ופלפל מעוצבים מקרמיקה

65

לא כולל מע"מ

סט מלח פלפל 35 

40

לא כולל מע"מ

זוג מחבתות בתוספת 135 

110

לא כולל מע"מ

כולל סיר יציקה
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45
טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' 
טעימה שקד מצופה שוקולד מריר 70 גר' 

טעימה חטיפי קוקוס 70 גר'
יין קברנה סוביניון / שיראז ברקן
מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

זוג כוסות יין

חגיגי

47
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי

יין יסמין לבן שרדונה - סוביניון בלאן רקנטי
בונ' "בלג'אן" במילוי קרם פטל 50 גר'

בונ' "בלג'אן" במילוי קרם ברולה 50 גר'
בונ' פררו רושה 200 גר'

*מפת שולחן 2.5*1.6 מטר

46
יין קברנה סוביניון / שיראז ברקן

בונ' FOR YOU פרליני שוקולד 45 גר'
שוקולד היידי שקדים קריספי 100 גר'

שוקולד טובלרון 35 גר'
שוקולד M&M במילוי חמאת בוטנים 45 גר'

מטבע מילקה - וופל בציפוי שוקולד
מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

60

לא כולל מע"מ

כולל כוסות יין

55
לא כולל מע"מ

110

לא כולל מע"מ

מפה בתוספת 100 
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48
שוקולד מריר מילקה 100 גר'

שוקולד חלב במילוי קרמל מילקה 100 גר'
שוקולד חלב במילוי קרם תות מילקה 100 גר'

טעימה צימוק מצופה שוקולד חלב 70 גר'
טעימה בוטן מצופה שוקולד חלב 70 גר'

כוס טרמית "מג'יק" שאינה נופלת 420 מ"ל
אוזניות סטריאופוניות מעוצבות עם מיקרופון לדיבור בנייד  

62

לא כולל מע"מ

אוזניות בתוספת 30 

90

לא כולל מע"מ

פנקייק מייקר 50 

שוקולד מוצרט 40 גר' | שוקולד "בלג'אן" 70% 100 גר' | שוקולד "בלג'אן" במילוי קרם פטל 50 גר' | שוקולד "בלג'אן" 49
במילוי קרם ברולה | טעימה פרלינים 70 גר' | קונפיטורה משמש טעימה 250 גר' | נפוליטנים תרומה לקהילה | מוגש 

בקופסא מעוצבת "כחול לבן" | *פנקייק מייקר- מכשיר להכנת בלילת פנקייק

נפוליטנים עם לוגו- מחיר לפי משקל50
שוקולד חלב 4.5 גר' עם עטיפה בעיצוב אישי 

מותאם. ניתן לצרף למארזים ומתנות.

שוקולוגו- 7 
שוקולד 100 גר' מריר / חלב

עם עטיפה בעיצוב אישי מותאם.
ניתן לצרף למארז, תווי שי או כבודדים
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51
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' / שקית סקיטלס
טעימה בוטן מצופה שוקולד חלב 70 גר'
טעימה שקד מצופה שוקולד חלב 70 גר'

דבש עין חרוד 130 גר'
זוג תבניות אפיה לב

65

לא כולל מע"מ

כולל תבניות לב

65

לא כולל מע"מ

כלי במבוק בתוספת מחיר

יין תשבי קברנה סירה | שוקולד עלית 100 גר' 3 יח' )ניתן למיתוג "שוקולוגו"( | טעימה פקאן מצופה שוקולד מריר 70 גר' | 52
קונפיטורה תות שדה טעימה 250 גר' | מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן" | *מגוון כלי במבוק לפי בחירה

בונ' פררו רושה 200 גר' | תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק' | ביאנקה טראפלס קקאו 175 גר' | שוקולד מוצארט 40 גר' | 53
טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' | טעימה בוטן מצופה שוקולד חלב 70 גר' | מחבת שקעים לפנקייק 27 ס"מ | 

מוגש באריזת צלופן וסרט

70

לא כולל מע"מ

מחבת פנקייק בתוספת 63 
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54
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

טעימה פקאן מצופה שוקולד חלב 70 גר' / שקית סקיטלס
טעימה צימוק מצופה שוקולד חלב 70 גר'

יין קברנה סוביניון / מרלו תשבי
תה פירות יער עדנים 10 שק'

תה לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'
תה ירוק לואיזה ולימונית עדנים 10 שק'

תה קמומיל עדנים 10 שק'
שוקולד "בלג'אן" 70% 100 גר'

מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

90
לא כולל מע"מ

55
יין קברנה סוביניון / שיראז ברקן

שוקולד מריר תפוז ספלנדיד 100 גר'
בונ' בון-בון במילוי קרם בוטנים 288 גר'
בונ' FOR YOU פרליני שוקולד 45 גר'

מטבע מילקה - וופל בציפוי שוקולד
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

שוקולד מלבון 2 יח'
דבש עין חרוד 130 גר'

מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"
שמיכת מיקרופייבר ליחיד

70

לא כולל מע"מ

שמיכה בתוספת 35 

57
יין יסמין לבן שרדונה - סוביניון בלאן רקנטי
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

טעימה צימוק מצופה שוקולד מריר 70 גר'
תה קמומיל עדנים 10 שק'

מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"
רמקול בלוטוס עמיד במים

56
כוס טרמית "מג'יק" שאינה נופלת 420 מ"ל
טעימה צימוק מצופה שוקולד מריר 70 גר'

מוגש באריזת צלופן וסרט

55

לא כולל מע"מ

רמקול בלוטוס בתוספת 35 

45
לא כולל מע"מ
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58
שוקולד M&M בוטנים מצופים שוקולד ודרז'ה 45 גר'

מאלטרס כדורים פריכים מצופים שוקולד 37 גר'
מרס חטיפי שוקולד במילוי נוגט וקרמל 130 גר'

טוויקס חטיפי ביסקויט וקרמל מצופים שוקולד 130 גר'
בונ' ווברו- פרליני שוקולד 180 גר'

שוקולד טובלרון 35 גר'
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

120
לא כולל מע"מ

110
לא כולל מע"מ

59
יין קברנה סוביניון / שיראז ברקן | סמרטיס סוכריות כפתורי שוקולד 

38 גר' | לואקר קוביות וופל במילוי קרם אגוזים 125 גר' | לואקר 
קוביות וופל במילוי  קרם שוקולד 125 גר' | לואקר וופלים קלאסי 

במילוי קרם אגוזי לוז 175 גר' | בונ' FOR YOU פרליני שוקולד 
45 גר' שוקולד חלב ושקדים היידי  100 גר' | שוקולד חלב ואגוזי 

לוז היידי 100 גר' | לואקר טורטינה שוקולד חלב ממולא בקרם 
אגוזים  63 גר' | שוקולד M&M במילוי חמאת בוטנים 

45 גר' | מאלטרס כדורים פריכים מצופים שוקולד
37 גר' | שוקולד טובלרון 35 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

60
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי

שוקולד טובלרון 100 גר'
בונ' היידי פרח מילוי קרם אגוזים ואגוז שלם

רגוסה בלונד קרמל ואגוזים 100 גר'
רגוסה קלאסי במילוי פרלין ואגודים 100 גר'

מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

100
לא כולל מע"מ
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יין רוזה מבעבע חצי יבש למברוסקו61
טעימה פרלינים 10 יח'

מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

45
לא כולל מע"מ

90
לא כולל מע"מ

60

לא כולל מע"מ

62
יין קברנה סוביניון / מרלו תשבי

שוקולד טובלרון 35 גר'
שוקולדים מלבון בטעמים שונים- 6 יח'

טעימה מתוקה 70 גר'
שוקולד חלב ואגוזי לוז היידי 100 גר'
שוקולד חלב ושקדים היידי 100 גר'

שוקולד מריר ואגוזי לוז היידי 100 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

63
יין קברנה סוביניון יוגב
בונ' דליסימו פרלינים

תבנית קורנינג קורלי לאפיה והגשה
2.83 ליטר עם מכסה לאיחסון. מתאימה גם 

לבישול במיקרוגל. קיימת בגדלים שונים

לא כולל תבנית קורנינג
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65
בונ' היידי פרח מילוי קרם אגוזים ואגוז שלם
בונ' היידי פרח פרלינים במילוי קרם טירמיסו

בונ' היידי פרח פרלינים שוקולד מריר עם דובדבנים מסוכרים

66
בונ' FOR YOU פרליני שוקולד 45 גר' | שוקולד חלב ושקדים היידי  100 גר' | שוקולד חלב ואגוזי לוז היידי 100 גר' | 

שוקולד מריר היידי 100 גר' שוקולד | M&M במילוי חמאת בוטנים | שוקולד M&M בוטנים מצופים שוקולד ודרז'ה | 
שוקולד M&M בציפוי דרז'ה | מאלטרס כדורים פריכים מצופים שוקולד | מרס חטיפי שוקולד במילוי נוגט וקרמל 
130 גר' | טוויקס חטיפי ביסקויט וקרמל מצופים שוקולד 130 גר' | שוקולד טובלרון 100 גר' | שוקולד מלבון 4 יח' | בונ' 

היידי פרח מילוי קרם אגוזים ואגוז שלם | בונ' ווברו פרליני שוקולד | מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"
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120
לא כולל מע"מ

120
לא כולל מע"מ

14
לא כולל מע"מ

ליחידה

64
שוקולד M&M בוטנים מצופים שוקולד ודרז'ה 45 גר'

מאלטרס כדורים פריכים מצופים שוקולד 37 גר'
מרס חטיפי שוקולד במילוי נוגט וקרמל 130 גר'

טוויקס חטיפי ביסקויט וקרמל מצופים שוקולד 130 גר'
בונ' ווברו- פרליני שוקולד 180 גר'

שוקולד טובלרון 35 גר'
יין יסמין אדום קברנה - מרלו רקנטי
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"
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67
בונ' FOR YOU פרליני שוקולד 45 גר' 
קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 

קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'
בונ' ווברו- פרליני שוקולד 180 גר'

שוקולד טובלרון 35 גר'
יין קברנה סוביניון / שיראז ברקן

דבש 130 גר' עין חרוד
מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"

יין מבעבע לבן יבש קאווה68
בונ' "לה אמור" יח' אחת

בונ' "לאבלי יו"69
ספת אויר מתנפחת במילוי אויר מהיר

ללא צורך במשאבה

72
לא כולל מע"מ

40
לא כולל מע"מ

72
לא כולל מע"מ
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100
לא כולל מע"מ

60
לא כולל מע"מ

58
לא כולל מע"מ

72
יין כרמים לבן חצי יבש

שוקולד M&M בוטנים מצופים 
שוקולד ודרז'ה 45 גר'

שוקולד M&M במילוי חמאת בוטנים 45 גר'
טעימה מתוקה 70 גר'

דבש עעין חרוד 130 גר'
מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

71
יין אדום יבש הר תבור

שוקולד היידי חלב עם שקדים 100 גר'
דבש כרמל 250 גר'

טעימה מתוקה מרשמלו
קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'

מוגש בקופסא מעוצבת "חגיגי"

nurit.p200@gmail.com | 04-6441894 חגיגיטעימה חבילות שי ומתנות | טל. 04-6441893 | פקס

70
שוקולד M&M בוטנים מצופים שוקולד ודרז'ה 45 גר'

שוקולד M&M במילוי חמאת בוטנים 45 גר'
שוקולד היידי שקדים קריספי 100 גר'

שוקולד טובלרון 100 גר'
דבש עין חרוד 130 גר'

קונפיטורה "טעימה" תות שדה 250 גר' 
קונפיטורה "טעימה" משמש 250 גר'

יין בין מרלו
טעימה סוכריות של פעם 

מוגש בקופסא מעוצבת "כחול לבן"
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* יה עם תרומה לקהילה  שילוב קני  *
התמונות להמחשה בלבד | כל המוצרים בחבילות הינם כשרים | כל המתנות 
כוללות אריזה וברכה/ שקית מתנה | ט.ל.ח. המלאי מוגבל | מוצר אשר 

אזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך | כמות מינימום להזמנה

נורית מוצרי פרסום )2008( בע"מ  |  יבוא ושיווק מתנות
       nurit.p200@gmail.com  |  04-6441894 . טל. 04-6441893  |  פקס

חפשו אותנו בפייסבוק www.nuritgifts.com

מתנות שכולם אוהבים!
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