Cadouri Gastronomice
- produse premium românești ______________

Brânzeturi și vinuri
Specialități carne și ciocolată

Brânzeturile și vinurile românești merită descoperite și asociate
Am selectat cu atenție brânzeturi și vinuri locale pentru a oferi experiențe
gastronomice complete. Pachetele noastre gourmet pot fi cadoul perfect
pentru pasionații de gastronomie și nu numai.
Oferim consultanță pentru alegerea pachetului. Putem completa pachetele
cu alte produse gastronomice ce pot fi asociate în perfectă armonie cu
brânza și vinul alease.

www.shop.revino.ro

CUTII CADOU - BRÂNZĂ, DULCEAȚĂ ȘI VIN ROȘU

Young / 185 lei
•
•
•
•
•

Matured / 195 lei

Simply Red / 195 lei

Red Matured / 215 lei

Vin roșu: Crama Petro Vaselo / Crama Aurelia Vișinescu / Domeniul Catleya / Crama Bauer - sec, 750 ml
Brânză Horezu, lapte oaie, maturată minimum 10 luni, aprox. 230 g
Brânză Karpaten Milk, lapte vacă, Tekeroi, maturată minimum 6 luni, sau Tilsit aprox. 230 g
Dulceață de coacăze negre 200g sau de afine 100 g, Cămara de la munte
Cutie cadou două compartimente cu capac rabatabil. Culori disponibile: verde, maron și albastru.

Termen de valabilitate brânzeturi: 20-45 zile din momentul livrării. Termen de livrare: 3-10 zile lucrătoare de la comanda fermă. TVA inclusă.
Pentru cantități peste 12 bucăți, solicitați ofertă.
www.Shop.Revino.ro - salut@revino.ro - 0743 862 874
Cutiile cadou se livra în toată țara. Expedierea în țară se face prin Fan curier, luni-miecuri, iar cutiile sunt protejate de folie cu bule.

CUTII CADOU - VIN ROȘU ȘI CIOCOLATĂ- PRODUSE PREMIUM ROMÂNEȘTI

Young Sweet / 155 lei
•
•
•

Artisan Sweet / 165 lei

Cvartet Sweet / 205 lei

Bauer Sweet / 215 lei

Vin roșu: Crama Petro Vaselo / Crama Aurelia Vișinescu / Domeniul Catleya / Crama Bauer, Crama 7Arts - sec, 750 ml
Prăjitură Ambrozia cu ciocolată naturală și arahide 150 g / Biscuiți Ambrozia cu ciocolată naturală 150 g / Ciocolată clasică Govinda 100g
Cutie cadou două compartimente cu capac rabatabil. Culori disponibile: verde, maron și albastru.

Termen de valabilitate produse pe bază de ciocolată: 25-50 de zile din momentul livrării. Termen de livrare: 3-10 zile lucrătoare de la comanda fermă.
TVA inclusă. Pentru cantități peste 12 bucăți, solicitați ofertă.
www.Shop.Revino.ro - salut@revino.ro - 0743 862 874
Cutiile cadou se livra în toată țara. Expedierea în țară se face prin Fan curier, luni-miecuri, iar cutiile sunt protejate de folie cu bule.

CUTII CADOU - BRÂNZĂ, DULCEAȚĂ, CIOCOLATĂ, PATE DE MANGALIȚĂ ȘI VIN ROȘU

Young Mixt / 245 lei
•
•
•
•
•
•
•
•

Artisan Mixt / 255 lei

Bauer Mixt / 285 lei

Vin alb: Crama Petro Vaselo / Crama Aurelia Vișinescu / Crama Bauer - sec, 750 ml
Brânză Horezu, lapte oaie, maturată minimum 10 luni, aprox. 230 g
Brânză Karpaten Milk, lapte vacă, Tekeroi, maturată minimum 6 luni, sau Tilsit, aprox. 230 g
Brânză Timian capră, maturată minimum 3 luni, aprox. 200 g
Pate de mangaliță, Delicii vânătorești, 180 g
Dulceață de de afine 100 g, Cămara de la munte
Prăjitură cu ciocolată naturală și arahide, Ambrozia, 150 g
Cutie cadou, culoare nature, două compartimente cu capac rabatabil.

Termen de valabilitate brânzeturi: 20-45 zile din momentul livrării. Termen de livrare: 3-10 zile lucrătoare de la comanda fermă. TVA inclusă.
Pentru cantități peste 12 bucăți, solicitați ofertă.
www.Shop.Revino.ro - salut@revino.ro - 0743 862 874
Cutiile cadou se livra în toată țara. Expedierea în țară se face prin Fan curier, luni-miecuri, iar cutiile sunt protejate de folie cu bule.

Coș Freamăt Roșu / 265 lei
Vin roșu sec Catleya , 3 brânzeturi lapte vacă și oaie,
dulceață coacăze negre, biscuiți cu ciocolată.
Coș reutilizabil, culoare nature sau albastru.

Coș Perfect Simplu Roșu / 275 lei
Vin roșu sec Catleya, 3 brânzeturi lapte vacă și oaie,
dulceață coacăze negre, biscuiți cu ciocolată.
Coș reutilizabil, culoare nature sau albastru.

Coș Petro N Roșu / 265 lei
Vin roșu sec Petro Vaselo, 3 brânzeturi lapte vacă și oaie,
dulceață coacăze negre, biscuiți cu ciocolată.
Coș reutilizabil, culoare nature sau albastru.

Coș Bauer Roșu / 295 lei
Vin roșu sec Bauer, 3 brânzeturi lapte vacă și oaie,
dulceață coacăze negre, biscuiți cu ciocolată
Coș reutilizabil, culoare nature sau albastru

Coș Artisan Roșu / 275 lei
Vin roșu sec Aurelia V., 3 brânzeturi lapte vacă și oaie,
dulceață coacăze negre, biscuiți cu ciocolată.
Coș reutilizabil, culoare nature sau albastru.

Coș PV Gran Cru Roșu / 545 lei
Vin roșu sec PV Gran Cru, 3 brânzeturi lapte vacă și oaie,
dulceață coacăze negre, biscuiți cu ciocolată
Coș reutilizabil, culoare nature sau albastru

.
Termen de valabilitate brânzeturi: 20-45 zile din momentul livrării. Termen de livrare: 3-10 zile lucrătoare de la comanda fermă. TVA inclusă.
Pentru cantități peste 12 bucăți, solicitați ofertă. www.shop.revino.ro - salut@revino.ro - 0743 862 874 - Coșul se poate reutiliza pentru depozitare.
Coșurile cadou sunt ambalate în folie transparentă și se livrează în București și Ilfov.

BRÂNZĂ ȘI VIN - PRODUSE ROMÂNEȘTI
•

•

Vin roșu, Fetească Neagră și Cabernet Sauvignon
Negru de Petro Vaselo, sau Roșu de Petro Vaselo, sec, 750 ml
Brânză Horezu oaie, maturată minimum 9 luni sau Karpaten
Milk vacă, Tekeroi, maturată minimum 6 luni, 230 g

79 lei
TVA inclusă
Produsele pot fi oferite în sacoșă cadou (4 lei/buc), sau pot
completa un cadou diversificat.
Preț valabil pentru comandă minimă de 12 bucăți/sortiment.
Termen de valabilitate brânzeturi: 20-45 zile din momentul livrării
Termen de livrare: 10-12 zile lucrătoare de la comanda fermă.

BRÂNZĂ ȘI VIN - PRODUSE ROMÂNEȘTI
•
•
•

Vin roșu Fetească Neagră, Crama Aurelia Vișinescu,
sau Terra Romana, Crama SERVE, sec, 750 ml
Brânză Karpaten Milk vacă, Tekeroi, maturată minimum 6 luni
sau Horezu oaie, maturată minimum 9 luni, 230 g
Dulceață de afine, Cămara de la Munte, 100 g

99 lei
TVA inclusă
Produsele pot fi oferite în sacoșă cadou (4 lei/buc), sau pot
completa un cadou diversificat.
Preț valabil pentru comandă minimă de 12 bucăți/sortiment.
Termen de valabilitate brânzeturi: 20-45 zile din momentul livrării
Termen de livrare: 12-15 zile lucrătoare de la comanda fermă.

BRÂNZĂ ȘI VIN - PRODUSE ROMÂNEȘTI
•
•
•

Vin roșu Merlot, Crama Bauer, sec, 750 ml
Brânză Karpaten Milk, Tekeroi, maturată
minimum 6 luni, lapte vacă, 230 g+
Dulceață de afine, Cămara de la Munte, 100 g

120 lei
TVA inclusă

Produsele pot fi oferite în sacoșă cadou (4 lei/buc), sau pot
completa un cadou diversificat.
Preț valabil pentru comandă minimă de 12 bucăți/sortiment.
Termen de valabilitate brânzeturi: 20-45 zile din momentul livrării
Termen de livrare: 10-12 zile lucrătoare de la comanda fermă.

Vinuri spumante

Vinuri albe

Tămâioasă Rom.
Crama 7Arts

Feteasca Alba sau SB
Crama Bauer

Crâmpoșie S. Chardonnay sau Sauv. Blanc
Crama Stirbey Crama Viile Metamorfosis

Bendis Nadir
Crama Petro Vaselo

Carassia Classic
Crama Carastelec

Red King
Crama Ferdi

Flamboyant
Crama Davino

Vinuri roșii

Freamat
Domeniul Catleya

Negru de Petro Vaselo
Freamăt
Crama Petro Vaselo Domeniul Catleya

Artisan Fetească N.
Perfect Simplu FN
Domeniul Catleya Crama Aurelia Vișinescu

Cvartet
Crama 7 Arts

Merlot sau Cab. Sauv.
Crama Bauer

PV Gran Cru
Crama Petro Vaselo

Brânzeturi

Tilsit - vacă
Maturată min. 6 luni
220-230g

Brânza de Țaga - vacă
Maturată în grotă
350 g

Horezu – oaie
Maturată min. 10 luni
220-230g

Produse de cămară

Tekeroi - vacă
Maturată min. 6 luni
220-230g

Pate mangaliță
Delicii Vânătorești
Revino Gourmet
180g

Dulceață de coacăze n.
Cămara de la munte
200 g

Dulceață de afine
Cămara de la munte
100 g

Miere ecologică
de salcâm, Bee Happy
100 g

Timian – capră
Maturată min. 3 luni
cu condimente
200 g

Ambrozia Vegan
pe bază de
Ciocolată naturală,
fără zahăr adăugat

Mulțumesc!
Alina Iancu
+40 743 862 874
salut@revino.ro
www.shop.revino.ro

