Nabídka dárkových sad s
potravinami III. 2020

AF Production s.r.o., Prokopka 176/2, 190 00 Praha 9, Tel.: 602 722 684

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
České sady

120DZ030
šumavské bylinné víno Kitl 500 ml
jelení paštika s brusinkami 130 g
malinový džem 175 g
koření na svařené víno 50 g
štramberské uši 120 g

120DZ019
červené organické víno Rulandské modré 750 ml
srnčí paštika s portským vínem 130 g
brdská klobása z českého masa175 g
originál štramberské uši 120 g
pečená jablíčka s máslovým karamelem 160 g
Cena: 724,- Kč/kus

Cena: 543,- Kč/kus

120DZ015
červené organické víno Pinot Noir 750 ml
brdská klobása z českého masa 175 g
uherské viržinko z českého masa 175 g
paštika z divočáka na červeném víně 130 g
játrová paštika se sušenými švestkami sklo 160
g
paštika z husích jater se sečuánským pepřem
sklo 160 g
škvarková pomazánka plech 180 g
pečená jablíčka s máslovým karamelem 160 g
ovocný čaj s lesními plody 100 g
originál štramberské uši 120 g
Cena: 1685,- Kč/kus
120DZ012
koření na svařené víno 50 g
pečená jablíčka s máslovým
karamelem 160 g
srnčí paštika s portským vínem 130 g
uherská klobása 280 g
purpura 20 g

Cena: 498,- Kč/kus
AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
České sady

120DZ011
červené víno Rulandské modré 750 ml
originál štramberské uši 120 g
pečená jablíčka s máslovým karamelem
160 g
srnčí paštika s portským vínem 130 g
uherská klobása 280 g

120DZ026
šumavské bylinné víno Kitl 500 ml
srnčí paštika s portským 130 g
džem z pečených jablíček s
máslovým karamelem 160 g
koření na svařené víno 50 g

Cena: 507,- Kč/kus

Cena: 603,- Kč/kus

120DZ029
Kitl šláftruňk 500 ml
srnčí paštika s portským vínem
130 g
játrová paštika s restovanou
cibulkou 130 g
špendlíkový džem 160 g
purpura 20 g
františky 20 g
ovocný čaj divoká višeň 90 g
Cena: 793,- Kč/kus

120DZ032
Kitl medovina 500 ml
srnčí paštika s portským vínem
130 g
jelení paštika s brusinkami 130
g
špendlíkový džem 160 g,
štramberské uši 120 g
ovocný čaj divoká višeň 90 g

Cena: 747,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Francouzské
sady

120DF004
červené víno Syrah-Marselan 750 ml
savojský salámek s ořechy 200 g
okurčičky cornichons 300 ml
Cena: 552,- Kč/kus

120DF024
terina ze zauzených kachních prsou 180 g
kachní rilety 170 g, minisalámky natur 120 g
savojský salámek s jelenem 200 g
okurčičky cornichons 300 ml
hrubozrnná hořčice 200 g

Cena: 786,- Kč/kus

120DF027
červené víno La Bastide Bordeaux
0,375 ml
lilkový kaviár 90 g
pochoutka z kozího sýra 90 g
pochoutka ze sušených rajčat 90 g

120DF034
červené víno Syrah-Marselan 750 ml
terina ze zauzených kachních prsou 180 g
kachní rilety 170 g
savojský salámek s ořechy 200 g
okurčičky cornichons 300 ml
hrubozrnná hořčice 200 g
Cena: 823,- Kč/kus

Cena: 537,- Kč/kus
120DF025
červené víno Paul Mas Merlot 750
ml
terina bažant s armagnacem 180 g
terina jelen s koňakem 180 g
terina kachna na pomerančích 180 g

Cena: 557,- Kč/kus
AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Italské sady

120DI007
červené víno Chianti Rocca Grimalda
750 ml
tomatová omáčka Arrabbiata 350 g
sušená rajčata v oleji 340 g
pesto ze zelených oliv 190 g
pesto z černých oliv 190 g

Cena: 605,- Kč/kus
120DI001
červené víno Montepulciano d´Abruzzo
750 ml
černé olivy vypeckované 290 g
sušená rajčata v oleji 290 g
pesto alla genovese 200g
Cena: 811,- Kč/kus

120DI009
červené víno Coli Chianti 750 ml
tomatová omáčka Arrabbiata 350 g
sušená rajčata v oleji 340 g

Cena: 422,- Kč/kus

120DI025
červené víno Chianti Colli 750 ml
pesto alla Calabrese 156 ml
pesto alla Trapanese 156 ml
krém z artyčoků a paprik 156 ml

Cena: 547,- Kč/kus

120DI026
spaghetti z tvrdé pšenice 500 g
tomatová omáčka Arrabbiata 350 g
tomatová omáčka Arrabbiata 350 g
sušená rajčata v oleji 340 g, pesto z
černých oliv 190 g

Cena: 435,- Kč/kus
AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Italské sady

120DKI001
šumivé víno Gran Cuvée Spumante extra
dry 750 ml
minicracker s rozmarýnem 180 g
čokoládové sušenky 150 g, sušená rajčata
v oleji 280 g
redukce z balzamikového octa 250 g
hořká čokoláda s lískovými oříšky 100 g

Cena: 836,- Kč/kus

120DKI004
šumivé víno Gran Cuvée Spumante
extra dry 750 ml
extra panenský olivový olej 250 ml
šafránové linguine 250 g, pesto
genovese 200 g
čajové sušenky 500 g, grilované
papriky 230 g
sušená rajčata v oleji celá 290 g, mletá
káva espresso 250 g
120DKI002
extra panenský olivový olej 250 g
balzamikový ocet z Modeny 500 ml
černé olivy 290 g, čajové sušenky Lieve e
Dolce 500 g
čokoláda Nero maliny a mandle 75 g
těstoviny linguine s chilli 250 g

Cena: 1224,- Kč/kus

Cena: 823,- Kč/kus
CENY JSOU VČETNĚ OBALU, DEKORACE A BALENÍ

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Gurmánské sady

120DU004
gyulai klobása 250 g
originál uherský salám PICK 400 g
savojský salámek s ořechy 200 g
kachní rilety 170 g
terina s ryzlinkem 180 g
černé olivy bez pecky 350 g

120DU040
červené víno Entrecote 750 ml
terina z divočáka s koňakem 180 g
černé olivy bez pecky 350 g
grilovaný lilek 314 ml

Cena: 522,- Kč/kus

Cena: 975,- Kč/kus

120DU028
olivový olej s citronovou infuzí 125 ml
žlutoploutvý tuňák v oleji 225 g
kaviár z mořských řas černý 100 g
kaviár z mořských řas červený 100 g
olivy zelené bez pecky 350 g,
karamelizovaná dýně 250 ml
červené papričky plněné sýrem 270 g
grilovaný lilek 314 ml
120DU026
červené víno Entrecote 750 ml
kachní rilety 170g, gyulai klobása
250 g
savojský salámek s ořechy 200 g
gyulai klobása 250 g
černé olivy bez pecky 350 g
Cena: 753,- Kč/kus

Cena: 821,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

120DU033
červené víno Entrecote 750 ml
terina z divočáka s koňakem 180 g
olivy s lanýžem 212 ml
čokoládový krém se sicilským omerančem 250 g

Cena: 648,- Kč/kus

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Gurmánské sady

120DU036
červené víno Camembert 750 ml
čokoládové tyčinky s náplní espresso 100 g
savojský salámek s ořechy 200 g
slané extra pražené arašídy 135 g

120DU029
kachní rilety 170g, savojský salámek s
ořechy 200 g,
žlutoploutvý tuňák v oleji 225 g
kaviár z mořských řas černý 100 g
kaviár z mořských řas červený 100 g
červené papričky plněné sýrem 270 g
okurky cornichons 300 ml, olivy zelené bez
pecky 350 g

Cena: 546,- Kč/kus

120DU030
olivový olej extra panenský 250 ml
vinný ocet z vína Merlot 250 ml
olivy zelené bez pecky 350 g
červené papričky plněné sýrem 270 g

120DU038
červené víno Entrecote 750 ml
terina z divočáka s koňakem 180 g
olivy s lanýžem 212 ml
pochoutka z kozího sýra se sušenými
rajčaty 90 g
pesto alla Calabrese 156 ml
sušená marinovaná rajčata 212 ml
ajvar jemný 300 g
Cena: 866,- Kč/kus

Cena: 422,- kč/kus

Cena: 873,- Kč/kus

120DU032
červené víno Camembert 750 ml
červené víno Entrecote 750 ml
žlutoploutvý tuňák v oleji 225 g
olivy zelené bez pecky 350 g
kachní terina s pomerančem 180 g

Cena: 761,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Gurmánské sady

120DM022
červené víno Teleki Villanyi 750 ml
originál uherský salám PICK 400 g v tubě
Cena: 868,- Kč/kus

120DM025
červené víno Villányi Pinot Noir
gyulai klobása 250 g
pikantní klobásky 100 g
jemné klobásky 100 g

Cena: 511,- Kč/kus

120DM023
originál uherský salám PICK 400 g
gyulai klobása 250 g
pikantní klobásky 100 g
jemné klobásky 100 g

Cena: 647,- Kč/kus

120DM024
červené víno Villányi Pinot Noir
originál uherský salám PICK 400 g v
tubě

Cena: 622,- Kč/kus

120DM026
červené víno Villányi Pinot Noir
originál uherský salám PICK 400 g
okurky cornichons 300 ml

Cena: 617,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nabídka dárkových sad s potravinami III. 2020
Španělské sady

120DS003
paštika Iberico 125 g
kachní paštika 125 g
paté z tuňáka 125 g
olivové paté 125 g
zelené olivy s jalapeňo paprikou 200 g
zelené olivy s česnekovou pastou 200 g

120DS001
Červené víno Finca Lomillo Cabernet 750 ml
paštika Iberico 125 g
kachní paštika 125 g
zelené olivy s jalapeňo paprikou 200 g
Cena: 317,- Kč/kus

Cena: 340,- Kč/kus

120DS002
Červené víno Finca Lomillo Merlot 750 ml
paštika Iberico 125 g
kachní paštika 125 g
paté z tuňáka 125 g

Cena: 328,- Kč/kus

120DS004
Červené víno Vega Libre 750 ml
paštika Iberico 125 g
kachní paštika 125 g
zelené olivy s mandlí 300 g
tradiční pečivo picos 180 g

Cena: 374,- Kč/kus

120DS005
paštika Iberico 125 g
zelené olivy s jalapeňo paprikou 200 g
olivový olej extra panenský 250 ml
sladká paprika uzená 75 g

Cena: 282,- Kč/kus

AF Production s.r.o, Prokopka 176/2,190 00 Praha 9, Tel: 602 722 684

Ceny jsou uvedeny bez DPH

