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Rankų darbo gaminiai
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Šokoladinis tortas

Vienas iš unikalių kūrinių. Tai ne tik primena 

įprastą pyragą, bet ir gali būti suvartotas vietoje

įprastų.Tamsus arba baltas šokoladas, pripildytas

migdolų, lazdyno riešutų, razinų,

slyvų ir džiovintų abrikosų,

yra populiariausias derinys. 

Taip pat yra kitokių.

Yra įvairių formų ir dydžių.

Puikiai tiks norintiems dalintis. 

500g - 1 kg

Kai 1 kg – 25.60+Pvm/vnt

Kai 500 gr – 17.99+ Pvm/vnt

Min kiekis 50 vnt.



Rankų darbo triufeliai...tiesiog tirpsta burnoje

0.135 kg, 9 vnt

kai 50 vnt – 11.36 eur +PVM/vnt
Kai 100 vnt – 10.99 eur +Pvm/vnt



Gurmaniškas dražė rinkinys

Moliūgai šokolade, imbieras šokolade, juodieji 

serbentai šokolade, agrastai šokolade, obuoliai 

cinamone, spanguolės šokolade, lazdyno riešutai 

dengti šokoladu ir sidabru, migdolai šokolade 

dengti auksu, svarainiai šokolade

0,360 kg, 15cmx15cm , aukštis 4cm .

Kai 50/100 vnt – 11,99+Pvm/vnt



Spalvoti migdolai

Spalvoti migdolai tamsiame ir baltame šokolade

0,360 kg



Gurmaniškas rinkinys, šokolado dražė su kmynais, 
gardus derinys 

| kai 50 vnt – 12.10 EUR + PVM

Kai 100 vnt – 11.56 Eur + PVM



Rinkinys sausainiai degtukų formos+ 
šokolado dražė su kmynais

| kai 50 vnt – 8.99 EUR + PVM

Kai 100 vnt – 8.33 Eur + PVM



Šokoladas su lifolizuotom uogom +riešutais

Lipdukas arba etiketė su kliento logu

Kai 50 vnt – 5,44 eur/vnt +Pvm

Kai 100 vnt -4.96 eur/vnt +Pvm

80 gr



Migdolai šokolade

Spalvotas migdolų dražė tamsiame ir baltame šokolade

0.190 kg | kai 50 vnt – 9.99 EUR + PVM



Šokoladiniai draže skaidriame burbule su logu

Kai 100 vnt – 6,88 +Pvm/vnt



Rinkinys I. Kava 250 gr, šokoladas 80 gr, 
termopuodelis, veltinis žaisliukas. Kai 100 vnt –
21.99 +Pvm, gaminiai su logotipais 



Rinkinys II. Kava 250gr, dražė šokolade, dvigubo 
stiklo puodelis, veltinis kai 100 vnt-17.00 eur



VIP rinkiniai





Rinkitės skirtingus sūrio, medaus skonius įvairiuose 
rinkiniuose



IEŠKOTE KAŽKO KITO? KLAUSKITE. 

Čia pateikiamos nuotraukos yra pavyzdžiai ir tik 
nedidelė dalis mūsų pasiūlos. 

Kartu galime sukurti tai, ko norite būtent Jūs...

Tel.: +37068546445

El. paštas.: simona@sineco.lt
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