
Zestawy świąteczne
whisky single malt

2018



Cena netto: 

84,00 zł

Zestaw Glen Grant
W zestawie:

• szkocka whisky single malt 

Glen Grant Major’s Reserve / 40% / 0,7 l
• skrzynka drewniana, zamykana w kolorze naturalnym

 (22) 662 60 81 lub (+48) 531 944 759             
 sklep@singlemalt.pl

Minimalna ilość: 5 zestawów



Cena netto:

155,00 zł

Zestaw Bowmore
W zestawie:

• szkocka whisky single malt 

Bowmore 12 Years Old  / 40% / 0,7 l
• skrzynka drewniana, zamykana, bejcowana w kolorze brązowym 

• naturalna czekolada Honduras 50 g

• suszone owoce i cynamon

• drobna dekoracja świąteczna

 (22) 662 60 81 lub (+48) 531 944 759             
 sklep@singlemalt.pl

Minimalna ilość: 5 zestawów



Cena netto:

190,00 zł

Zestaw Auchentoshan
W zestawie:

• szkocka whisky single malt 

Auchentoshan 12 Years Old  / 40% / 0,7 l
• skrzynka drewniana, zasuwana w kolorze naturalnym

• czekoladki Chesterfield Red/Black/White/Gold 125 g

• czekolada Milk Madagaskar 32%/Dark Peru 64% 100 g

• Dessert Cups Cappuccino/Latte/Tiramisu 125 g

 (22) 662 60 81 lub (+48) 531 944 759             
 sklep@singlemalt.pl

Minimalna ilość: 15 zestawów



Cena netto:

250,00 zł

Zestaw Cardhu
W zestawie:

• szkocka whisky single malt 

Cardhu 12 Years Old  / 40% / 0,7 l
• skrzynka drewniana, zasuwana w kolorze naturalnym

• czekoladki Chesterfield Red/Black/White/Gold 125 g

• mieszanka ziołowa Curry de Madras 60 g, Terre Exotique

• zestaw mini marmoladek - Wilkin zestaw Four special

• Dessert Cups Cappuccino/Latte/Tiramisu 125 g

 (22) 662 60 81 lub (+48) 531 944 759             
 sklep@singlemalt.pl

Minimalna ilość: 15 zestawów



Cena netto:

245,00 zł

Zestaw Glenmorangie
W zestawie:

• szkocka whisky single malt 

Glenmorangie 10 Years Old / 40% / 0,7 l
w torbie jutowej z motywem świątecznym    

• skrzynka drewniana, zamykana, bejcowana w kolorze brązowym

• szklaneczka do degustacji whisky Glencairn Glass

• herbata sypana 100 g w woreczku jutowym

• ciasteczka maślane z cukrem w blistrze 200 g

• praliny Delconte 6 sztuk

• zawieszki filcowe 2 sztuki

• wstążka

 

 (22) 662 60 81 lub (+48) 531 944 759             
 sklep@singlemalt.pl

Minimalna ilość: 100 zestawów



Cena netto:

245,00 zł

Zestaw Cragganmore
W zestawie:

• szkocka whisky single malt 

Cragganmore 12 Years Old  / 40% / 0,7 l
• skrzynka drewniana, zamykana, bejcowana w kolorze brązowym

• praliny Delconte 10 sztuk 

• bombonierka z 4 czekoladkami 

• praliny belgijskie 6 sztuk 

• zawieszki filcowe 2 sztuki

• wstążki

 (22) 662 60 81 lub (+48) 531 944 759             
 sklep@singlemalt.pl

Minimalna ilość: 100 zestawów



Nasze zestawy skrywają najlepsze whisky single malt i najwyższej jakości słodycze. Produkty zapakowane w eleganckie, 
drewniane skrzyneczki gwarantują bezpieczną dostawę i wysokie wrażenia estetyczne.

Personalizacja zestawów, logo firmy lub dołączenie eleganckiej dedykacji to atrakcyjna forma wyróżnienia Państwa prezentu 
i nadania mu indywidualnego charakteru. Możemy zaproponować grawer na skrzynce, butelce lub wybranych słodyczach. Cena 
zależy od wielkości, miejsca graweru oraz ilości sztuk.

Czas realizacji zamówienia waha się między  
5 a 45 dni i zależy od wybranego zestawu.  
Koszt transportu nie jest wliczony w cenę.

W ofercie prezentujemy ceny netto. 

Zapraszamy do współpracy
Zespół SingleMalt.pl

 (22) 662 60 81           

 sklep@singlemalt.pl




