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Říkáte si┸ :e vánoce jsou ještě daleko╂ Pulpamen nenechal 

nic náhodě a připravil pro Vás ve spojení s Vinotékou Víno 
Hruška speciální dárkové balíčky┻  
 

V nabídce naleznete čtyři gurmánské balíčky různých 
velikostí a cenových relacích tak┸ aby si vybral opravdu 
ka:dý┻  
 

Samozřejmě nemusíte čekat a: na vánoce a mů:ete 
obdarovat své blízké či obchodní partnery ji: nyní┿ 
 

V případě zájmu je mo:né slo:ení balíčků upravit dle Vašeho 
přání s ohledem na dostupnost jednotlivých produktů┻ 
 

Kontakt pro objednání┺ 
E-mail: info@pulpamen.cz 

TWﾉく Lく ΑΑΑ ヰΓン ΓΑΒ 

Web, e-shop: www.pulpamen.cz 

 
IČOぎ ヰヲΑΒヶΓΑヴ 

NWﾃゲﾏW ヮﾉ=デIｷ DPH 
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Dárkový balíček exklusive I┻  

V případě Vašeho zájmu je mo:né slo:ení balíčku změnit┻ 
 

Cena:  600,- Kč【 ks  
 
Vyhrazujeme si právo nahradit zbo:í┸ které není na skladě┸ za výrobek stejné 
ceny a kvality. CWﾐ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆﾗﾐWLﾐYが ﾐWﾃゲﾏW ヮﾉ=デIｷ DPHく 

Slo:ení┺ 
 

 Savignon r. 2015 - 0,75 l,  

Víno Hruška 
 

 Škvarkové preclíky ‒ 100 g,  

Víno Hruška 
 

 Čatný červená cibule ‒ 200 ml, 

Pulpamen 
 

 D:em malina - 200 ml, 

Pulpamen 
 

Pesto ze sušených rajčat  
- 200 ml, Pulpamen 

 

 

 Dárkové balení včetně dekorace 
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Dárkový balíček exklusive II┻  

V případě Vašeho zájmu je mo:né slo:ení balíčku změnit┻ 
 

Cena:  600,- Kč【 ks 

 
Vyhrazujeme si právo nahradit zbo:í┸ které není na skladě┸ za výrobek stejné 
ceny a kvality. CWﾐ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆﾗﾐWLﾐYが ﾐWﾃゲﾏW ヮﾉ=デIｷ DPHく 

Slo:ení┺ 
 

 Zweigeltrebe r. 2015 - 0,75 l,  

Víno Hruška 
 

 Škvarkové preclíky - 100 g,  

Víno Hruška 
 

 Čatný červená cibule - 200 ml, 

Pulpamen 
 

 D:em malina - 200 ml, 

Pulpamen 
 

 Pesto ze sušených rajčat  
- 200 ml, Pulpamen 
 

 Dárkové balení včetně dekorace 
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Balíček Pulpamen velký  

V případě Vašeho zájmu je mo:né slo:ení balíčku změnit┻ 
 

Cena:  310,- Kč【 ks 

 
Vyhrazujeme si právo nahradit zbo:í┸ které není na skladě┸ za výrobek stejné 
ceny a kvality. CWﾐ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆﾗﾐWLﾐYが ﾐWﾃゲﾏW ヮﾉ=デIｷ DPHく 

Slo:ení┺ 
 

 Omáčka jablko s chilli - 200 ml, Pulpamen 
 

 Pesto ze sušených rajčat - 200 ml, Pulpamen 
 

 Medová hořčice - 200 ml, Pulpamen 
 

 Dárkové balení včetně dekorace 
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Balíček Pulpamen malý  

V případě Vašeho zájmu je mo:né slo:ení balíčku změnit┻ 
 

Cena:  210,- Kč【 ks 

 
Vyhrazujeme si právo nahradit zbo:í┸ které není na skladě┸ za výrobek stejné 
ceny a kvality. CWﾐ┞ ﾃゲﾗ┌ ﾆﾗﾐWLﾐYが ﾐWﾃゲﾏW ヮﾉ=デIｷ DPHく 

Slo:ení┺ 
 

 Čatný červená cibule - 200 ml, Pulpamen 
 

 D:em malina - 200 ml, Pulpamen 
 

 Dárkové balení včetně dekorace 
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