
OBJEDNÁNÍM BALÍČKŮ PODPOŘÍTE REGIONÁLNÍ
FARMÁŘE A ČESKÉ VÝROBCE.

NAVÍC POTĚŠÍTE SVÉ BLÍZKÉ, OBCHODNÍ PARTNERY
ČI ZAMĚSTNANCE KVALITNÍM DÁRKEM.
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již od
210 Kč

NABÍDKA DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ Z NAŠICH REGIONŮ



PAPÍROVÁ TAŠKA DŘEVĚNÁ BEDÝNKABALÍČEKKRABIČKA S VÍKEM ČERNÁ KRABIČKA KRABIČKA ČESKÝ RÁJ

V ceně balíčku je zahrnuto dárkové balení.

Potřebujete dárek pro kolegu nebo báječnou ženu? 
Nabízíme 35 stylových nálepek s věnováním.

S balením si nemusíte dělat staros�. Balíčky zabalíme do téma�ckého obalu,
např. i s vaším logem, PF kar�čkou, komplimentkou apod.

2) Vyberte si z již připravených balíčků z následující nabídky.

3) Necháte raději výběr na obdarovaném?
    Pořiďte dárkové poukazy do prodejen
    FABIO Ochutnejte region
    v hodnotách    200 ,-  300,-  500 ,-
    s vaším osobním věnováním.

WWW.FABIOSHOP.CZ/NALEPKY

PRAHA, náměstí Míru 1221/4

VRCHLABÍ, Krkonošská 177

JIČÍN, Valdštejnovo náměstí 91 

TURNOV, Sobotecká 222  

džemy a náplně

Hořické trubičky

čokoláda

oleje ve spreji

ochucené oleje

koření, bylinky

sirupy a ovocné šťávy

sušené maso a paš�ky

víno Hruška

med

sýry

přírodní kosme�ka

preclíky, kokosky

regionální značky piv

káva, čaj, pečené čaje

mošty

sušené plody, ořechy

1) Zvolte si obsah balíčků dle vašeho přání. Další sor�ment je možné vidět v našich 
prodejnách, případně na dotaz.
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„S VITAMÍNY - RAKYTNÍKOVÝ MLS”
Cvrčkovice Rakytník nektar 250 ml, Cvrčkovice rakytníkové lízátko 10 g, Cvrčkovice energe�cká tyčinka rakytník a jablko 40 g, 
balné včetně nádobky, přízdoba do celofánu

„NĚCO OSTŘEJŠÍHO”
Chilli omáčka Jalapeno MUČÍTO 100 ml, Chilli chroupáky se škorpiónem 135 g, Chilli koření Habanero 7 g, balné včetně 
nádobky, přízdoba do celofánu

„PŘEKVAPENÍ V TAŠCE”
Medovina Klát 0,5 l s peče�, Krakonošovy slané tyčinky 250 g, dárková 

papírová taška s přízdobami a papírem

„SLADKÉ DOBROTY Z PODKRKONOŠÍ”
Hořické trubičky z lásky 150 g, sypaný ovocný čaj Babiččina zahrádka 100 g, Rumcajsovka višňový likér 0,2 l, 
Notea pečený čaj brusinka se skořicí 60 ml, dárkový kartonek s balením v celofánu a přízdobou

„SLADKÁ CHVILKA S KÁVOU”
Kafe Solo Dominikana constanza 250 g, Apple chips dark v belgické čokoládě 50 g, Cihlářovi skořice v medu 
180 g, kokosky 6 ks, dárková krabice s přízdobou a balením

„ZDRAVÉ TRIO”
3 balení po 500 g, která si můžete zvolit sami z následujících produktů: semínka 

dýně, mandle loupané, kešu, rozinky, goji, meruňky, švestky, chia semínka, dárková 
krabice s přízdobou a balením 

DÁRKOVÉ BALÍČKY TÉMATICKÉ

210,-

285,-

360,-

od 310,-

440,-

440,- 3



„NA PRKÉNKU”
Prkénko Fabio, Kazda Pršut sušená krkovice 100 g, Pivo Jungberg Hořický ležák 0,66l 12 ‰, klobáska fermentovaná s bílou 
plísní na povrchu 1 ks (dle výběru), balné a přízdoba do celofánu

500,-

„S CHUTÍ ITÁLIE”
Fabio Olivový olej extra virgin 500 ml, Fabio olej ve spreji olivový 250 ml, Fajna pasta těstoviny 
400 g, Fajna pasta koření 50 g, Fabio sušená rajčata v oleji 300 g, HD Bazalkové pesto 100 g, 
dárkový karton s balením v celofánu a přízdobou

„LEVANDULOVÝ”
Mýdlenka Fabio, Levandulové mýdlo 85 g, Levandulový podšálek, Notea Levandulový pečený čaj s višní 60 g, 
Lavandia Levandulová voda 100 ml, Babiččin sirup levandule 0,5 l, dárkový karton s balením v celofánu a 
přízdobou

„NA PÁRTY”
Řecké olivy bylinky, chilli, česnek 100 g, Manka gril-steak 250 ml, Baroque cibuláda se zázvorem 100 g, Baroque 
kančí paš�ka s ostružinami 130 g, Cyrilovy brambůrky česnek 100 g, kornout s wasabi, víno Hruška Rulandské 
šedé Fresh 0,75 l

„GURMÁNSKÝ”
Prkénko Fabio, Kazda Jelení pršut, Kazda pršut sušená krkovice, Lázničkovy jarní cibulky 340 g, 
Lázničkovy okurky Kornišony 360 g, Lázničkovi Utopenci 670 g, Houby s octem 280 g, Fabio 
olej ve spreji Chilli 250 ml, Kornout s arašídy ve Wasabi 120 g, dárkový karton s balením 
v celofánu a přízdobou

„FIT BALÍČEK DO KANCELÁŘE”
Dýně 500 g, Klikva 500 g, Mandle loupané 500 g, Oslaďsi smrkový, Madhurí špaldové sušenky s brusinkou 200 g, 
jablečné trubičky čokol. 24 g, jablečné trubičky jogurt. 24 g, Eliya zelený čaj s granátovým jablkem 20 x 2 g, dárková 
krabice s přízdobou a balením

655,-

755,-

755,-

810,-

910,-
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„REGIONÁLNÍ č. 1"
Frydrychovy jablečné křížaly 100 g , NAPRO povidla švestková 400 g, Hořické trubičky sypané polomáčené 40 g, 
MANKA řepkový olej 750 ml, Mandle v mléč. čokol. polevě se skořicí 60 g, dárkový karton s balením v celofánu 
a přízdobou

„REGIONÁLNÍ č. 2"
Babiččiny sirupy LIMETKA + ZÁZVOR 0,5 l, Notea pečený čaj zázvor 60 ml, FABIO olej ve spreji řepkový 250 ml, 
Perníčky v cukrové polevě polomáčené 165 g, Hořické trubičky sypané s medem 30 g, Mandle v mléč. čokol. se 
skořicí, dárkový karton s balením v celofánu a přízdobou

„REGIONÁLNÍ č. 5"
Kafe solo Victoria 250 g, Arnoš�ce sušené hovězí maso 25 g, mandle blanšírované solené 200 g, 
Podzvičinská mandlová medovina 0,5 l, Perníčky v cukrové polevě polomáčené 165 g, Jamík 
džem arónie 300 g, Apple Chips v belgické čokoládě Slaný karamel 50 g, Manka olej Delikates 
250 ml, NAPRO povidla švestková 400 g, NAPRO maková náplň 400 g, Notea pečený čaj 
rakytník 60 ml, Notea pečený čaj brusinka 60 ml, koření skořice celá 50g, dárkový karton s 
balením v celofánu a přízdobou

„REGIONÁLNÍ č.4"
Řepa červená sušená chips 50 g, Arnoš�ce sušené hovězí maso 25 g, Manka olej Delikates 250 ml, Toro 
Paš�ka farmářská hrubozrnná 240 g, Toro pečené vepřové koleno 400 g, Medovina Klát 0,5 l, čokoláda 
Jankova pečeť, mandle v mléč. čokoládě se skořicí, koření badyán hvězdičky, dřevěná bedýnka s balením 
v celofánu a přízdobou

„REGIONÁLNÍ č. 3"
Manka Provensálský olej 250 ml, Perníčky v cukrové polevě polomáčené 165 g, Jamík džem bezinka 300 g, Rýdl 
preclíky balené 100 g, Řepa červená sušená chips 50 g, Toro Vepřové maso ve vlastní šťávě 330 g, Toro Paš�ka 
farmářská hrubozrnná 240 g, mandle blanšírované solené 200 g, Hořické trubičky sypané s medem 30 g, dárkový 
karton s balením v celofánu a přízdobou

REGIONÁLNÍ MIX BALÍČKY

335,-

415,-

720,-

1150,-

1065,-
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DÁRKOVÁ BALENÍ OLEJŮ VE SPREJI

2 KUSY V KRABIČCE 3 KUSY V KRABIČCE

VÝBĚR Z 11 PŘÍCHUTÍ

DÁRKOVÁ BALENÍ OCHUCENÝCH OLEJŮ VE SKLE

4 KUSY
VE STOJÁNKU

4 KUSY
VE STOJÁNKU

2 KUSY V KRABIČCE

Ceny jednotlivých potravin se mohou mírně lišit vzhledem k aktuálnímu vývoji trhu.

od 215,- od 820,- od 320,-

755,-

215,-
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