
Ziedi krūzītē

Latte krūze
Zieds, kas pasniegts skaistā, pēc 
Jūsu vēlmēm apdrukātā, krūzītē.
Uz katras krūzītes var būt 
uzdrukāts arī saņēmējas vārds.
Krūzes tilpums: 450 ml

Krūze ar prīmulu : 19,70 EUR + PVN

Krūze ar hiacinti : 20,05 EUR + PVN

Krūze ar krokusiem : 21,10 EUR + PVN

Krūze ar narcisēm : 21,40 EUR + PVN
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Brokastu krūze
Zieds, kas pasniegts skaistā, pēc 
Jūsu vēlmēm apdrukātā, krūzītē.
Uz katras krūzītes var būt 
uzdrukāts arī saņēmējas vārds.
Krūzes tilpums: 330ml

Krūze ar prīmulu : 12,90 EUR + PVN

Krūze ar hiacinti : 13,50 EUR + PVN

Krūze ar krokusiem : 14,30 EUR + PVN

Krūze ar narcisēm : 14,50 EUR + PVN

  

Metāla krūze
Zieds, kas pasniegts skaistā, pēc 
Jūsu vēlmēm apdrukātā, krūzītē.
Uz katras krūzītes var būt 
uzdrukāts arī saņēmējas vārds.
Krūzes tilpums: 300 ml

Krūze ar prīmulu : 19,70 EUR + PVN

Krūze ar hiacinti : 20,05 EUR + PVN

Krūze ar krokusiem : 21,10 EUR + PVN

Krūze ar narcisēm : 21,40 EUR + PVN

  



Mazais pārsteigums

 

Prīmula    
Prīmula podiņā, kas skaisti noformēta ar Jūsu 
izvēlētas krāsas papīru un 
lentīti.

Cena: 3,70 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN
+ marcipāna zemenīte 1,00 EUR + PVN
+ noformēta prīmula dāvanu kastītē 1,00 EUR + PVN  

Hiacinte     
Hiacinte podiņā, kas skaisti noformēta ar Jūsu 
izvēlētas krāsas papīru un lentīti.

Cena: 4,00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN
+ noformēta hiacinte dāvanu kastītē 1,00 EUR + PVN
+ personalizēta mazā šokolādīte 2,00 EUR+PVN  

Narcises     
Narcises podiņā, kas skaisti noformēta ar 
Jūsu izvēlētas krāsas papīru un lentīti.

Cena: 5,35 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN

             
Krokusi
Krokusi podiņā, kas skaisti noformēta ar 
Jūsu izvēlētas krāsas papīru un lentīti.

Cena: 5,10 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN
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Ziedu kompozīcijas
Kartona kastītē
Ziedu kompozīcija kartona kastītē ar personalizētu sveicienu 
/piem. saņēmējas vārds/, kas noformēta ar Jūsu izvēlētas krāsas 
lentīti.
Kompozīcija sastāv no hiacintēm, prīmulas un narcisēm.

Cena: 16,80 EUR + PVN
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Jūsu   sveiciens! Groziņā
Ziedu kompozīcija groziņā ar Ferrero Roche konfektēm, kas 
noformēta ar Jūsu izvēlētas krāsas lentīti.
Kompozīcija sastāv no hiacintēm, tulpītēm un krokusiem.

Cena: 18,05 EUR + PVN
+ personalizēta kartiņa 1,00 EUR + PVN  

Mazā koka kastīte
Ziedu kompozīcija koka kastītē ar Ferrero Roche konfektēm, kas 
noformēta ar Jūsu izvēlētas krāsas lentīti vai gravējumu.
Kompozīcija sastāv no 3 hiacintēm.

Cena: 18,60 EUR + PVN
+ gravējums kastītes priekšpusē 3,00 EUR +PVN
+ personalizēta kartiņa 1,00 EUR + PVN  

Lielā koka kastīte
Ziedu kompozīcija koka kastītē ar Ferrero Roche konfektēm un 
svecīti, kas noformēta ar Jūsu izvēlētas krāsas lentīti vai gravēju-
mu.
Kompozīcija sastāv no narcisēm, krokusiem, hiacintes.

Cena: 35,00 EUR + PVN
+ gravējums kastītes priekšpusē 3,00 EUR +PVN
+ personalizēta kartiņa 1,00 EUR + PVN  

Rozes skaistums
Dāvana, kas noformēta groziņā, iekļauj - rozes stādiņu podiņā,  
ko iespējams personalizēt ar Jūsu izvēlētu tekstu. Gardumiņam - 
Ferrero Roche konfektes.

Cena: 32,50 EUR + PVN
+ personalizēta kartiņa 1,00 EUR + PVN  



Dāvanu komplekti

 

Maigums  
Dāvanu komplekts tiks iesaiņots kartona 
kastītē ar lodziņu.
Komplektā ietilpst: noformēts hiacintes 
podiņš, mājas riekstiņi ar iebiezināto 
pienu un aveņu “Maigums”.

Cena: 14,40 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN
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Elegantais 
Dāvanu komplekts tiks iesaiņots kartona 
kastītē ar lodziņu.
Komplektā ietilpst: noformēts hiacintes 
podiņš, Ferrero Roche konfektes un 
Prosecco 0.2 l.

Cena: 15,60 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN
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Vasaras sajūta 
Dāvanu komplekts tiks iesaiņots kartona 
kastītē ar lodziņu.
Komplektā ietilpst  - Valmiermuižas 
cidoniju zelteris 0,7 l, Lāči baltās 
šokolādes tāfelīte ar zemenēm un 
pistācijām, grauzdētas karamelizētas 
mandeles ar zemeņu garšu, marmelādes 
asorti.

Cena: 23,00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN

Kafijas mīļotājai
Dāvanu komplekts tiks iesaiņots kartona 
kastītē ar lodziņu.
Komplektā ietilpst: Dallymar kafija, 250 g, 
grauzdēti, karamelizēti rieksti ar kanēli, 
Ferrero Roche konfektes, Monin sīrups 

Cena: 22,00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN

             

Pavasaris
Dāvanu komplekts tiks iesaiņots kartona 
kastītē ar lodziņu.
Komplektā ietilpst: BIRZĪ dzirkstošais 
bērzu sulas dzēriens, 0,7 l, riekstiņi ar 
iebiezināto pienu, cietā siera-sēklu čipsi,

Cena: 22, 00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,00 EUR + PVN

             


