
Какво включва: Описание:

1 Топузка Деликатесeн Deluxe, 600g

Пресован и сушен деликатес от подправено свинско месо от плешка. Произведен по 

семейна рецепта на повече от 70 години. С автентична форма, едра структура на 

сърцевината и невероятен вкус. Съчетава се перфектно с чаша охладено питие и 

френско сирене.

2 Телешки суджук Деликатесен, 150g

Традиционен деликатес от 100% телешко месо, подправен с черен пипер. Сушен  във 

формата на подкова с послание за късмет. Перфектно допълнение към гризини и 

разядки.

3 Айвар Mama’s, 290g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

4
Пенливо вино Midalidare Blanc de Blancs Brut, 

750ml

Нежен мус от елегантни балончета. Интензивен флорален аромат, богат и 

същевременно възхитително освежаващ вкус, чист и приятен финал. Мидалидаре 

Спарклинг Блан де Блан е свежо, разкошно плодово вино с подканящ финес. За весели 

и споделени празнични моменти.

5 Патешки дроб foie gras Volex, 180g
Изискан деликатес от цял патешки дроб, с богат маслен вкус и деликатна текстура. 

Перфектен в комбинация с гризини и вино.

6 Сирене Brie Castello, 125g Класическо меко френско сирене от краве мляко, с нежна консистенция и плътна кора.

7 Сирене от кашу Delishu, 100g
Сирене от заквасено кашу, произведено по оригинална рецепта. Деликатес с  

изключително актуален и харесван вкус, подходящ за всички на трапезата.

8
Шоколадови дражета със солен бадем 

Benjamissismo, 60g

Луксозни дражета от прясно изпечени солени бадеми, покрити с изкушаваща 

шоколадова глазура със солен карамел. Перфектен и богат ядково-шоколадов сладко-

солен вкус. Очарование в една хапка.

9 Шоколад с ягоди Casa Kakau, 70g

Съблазнително изкушение за ценителите на качествения шоколад. Специална 

селекция на какаови зърна от най-добрите ферми в Еквадор с подбрани изсушени 

ягоди.

10
Пикантна подправка Bulgarian Carrot на Chilli 

Hills, 30g

Eдна афера между карибско Хабанеро и българска Шипка в комбинация с цитруси и 

морков. Щипка лютивост, която ще събуди сетивата.

11 Ароматни гевречета 100 Грама Сладки, 100g
Ръчно правени хрупкави гевречета със зехтин, сол, мащерка и бяло вино. Вкусът и 

формата им на колачета са символ на коледната атмосфера в кутията.

12 Ръчно изработена свещ от пчелен восък
Свещ във формата на елхичка, която да огрее празничната трапеза с меката си 

светлина и да завладее въздуха с уханната си миризма. 

13 Опаковка 
Луксозна подаръчна кутия с опаковъчна хартия с авторски дизайн, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

175.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански Бут Деликатесен Deluxe, 280g

Сушен деликатес, приготвен от чисто месо от свински бут и сол. С характерна форма и 

визия, покрит с благородна плесен, която по естествен път спомага за съхненето и 

запазва вкусовите качества. Сервирай с хрупкави гризини и пивко вино.

2
Неврокопска луканка Резерва Деликатесен 

Deluxe, 230g

Сушен деликатес от ситни късчета свинско и телешко месо и автентични подправки. 

Има типична за луканките форма и неповторим и уникален вкус. Отлично се съчетава с 

вино и ароматно сирене.

3 Пикантен айвар Mama’s, 290g
Пикантна зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

4 Червено вино Nota Bene, Midalidare, 750ml

Забележително червено вино, бленд от Мерло, Малбек и Сира. Непрогледен 

мастилено-пурпурен цвят. Интензивен, изразителен нос с аромати на зрели череши и 

боровинки. Плътно тяло, зрели и сочни танини и отлично балансирани киселини. 

Финалът е пикантен, с продължителен и изразителен послевкус.

5 Патешки пастет Volex, 180g Вкусен деликатес от патешки дроб, перфектен в комбинация с гризини и вино.

6 Сирене Brie Castello, 125g Класическо меко френско сирене от краве мляко, с нежна консистенция и плътна кора.

7 Гъби с трюфел Thracian Truffles, 80g

Перфектно балансиран крем от манатарки с бял трюфел, който гарантира гурме 

преживяване от първата лъжица. Истинско изкушение за сетивата в комбинация с 

гевречета и вино.

8 Ароматни гевречета 100 Грама Сладки, 100g
Ръчно правени хрупкави гевречета със зехтин, сол, мащерка и бяло вино. Вкусът и 

формата им на колачета са символ на коледната атмосфера в кутията.

9 Шоколад с ягоди Casa Kakau, 70g

Съблазнително изкушение за ценителите на качествения шоколад. Специална 

селекция на какаови зърна от най-добрите ферми в Еквадор с подбрани изсушени 

ягоди.

10 Mama's superfood vanilla cream, 200g
Вкус на Коледа в бурканче- печена тиква, меласа, канела, ванилия и портокалов сок, 

без грам добавена захар. Сладко удоволствие, което да хапваш без угризения! 

11 Ръчно изработена свещ от пчелен восък
Свещ във формата на елхичка, която да огрее празничната трапеза с меката си 

светлина и да завладее въздуха с уханната си миризма. 

12 Опаковка 
Луксозна подаръчна кутия с опаковъчна хартия с авторски дизайн, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

135.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2
Неврокопска луканка Резерва Деликатесен 

Deluxe, 230g

Сушен деликатес от ситни късчета свинско и телешко месо и автентични подправки. 

Има типична за луканките форма и неповторим и уникален вкус. Отлично се съчетава 

с вино и ароматно сирене.

3 Пикантно Малиджано Mama’s, 290g
Пикантна зеленчукова разядка от печени зелени чушки и патладжан с уникален и 

разпознаваем вкус и мека, нежна текстура.

4
Червено вино Midalidare Merlot & Cabernet 

Franc, 750ml

Червено вино, бленд от Мерло и Каберне Фран с интензивен рубиненочервен цвят 

със светло червени отблясъци. Пикантен и атрактивен плодов нос с подчертан 

подправков нюанс, фино загатнат дъбов тон, нотки на ванилия и шоколад и букет от 

плодови аромати на зрели череши, сливи, черници, боровинки и стафиди. Елегантно, 

сочно и отлично балансирано в устата, с добре интегрирани танини.

5 Патешки мус Volex, 200g Вкусен мус от патешки дроб, перфектен в комбинация с гризини и вино.

6 Меко Сирене с ананас Castello, 125g
Меко френско сирене от краве мляко с плодови нотки на ананас и папая и хрупкава 

ядкова коричка. Вълнуващо, свежо и сочно изживяване.

7 Шоколад с ягоди Casa Kakau, 70g

Съблазнително изкушение за ценителите на качествения шоколад. Специална 

селекция на какаови зърна от най-добрите ферми в Еквадор с подбрани изсушени 

ягоди.

8 Ароматни гевречета 100 Грама Сладки, 100g
Ръчно правени хрупкави гевречета със зехтин, сол, мащерка и бяло вино. Вкусът и 

формата им на колачета са символ на коледната атмосфера в кутията.

9 Ръчно изработена свещ от пчелен восък
Свещ във формата на елхичка, която да огрее празничната трапеза с меката си 

светлина и да завладее въздуха с уханната си миризма. 

10 Опаковка 
Луксозна подаръчна кутия с опаковъчна хартия с авторски дизайн, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

99.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2 Чоризо и Медитеранео Деликатесен, 2х150g

Два автентични средиземноморски сурово-сушени колбаса от свинско месо и 

ароматен червен пипер. Чоризо изненадва и очарова с леката пикантна нотка във 

вкуса, а Медитеранео със своята сочност. Опаковани в празнична опаковка с панделка.

3 Айвар Mama’s, 290g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

4 Малиджано Mama’s, 290g
Зеленчукова разядка от печени зелени чушки и патладжан с уникален и разпознаваем 

вкус и мека, нежна текстура.

5 Червено вино Midalidare 42/25, 750ml

Червено вино Мерло с искрящ, наситен и плътен рубинено червен цвят. Интензивен 

пикантно-плодов аромат, доминиран от подправкови нотки на черен пипер и 

карамфилово дърво и сочни плодове, характерни за сорта: черни череши, къпини, 

цариградско грозде и зряла слива. Елегантен дъбов тон и лек землист нюанс 

завършват ароматния букет. 42/25 Мерло е сочно и балансирано в устата, с кадифени 

танини. Тялото е средно плътно, пикантно-плодовият вкусов аромат кореспондира с 

букета. Финалът е пикантен, с нотки на дъб и черешов конфитюр.

6 Патешки мус Volex, 200g Вкусен мус от патешки дроб, перфектен в комбинация с гризини и вино.

7 Меко Сирене с ананас Castello, 125g
Меко френско сирене от краве мляко с плодови нотки на ананас и папая и хрупкава 

ядкова коричка. Вълнуващо, свежо и сочно изживяване.

8 Опаковка 
Луксозна подаръчна кутия с опаковъчна хартия с авторски дизайн, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

89.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Чоризо Деликатесен, 150g

2 Медитеранео Деликатесен, 150g

3 Неврокопски Суджук Деликатесен, 150g
Сурово- сушен и пресован деликатес от свинско месо и подправки, типични за района 

на гр. Гоце Делчев. Съчетава се чудесно с хубаво вино и добра компания.

4 Опаковка Подаръчна кутия и опаковъчна хартия в празнично червено, готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

Два автентични средиземноморски сурово-сушени колбаса от свинско месо и 

ароматен червен пипер. Чоризо изненадва и очарова с леката пикантна нотка във 

вкуса, а Медитеранео със своята сочност. 

20.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански Бут Деликатесен, 280g

Сушен деликатес, приготвен от чисто месо от свински бут и сол. С характерна форма и 

визия, покрит с благородна плесен, която по естествен път спомага за съхненето и 

запазва вкусовите качества. Сервирай с хрупкави гризини, сирена и охладена Сира.

2 Бански старец, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се перфектно с Каберне 

Совиньон и ароматно сирене.

3 Неврокопска луканка Резерва Деликатесен, 230g

Сушен деликатес от ситни късчета свинско и телешко месо и автентични подправки. 

Има типична за луканките форма и неповторим и уникален вкус. Отлично се съчетава с 

Мерло, вкусни сирена и ядки.

4 Опаковка 
Подаръчна кутия тубус и опаковъчна хартия в празнично червено, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

49.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2 Домашен Неврокопски Суджук Deluxe, 300g
Сурово- сушен и пресован деликатес от свинско месо и подправки, типични за района 

на гр. Гоце Делчев. Съчетава се чудесно с хубаво вино и добра компания.

3 Телешка Луканка Deluxe, 210g
Сурово-сушен деликатес от телешко месо и ароматни подправки. Перфектно мезе за 

компания на любимо питие.

4 Тенеси Уиски Jack Daniel’s Gentleman Jack, 700ml

Двойно дестилирано през кленови въглени, меко и изключително балансирано Тенеси 

уиски. Перфектно за отбелязване на важните поводи в живота, както и малките 

моменти, покрай тях. 

5 Айвар Mama’s, 290g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

6
Шоколадови дражета със солен бадем 

Benjamissismo, 60g

Луксозни дражета от прясно изпечени солени бадеми, покрити с изкушаваща 

шоколадова глазура със солен карамел. Перфектен и богат ядково-шоколадов сладко-

солен вкус. Очарование в една хапка.

7 Опаковка Луксозна подаръчна торбичка с празнична опаковъчна хартия, готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

119.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Топузка Деликатесeн Deluxe, 600g

Пресован и сушен деликатес от подправено свинско месо от плешка. Произведен по 

семейна рецепта на повече от 70 години. С автентична форма, едра структура на 

сърцевината и невероятен вкус. Съчетава се перфектно с чаша охладено питие и 

френско сирене.

2
Червено вино Great Bulgaria на изба Medi Valley, 

750ml

Уникално вино, направено от най-известните червени български сортове Рубин, 

Мелник 55, Мавруд и Гъмза. Плътно, плодово, пикантно, ароматно, нежно, с тонове на 

шоколад, ванилия, ядки и тост. Бленд за ценителите на богати вина, със собствен стил 

и многопластов ароматен профил

3 Шоколад с ягоди Casa Kakau, 70g

Съблазнително изкушение за ценителите на качествения шоколад. Специална 

селекция на какаови зърна от най-добрите ферми в Еквадор с подбрани изсушени 

ягоди.

4 Опаковка Луксозна подаръчна торбичка с празнична опаковъчна хартия, готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

75.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2 Домашен Неврокопски Суджук Deluxe, 300g
Сурово- сушен и пресован деликатес от свинско месо и подправки, типични за района 

на гр. Гоце Делчев. Съчетава се чудесно с хубаво вино и добра компания.

3 Телешка Луканка Deluxe, 210g
Сурово-сушен деликатес от телешко месо и ароматни подправки. Перфектно мезе за 

компания на любимо питие.

4 Айвар Mama’s, 290g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

5
Шоколадови дражета със солен бадем 

Benjamissismo, 60g

Луксозни дражета от прясно изпечени солени бадеми, покрити с изкушаваща 

шоколадова глазура със солен карамел. Перфектен и богат ядково-шоколадов сладко-

солен вкус. Очарование в една хапка.

6 Опаковка Луксозна подаръчна торбичка с празнична опаковъчна хартия, готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

69.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2 Айвар Mama’s лют със сирене тофу, 290g
Изкусителна зеленчукова разядка от печени червени чушки, патладжан и сирене, с 

лека пикантна нотка във вкуса.

3
Червено вино A good year на изба Medi Valley, 

750ml

Мерло с тъмночервен, плътен цвят. Ухае на зрели червени горски плодове, шоколад, 

ванилия, кокос и подправки. Вкусът е богат и пълен, тялото е обемно и сочно със зряла 

сладост, много плод и кадифена мекота. Послевкусът е дълъг, с усещане за 

многопластовост.

4 Шоколад с ягоди Casa Kakau, 70g

Съблазнително изкушение за ценителите на качествения шоколад. Специална 

селекция на какаови зърна от най-добрите ферми в Еквадор с подбрани изсушени 

ягоди.

5 Опаковка Луксозна подаръчна торбичка с празнична опаковъчна хартия, готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

52.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2 Айвар Mama’s, 290g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

3 Червено вино Midalidare 42/25, 750ml

Червено вино Мерло с искрящ, наситен и плътен рубинено червен цвят. Интензивен 

пикантно-плодов аромат, доминиран от подправкови нотки на черен пипер и 

карамфилово дърво и сочни плодове, характерни за сорта: черни череши, къпини, 

цариградско грозде и зряла слива. Елегантен дъбов тон и лек землист нюанс 

завършват ароматния букет. 42/25 Мерло е сочно и балансирано в устата, с кадифени 

танини. Тялото е средно плътно, пикантно-плодовият вкусов аромат кореспондира с 

букета. Финалът е пикантен, с нотки на дъб и черешов конфитюр.

4 Опаковка Луксозна подаръчна торбичка с празнична опаковъчна хартия, готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

34.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

2 Домашен Неврокопски Суджук Deluxe, 300g
Сурово- сушен и пресован деликатес от свинско месо и подправки, типични за района 

на гр. Гоце Делчев. Съчетава се чудесно с хубаво вино и добра компания.

3 Телешка Луканка Deluxe, 210g
Сурово-сушен деликатес от телешко месо и ароматни подправки. Перфектно мезе за 

компания на любимо питие.

4
Неврокопска луканка Резерва Деликатесен 

Deluxe, 230g

Сушен деликатес от ситни късчета свинско и телешко месо и автентични подправки. 

Има типична за луканките форма и неповторим и уникален вкус. Отлично се съчетава 

с вино и ароматно сирене.

5 Опаковка 
Брандирана подаръчна торбичка с опаковъчна празнична хартия, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

40.93 лв.



Какво включва: Описание:

1 Бански Бут Деликатесен Deluxe, 280g

Сушен деликатес, приготвен от чисто месо от свински бут и сол. С характерна форма и 

визия, покрит с благородна плесен, която по естествен път спомага за съхненето и 

запазва вкусовите качества. Сервирай с хрупкави гризини и пивко вино.

2 Топузка Деликатесeн Deluxe, 600g

Пресован и сушен деликатес от подправено свинско месо от плешка. Произведен по 

семейна рецепта на повече от 70 години. С автентична форма, едра структура на 

сърцевината и невероятен вкус. Съчетава се перфектно с чаша охладено питие и 

френско сирене.

3 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

4 Домашен Неврокопски Суджук Deluxe, 300g
Сурово- сушен и пресован деликатес от свинско месо и подправки, типични за района 

на гр. Гоце Делчев. Съчетава се чудесно с хубаво вино и добра компания.

5 Телешка Луканка Deluxe, 210g
Сурово-сушен деликатес от телешко месо и ароматни подправки. Перфектно мезе за 

компания на любимо питие.

6
Неврокопска луканка Резерва Деликатесен 

Deluxe, 230g

Сушен деликатес от ситни късчета свинско и телешко месо и автентични подправки. 

Има типична за луканките форма и неповторим и уникален вкус. Отлично се съчетава 

с вино и ароматно сирене.

7 Опаковка 
Брандирана подаръчна торбичка с опаковъчна празнична хартия, готова за 

подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

80.84 лв.



Какво включва: Описание:

1 Айвар Mama’s, 550g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

2 Пикантно Малиджано Mama’s, 290g
Пикантна зеленчукова разядка от печени зелени чушки и патладжан с уникален и 

разпознаваем вкус и мека, нежна текстура.

3 Опаковка 
Брандирана подаръчна торбичка, картонена кутия и опаковъчна празнична хартия, 

готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

24.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Mama's superfood vanilla cream, 550g

2 Mama's superfood cocoa cream, 200g

3 Опаковка 
Брандирана подаръчна торбичка, картонена кутия и опаковъчна празнична хартия, 

готова за подаряване.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

Вкус на Коледа в бурканче- печена тиква, меласа, канела, какао, ванилия и портокалов 

сок, без грам добавена захар. Сладко двойно удоволствие, което да хапваш без грам 

угризения! 

19.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Айвар Mama’s, 550g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

2 Пикантно Малиджано Mama’s, 290g
Пикантна зеленчукова разядка от печени зелени чушки и патладжан с уникален и 

разпознаваем вкус и мека, нежна текстура.

3 Опаковка Брандирана картонена кутия, готова за подаряване или добавяне към друг подарък.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

20.95 лв.



Какво включва: Описание:

1 Mama's superfood vanilla cream, 540g

2 Mama's superfood cocoa cream, 200g

3 Опаковка Брандирана картонена кутия, готова за подаряване или добавяне към друг подарък.

 * За поръчки: Цена за 1 бр. в лв. с ДДС:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

Вкус на Коледа в бурканче- печена тиква, меласа, канела, какао, ванилия и портокалов 

сок, без грам добавена захар. Сладко двойно удоволствие, което да хапваш без грам 

угризения! 

16.95 лв.



Избери за твоя корпоративен подарък: Описание:

1 Бански Бут Деликатесен Deluxe, 280g

Сушен деликатес, приготвен от чисто месо от свински бут и сол. С характерна форма и 

визия, покрит с благородна плесен, която по естествен път спомага за съхненето и 

запазва вкусовите качества. Сервирай с хрупкави гризини и пивко вино.

2 Топузка Деликатесeн Deluxe, 600g

Пресован и сушен деликатес от подправено свинско месо от плешка. Произведен по 

семейна рецепта на повече от 70 години. С автентична форма, едра структура на 

сърцевината и невероятен вкус. Съчетава се перфектно с чаша охладено питие и 

френско сирене.

3 Бански старец Deluxe, 300g

Един от най-харесваните сурово-сушени колбаси от кълцано свинско месо, сол и 

кимион, приготвен по традиционна рецепта. Съчетава се с вино, ароматни сирена и 

хрупкави гризини.

4 Домашен Неврокопски Суджук Deluxe, 300g
Сурово- сушен и пресован деликатес от свинско месо и подправки, типични за района 

на гр. Гоце Делчев. Съчетава се чудесно с хубаво вино и добра компания.

5 Телешка Луканка Deluxe, 210g
Сурово-сушен деликатес от телешко месо и ароматни подправки. Перфектно мезе за 

компания на любимо питие.

6
Неврокопска луканка Резерва Деликатесен 

Deluxe, 230g

Сушен деликатес от ситни късчета свинско и телешко месо и автентични подправки. 

Има типична за луканките форма и неповторим и уникален вкус. Отлично се съчетава 

с вино и ароматно сирене.

7 Айвар Mama’s, 290g
Класическа зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

8 Малиджано Mama’s, 290g
Зеленчукова разядка от печени зелени чушки и патладжан с уникален и разпознаваем 

вкус и мека, нежна текстура.

9 Пикантен айвар Mama’s, 290g
Пикантна зеленчукова разядка от печени червени чушки и патладжан, която отваря 

апетита и събужда сетивата.

10 Пикантно Малиджано Mama’s, 290g
Пикантна зеленчукова разядка от печени зелени чушки и патладжан с уникален и 

разпознаваем вкус и мека, нежна текстура.

11 Айвар Mama’s лют със сирене тофу, 290g
Изкусителна зеленчукова разядка от печени червени чушки, патладжан и сирене, с 

лека пикантна нотка във вкуса.

 * За поръчки:

orders@delicatessen.bg

0882 31 56 81; 0898 33 03 04

 * Изпълнение и изпращане на поръчки:

до 21.12.22г.

* Доставка: 

безплатна доставка до 1 адрес при поръчка над 

150 лв. с ДДС 

* Отстъпкa: 

7% отстъпка при ранна заявка до 15.10.22г

* Условия: 

20 % авансово плащане за потвърждение

* изчерпан артикул от предложената селекция се 

заменя с подобен на същата стойност

попитай за цена


