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Jak objednat
Pro firemní objednávky můžete využít jednu z
následujících možností:
Mobilní telefon: +420 731 635 338
Email: tnesporova@whittard.cz
nebo online na našem e-shopu:
www.whittard.cz
www.whittard.sk

Připojte
personalizovaný
vzkaz ke
Whittard je součástí radostných okamžiků mezi přáteli, rodinou a kolegy již
více než 135 let. Sílu horkých nápojů, které dokáží vykouzlit rodinnou
pohodu, klid a úsměv na tváři našich nejbližších, oceníte zejména v
předvánočním čase.
Připravíme pro vás krásné dárkové boxy nebo košíky, které budou přesně
podle vašeho přání. Neváhejte nás kontaktovat.

každému dárku

L uxu sní d á re k v
pr ou tě né m k o š i

The All-Singing,
All-Dancing Hamper

jsou naplněny opravdu výjimečnými výrobky, které

Náš nejúžasnější dárkový
koš zaručeně udělá dojem!

Naše dárkové koše jsou dar jako žádný jiný. Tento rok

potěší milovníky čaje, kávy i horké čokolády.
Bohemia sekt, plechovka se
sypaným čajem English Breakfast,
sypaný čaj Earl Grey, mletá káva
House Blend, Luxusní mléčná a
bílá horká čokoláda, sušenky s
kousky čokolády, Mini
Marshmallows, Kávová zrna
obalená v hořké, bílé a mléčné
čokoládě, dvě čokoládové lžičky s
marshmallows, Greenwich konvice

kód: 354498 3 750 Kč
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The Festive
Feast Hamper
Tento koš je naplněný
až po okraj vánočními
dobrotami.

Bohemia sekt, sypaný černý čaj
Festive Breakfast, mletá káva s
příchutí oříšku, luxusní horká
čokoláda, horká čokoláda s příchutí
skořice a švestek, kořeněná kávová
zrna obalená v čokoládě, vánoční
černý čaj Christmas tea a sušenky s
příchutí vánočního pudinku.

Kód 356758 2 990 Kč

The Luxury
Collection Hamper
Dopřejte si to nejlepší z
Whittardu s tímto výběrem
našich oblíbenců.

Plechovka se sypaným čajem English
Breakfast a Earl Grey, mletá káva
House Blend, kávová zrna obalená v
hořké, bílé a mléčné čokoládě, sušenky
s kousky čokolády, Luxusní mléčná a
bílá horká čokoláda a konvice
Greenwich.

Kód 354415 3 390 Kč
whittard.cz
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The Christmas
Collection Hamper

The Christmas
Quartet Hamper

Naše vánoční kolekce
zabalená v nádherném
dárkovém koši.

V tomto kouzelném dárkovém
koši najdete ty nejvoňavější
poklady!

Sypaný čaj Festive Breakfast v
plechovce, vánoční černý čaj
Christmas Tea se skořicí a
vanilkou 25 sáčků, plechovka s
oříškovou mletou kávou,
plechovka s vánoční horkou
čokoládou s příchutí skořice a
švestky, luxusní mléčná horká
čokoláda v plechovce, sušenky s
příchutí vánočního pudinku a
zrna obalená v mléčné, bílé a
hořké čokoládě.

Mletá káva s příchutí oříšku ve
vánoční plechovce, luxusní horká
čokoláda v plechovce, vánoční
sušenky s pudinkem, vánoční čaj s
hřebíčkem a pomerančovou kůrou
25 sáčků

Kód 354415 1 650 Kč

The Coffee Hamper

2 750 Kč

Dárkový košík, který zpříjemní
každé ráno.
Mletá káva House Blend, mletá káva
San Augustin Colombia, french press
malý, kávová zrna obalená v hořké,
bílé a mléčné čokoládě, sušenky s
kousky čokolády.

2 090 Kč

The Signature
Hot Chocolate
Hamper
The Tea Explorer
Hamper
Dárková kolekce našich
černých čajů a sušenek.
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Plechovka se sypaným čajem
English Breakfast, sušenky se
slaným karamelem a sušenky s
kousky čokolády, mini plechovky
Piccadilly Blend a Covent Garden,
infuzér

Kód 356691 1 850 Kč

Luxusní dárkový košík plný
horkých čokolád a dobrot.
Luxusní mléčná a bílá horká čokoláda,
Marshmallows, sklenice 2x,
cokoládová lžička s Marshmallows.

Kód 354365 1 550 Kč
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The Best of British
Gift Box
Tato dárková sada byla
inspirovaná oblíbenými místy
v Londýně.
Mini plechovky Covent Garden,
Chelsea Breakfast a Piccadilly Blend,
sušenky s kousky čokolád nebo dle
výběru, infuzér.

Kód 354316 1 250 Kč

M i m o řád n é
d á rk o vé bo x y
Pečlivě jsme vybrali a zabalili naše
produkty, abychom vytvořili tyto nádherné
dárkové sady.

The Christmas
Taster Gift Box
Dárková krabička s
ikonickými produkty
Whittard Vánoc.
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Vánoční čaj s vanilkou,
hřebíčkem a pomerančovu
kůrou 25 sáčků, plechovka s
oříškovou kávou, trio horkých
čokolád, máslové sušenky s
příchutí vánočního pudinku.

Kód 356725 1 550 Kč
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Coffee Gift Box
Nádherná dárková sada pro
milovníky kávy.
Mletá káva House Blend, french press
malý, kávová zrna obalená v hořké,
mléčné a bílé čokoládě.

Kód 356675 1 390 Kč

The Festive Tea &
Biscuits Gift Box

Festive černý čaj vánoční plechovka,
vánoční sušenky s příchutí pudinku a
infuzér.

Tato dárková krabička
vykouzlí úsměv vašim
blízkým na tváři!

Kód 356709 990Kč
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The Hot Chocolate
Discovery Gift Box
Dárková kolekce různých
příchutí horkých čokolád,
Marshmallows, 2x sklenice
na horkou čokoládu.

Hot Chocolate Explorer Selection,
Mini Marshmallows and two SoHo
Glasses

Kód 354332 1 490 Kč
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The Christmas Hot
Chocolate Gift Box

The Luxury Hot
Chocolate Gift Box

Tato dárková sada bude to
pravé pro všechny
čokoholiky.

Náš bestseller mezi
dárkovými sadami.
Luxusní horká mléčná a bílá
čokoláda, Marshmallows

Vánoční plechovka s luxusní
horkou čokoládou,
Marshmallows, hrnek

Kód 354282 890 Kč

Kód 356717 990 Kč

The Taste of
Whittard Gift Box
Vyzkoušejte lahodný
svět Whittardu.
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Plechovka se sypaným čajem English
Breakfast, horká luxusní mléčná a bílá
horká čokoláda, mletá káva House
Blend, sušenky dle výběru, infuzér

Kód 356683 1 650 Kč

The Hot Chocolate
Gift Box For One

Luxusní mléčná horká čokoláda,
sklenice na horkou čokoládu a
Marshmallows.

Udělejte si život sladší s
touto sadou.

Kód 354274 650 Kč
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V á no č n í
dá rk y

Udělejte radost jedním z našich
jedničných vánočních dárků plných
čajů, kávy a horké čokolády.

Trio horkých
čokolád
Náš bestseller mezi
vánočními produkty. Trio
nejprodávanějších horkých
čokolád, mléčná, bílá a
mléčná se slaným
karamelem.
Kód 354936 590 Kč
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Trio ochucených
mletých káv
Udělejte radost perníčkovou,
skořicovou kávou nebo s
příchutí javorového sirupu.
Kód 355008 590 Kč

Feast of Tea dárková sada
Výběr našich
nejprodávanějších čajů v
nádherné dárkové kazetě.

Mango & Bergamot, Christmas
Tea, Darjeeling, Earl Grey, English
Breakfast, English Rose, Festive
Breakfast, Darling Grey

40 individuálně balených
čajových sáčků
Kód 354753 590 Kč
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Vánoční plechovka s
luxusní horkou
čokoládou
Naše nejprodávanější
horká čokoláda v
nádherné vánoční
plechovce.
Kód 354928 360 Kč

Vánoční plechovka
Christmas Tea

Vánoční plechovka s
oříškovou mletou kávou

Vánoční plechovka
Festive Breakfast čaj

Černý vánoční sypaný čaj se
skořicí, hřebíčkem,
pomerančovou kůrou a
vanilkou.

Naší oříškové mleté kávě
neodoláte. Univerzálně
pomletá.

Sypaný černý čaj Festive
Breakfast, lístky Cejlonského
čaje v kombinaci s čajovými
lístky s Keni, plný černý čaj.

Kód 354845 360 Kč
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Kód 354944 360 Kč

Kód 354852 360 Kč
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Vánoční kořeněná
kávová zrna

Vánoční plechovka se
sušenkami Slaný karamel

Pro milovníky kávy jsme
tento rok připravili kávová
zrna obalená v mléčné
čokoládě a posypána skořicí.
Kód 355321 250 Kč

Máslové vynikající sušenky
s velkou porcí karamelu.
Kód 354993 290 Kč
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Vánoční plechovka se
sušenkami s pudinkem
Plná chuť pudinku se
sušeným ovocem, vánočním
kořením a citrusy.
Kód 354985 290 Kč
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Vánoční plechovka
s horkou čokoládou
Naše vánoční horká
čokoláda s příchutí
skořice a švestek vás
nadchne.
Kód 354910 420
Kč

Plechovka s vánoční kávou
Silně pražená káva,
univerzálně pomletá, v
nádherné vánoční plechovce.
Kód 354951 420 Kč

Festive Hot
Chocolate Heaven
dárková kolekce
Výjimečný dárek horkých
čokolád ve vánční
plechovce. 12 sáčků
horkých čokolád, od
mlečných po bílé horké
čokolády
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Pro každého se v této
dárkové kazetě najde ta
pravá horká čokoláda.
Kód 355271 590 Kč
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Sypaný čaj
svařené víno

Sypaný čaj Ginger
Snap Oolong

Sypaný čaj Spiced Chai

Vánoční černý čaj s
kořením 25 sáčků

Vánoční koření v kombinaci
s jablíčky. Hřejivá
kombinace, kterou si
zamilujete. Bezkofeinový
čaj. Kód 355057 219 Kč

Vyzkoušejte netradiční
Oolong chai, ve kterém se
krásně spojí hřejivý zázvor a
krémová čokoláda
Kód 354886 229 Kč

Relaxujte s tímto tradičním
chaiem s vánočním
kořením. Hřejivá skořice,
osvěžující zázvor.
Kód 354878 229 Kč

Náš nejprodávanější
vánoční čaj. Kombinace
černého čaje, vanilky,
aromatického hřebíčku a
pomerančové kůry - to jsou
Vánoce!
Kód 354902 189 Kč
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N a dča s o v é
dá rk y

Roční období se mění, móda se vytrácí,
ale tyto dárky zůstávají vašimi oblíbenci
každé svátky.
Objevte čaje, kávy a horké čokolády,
které potěšily generace zákazníků
Whittard.

Coffees of the World
Náš betseller mezi
kávovými dárky. Objevte
9 druhů univerzálně
pomleté kávy v nádherné
dárkové sadě.
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Santos & Java, Guatemala
Elephant, San Agustin Colombia,
Monsoon Malabar, Sumatra,
Mocha Djimmah, Dominican
Republic, Ethiopia Yirgacheffe,
Kenya Peaberry.

Kód 338087 1 090 Kč
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Trio neochucených
horkých čokolád
Nejprodávanější čokoládový
dárek, kombinace
neochucených horkých
čokolád.
Luxusní mléčná a bílá horká
čokoláda, 70% horká čokoláda

Kód 307207 590 Kč

Trio ochucených
horkých horkých
čokolád
Netradiční dárková kolekce
Horká čokoláda s příchutí sušenek a
smetany, bílá horká čokoláda s
příchutí malin, Sticky Toffee horká
čokoláda.

Kód 353037 590 Kč

Hot Chocolate
Explorer Set
Dárková kolekce 12
výborných horkých čokolád

Cocoa Creations
dárková sada
Objevte 6 příchutí
horkých čokolád ukrytých
v tomto krásném dárku.

Luxusní horká čokoláda, Luxusní bílá
čokoláda, Pomerančová čokoláda,
Horká čokoláda s příchutí slaného
karamelu/máty/ Marshmallows.

Kód 339820 890 Kč

Luxusní mléčná a bílá horká
čokoláda, Slaný karamel, Sticky
Toffee Pudding, Bílá horká čokoláda s
příchutí malin/Creme Brulee, Horká
čokoláda s příchutí pomeranče/máty/
arašídového másla/smetany a
sušenek/Marshmallows, 70% horká
čokoláda

Kód 355362 590 Kč
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The Tea Discovery
dárková kolekce
Bestseller mezi čajovými
dárky. Dárková sada čaje, 160
sáčků.
Jasmine, Afternoon Tea,
Marrakech Mint, English
Breakfast, Earl Grey, English Rose,
Mango & Bergamot, Tippy Assam

Kód 349712 850 Kč

Afternoon Tea
Collection
Vyzkoušejte naše sypané čaje
v nádherných plechovkách.
Sypaný čaj earl Grey, English
Breakfast, Mango & Bergamot,
English Rose, infuzér

Kód 342345 1290 Kč

A Taste of Tea dárková sada
40 individuálně balených
čajových sáčků, kombinace
černých, zelených a bílých
čajů.

Whittard Famous
Tea Collection
Procestujte čajový svět s
naší novou dárkovou sadou.
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Darling Grey, English Rose,
Tippy Assam, Chelsea Breakfast,
Spice Imperial, Jasmine, Mango
& Bergamot, Marrakech Mint,
Darjeeling

Kód 356030 990Kč

40 čajových sáčků: English
Breakfast, English Rose,
Afternoon Tea, Earl Grey,
Darjeeling, Piccadilly Blend,
Mango & Bergamot, Chelsea
Garden

Kód 349365 590 Kč
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Hledáte nápaditý dárek pro své firemní partnery a
zaměstnance? Poděkujte jim něčím, co jim udělá
radost.
Pokud jde o dárky, využíváme všechny naše zkušenosti,
abychom vytvořili dokonalé dárkové boxy, které
opravdu potěší všechny milovníky čaje, kávy a horké
čokolády. Whittard dárek je perfektní volba.

Otázky
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Telefon: +420 731 635 338 | Email: tnesporova@whittard.cz
www.whittard.cz
www.whittard.sk

