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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. 

Pokud jde o dárky, využíváme všechny naše zkušenosti, abychom vytvořili 
dokonalé dárkové boxy, které opravdu potěší všechny milovníky čaje, kávy a 
horké čokolády. Moc dobře víme, jak udělat lidi šťastnými a to je i důvod, proč je 
Whittard dárek tak perfektní volba. 

Hledáte nápaditý dárek pro své firemní partnery a zaměstnance? Poděkujte jim 
něčím, co jim udělá opravdu radost.  

Náš sortiment zahrnuje kvalitní ovocné, bylinkové, černé, zelené i bílé čaje, 
několik druhů vynikající kávy a spoustu úžasných příchutí horké čokolády, které 
neobsahují lepek, škrob, ani jiné umělé látky.

Zároveň vám můžeme nabídnout i krásné dárkové boxy, které připravíme 
přesně podle vašeho přání. Neváhejte nás kontaktovat. 

Připojte personalizovaný 
vzkaz ke každému dárku

Kontaktujte náš tým pro 
služby na míru

Více informací najdete na www.whittard.cz
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The Christmas Quartet 
Hamper
1890 Kč   Kód: 354464

The Festive Feast 
Hamper
3150 Kč Kód:  354480

The Christmas 
Collection Hamper
2950 Kč Kód: 354472

Luxusní dárek v 
proutěném koši

Naše dárkové koše jsou dar jako žádný jiný. 
Pečlivě jsme je poskládali tak, aby potěšily 

všechny milovníky čaje, kávy i horké 
čokolády. 

V tomto kouzelném dárkovém koši 
najdete ty nejvoňavější poklady!

Sypaný ovocný čaj Svařené víno, univerzálně 
mletá káva Festive Coffee, plechovka s 
vánoční horkou čokoládou s příchutí skořice 
a švestky, voňavé máslové sušenky se 
slaným karamelem a nerezový infuzér s 
konvičkou

Naše vánoční kolekce zabalená v 
nádherném dárkovém koši.

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. 

Tento koš je naplněný až po okraj 
vánočními dobrotami!

Bohemia sekt dle vašeho výběru, 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.   
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The All-Singing, All-Dancing 
Hamper
3700 Kč   Kód: 354498

Náš nejúžasnější dárkový koš zaručeně 
udělá dojem!

The Taste of Whittard 
Hamper
1790 Kč    Kód:  354381

The Luxury Collection 
Hamper
3500 Kč   Kód: 354415

Dopřejte si to nejlepší z Whittardu s tímto výběrem našich oblíbenců

Bohemia sekt dle vlastního 
výběru, plechovka se sypaným 
čajem English Breakfast, sypaný 
černý čaj Earl Grey, mletá káva 
House  Blend, luxusní mléčná a 
bílá horká čokoláda, máslové 
sušenky s čokoládovými kousky, 
Mini Marshmallows, kávová zrna 
obalená v mléčné, hořké a bílé 
čokoládě, dvě čokoládové lžičky s 
mléčnou čokoládou a Greenwich 
konvice.

The Discovery 
Hamper
2500 Kč  Kód:  354399

V tomto koši najdete ten nejlepší 
čaj, kávu a horkou čokoládu.

Plechovka se sypaným 
černým čajem English 
Breakfast, sypaný černý čaj 
Earl Grey, mletá káva House  
Blend, bílá horká čokoláda, 
mléčná horká čokoláda, 
máslové sušenky se 
slaným karamelem a 
nerezový infuzér 
s konvičkou. 

Plechovka se sypaným 
černým čajem English 
Breakfast, plechovka se 
sypaným černým čajem 
Earl Grey, mletá káva 
House Blend, luxusní 
mléčná a bilá horká 
čokoláda, máslové sušenky 
s čokoládovými kousky, 
kávová zrna v mléčné, 
hořké a bílé čokoládě a 
Greenwich konvice. 

Vyzkoušejte tuto lahodnou 
kombinaci.
Plechovka se sypaným černým čajem 
English Breakfast, mletá káva House 
Blend, mléčná horká čokoláda, 
máslové sušenky s čokoládovými 
kousky a nerezový infuzér s konvičkou. 
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The Signature Hot 
Chocolate Hamper 
1820 Kč  Kód:  354365

The Tea Explorer 
Hamper
2230 Kč Kód:  354357

The Earl Grey Afternoon 
Tea for Two Hamper
3400 Kč Kód:  354407

The Coffee Hamper
2300 Kč    Kód:  354373

Dárková sada obsahuje naše dva 
nejprodávanější čaje. Vychutnejte si 
tu pravou chuť Anglie v naší 
Greenwich čajové konvici. 
Sypaný černý čaj English Breakfast , 
sypaný černý čaj Earl Grey, sušenky s 
příchutí slaného karamelu a Greenwich 
konvice

Tuto dárkovou sadu si nejlépe 
vychutnáte se svými blízkými!
Earl  Gr   mlico, sušenky  Earl Grey

V tomto košíku najdete vše co 
potřebujete pro kouzelné ráno!
House Blend mletá káva, San Agustin 
Colombia mletá káva, sušenky s příchutí 
slaného karamelu, kávová zrna v mléčné, 
hořké a bílé čokoládě, měděný 3 cup 
french press 

Tento dárkový koš zaručeně 
potěší 
všechny milovníky horké čokolády. 
Luxusní mléčná a bílá horká čokoláda, 
dvě mléčné čokoládové lžičky, Mini 
Marshmallows a dvě skleněné SoHo 
sklenice
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The Festive Tea and 
Biscuits Gift 
980 Kč Kód 354423

The Christmas Taster 
Gift Box
1700 Kč Kód:  354456

The Christmas Coffee 
Gift Box
1020 Kč Kód:  354449

Mimořádné 
dárkové boxy 

Pečlivě jsme vybrali a zabalili naše produkty, 
abychom vytvořili tyto nádherné dárkové sady. 

Dárková krabička s ikonickými 
produkty  Whittard Vánoc.

Vánoční čaj s vanilkou, hřebíčkem a 
pomerančovu kůrou 25 sáčků, plechovka s 
oříškovou kávou, trio horkých čokolád, máslové 
sušenky s příchutí vánočního pudinku

U této dárkové kazety jsme si 
jisti, že vykouzlí Vašim blízkým 
úsměv na tváři!
Plechovka s černým čajem Festive 
Breakfast, máslové sušenky s příchutí 
slaného karamelu a nerezový infuzér s 
konvičkou

Ideální dárek pro všechny milovníky 
kávy. 

Plechovka s oříškovou kávou, hrnek Adora 
a kávová zrna obalená v mléčné, hořké a 
bílé čokoládě. 
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The Christmas Hot 
Chocolate Gift Box
990 Kč Kód:  354431

The Tea for One 
Gift Box 
1250 Kč Kód:  354290

The Best of British Gift 
Box
1300 Kč Kód:  354316

Tato dárková sada bude to pravé 
pro všechny čokoholiky!
Plechovka s luxusní mléčnou horkou 
čokoládou, Mini Marshmallows, Adora 
hrneček

Tato dárková sada byla inspirována 
oblíbenými místy Londýna. 

Mini plechovka Covent Garden, mini 
plechovka Chelsea Breakfast, mini 
plechovka Piccadily Blend, máslové 
sušenky s čokoládovými kousky, 
nerezový infuzér s konvičkou

Perfektní sada pro příjemné zimní 
odpoledne!

English Breakfast sypaný čaj,  máslové 
sušenky s kousky čokolády a skleněný 
Pao hrnek.



www.whittard.cz www.whittard.cz

The Hot Chocolate 
Discover Gift Box 
1050 Kč Kód:  354332

The Hot Chocolate Gift 
Box for One
580 Kč Code: 354274

The Luxury Hot  Chocolate 
Gift Box
850 Kč    K ód:  354282

The Time for Tea Gift 
Box
800 Kč Kód 354266

Perfektní dárek pro milovníky 
anglické klasiky.
English Breakfast černý sypaný čaj, 
máslové sušenky s příchutí slaného 
karamelu, nerezový infuzér s 
konvičkou

Vyzkoušejte to nejlepší z našeho 
čokoládového světa!
Plechovka s miniaturami horkých čokálád, 
Mini Marshmallows, dvě SoHo Latte sklenice

Udělejte si život sladší s toto 
sadou 
plnou čokoládových dobrot. 
Luxusní mléčná čokoláda, mléčná 
čokoládová lžička s Mini Marsmallows 
a SoHo sklenice

Tato dárková sada je 
zaručeně 
tou nejpr odávanější!
Luxusní mléčná horká čokoláda, 
Luxusní bílá horká čokoláda, Mini 
Marshmallows

The Fruit and Herbal 
Discovery Gift Box
1150 Kč   Kód:  354308

Pro všechny milovníky 
bylinkových čajů je tato dárková 
sada jako stvořená! 

Citron a zázvor sypaný čaj, Máta sypaný 
čaj a skeněný Pao hrnek
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Kávový adventní 
kalendář pro dva 
1790 Kč Kód: 352872

Čajový adventní 
kalendář
1790 Kč Kód 352187

Dokonalý výběr těch nejoblíbenějších 
čajů.
Chelsea Garden, Christmas Tea, Darjeeling, 
Earl Grey, English Breakfast, English Rose, 
Elderfl ower & Apple, Lemon & Ginger, Mango 
& Bergamot, Organic Camomile, Organic 
Peppermint, Organic Rooibos, Peach, 
Raspberry & Rose, Piccadilly Blend, Sleepy 
Tea, Refresh, Very Berry Crush, Warming

Vyzkoušejte to nejlepší ze světa 
kávy!
Whittard House Blend, Guatemala 
Elephant, Monsoon Malabar, San Agustin 
Colombia, Santos and Java, Café 
Français, Breakfast Blend, Mocha 
Djimmah, Kenya Peaberry, Bourbon 
Espresso, Ethiopia Yirgacheffe, Festive 
Coffee- vše univerzálně mleté Adventní kalendář s 

horkou čokoládou pro 
dva
1790 Kč Kód:  352880

V tomto adventním kalendář i najdete 
ty 
nejlahodnější příchutě horké čokolády!
Luxusní horká čokoláda, Bílá horká čokoláda, 
Slaný Karamel horká čokoláda, Rocky Road 
horká čokoláda, Peanut Butter horká 
čokoláda,  Bílá horká čokoláda s příchutí 
jahod, Sticky Toffee Pudding horká čokoláda, 
Bílá horká čokoláda s příchutí malin, Bílá 
horká čokoláda Creme Bruleé, Mint horká 
čokoláda, 70% horká čokoláda, Orange horká 
čokoláda

Kouzelné
adventní kalendáře

Vychutnejte si předvánoční čas s jedním z 
našich luxusních adventních kalenářů. Je jen 

na vás, který z naší nabídky si vyberete. 
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Vánoce s 
Whittard

Whittard dělá vaše Vánoce krásnější již od 
roku 1886. Dopřejte si tu nejlepší kávu, čaj 

a horkou čokoládu i letos!

World of Whittard
1590 Kč Kód:  352856

Tato luxusní dárková sada byla 
vytvořena jako dárek k našim 
letošním 135. narozeninám. 
Najdete v ní naše nejoblíbenější 
klasiky i lahodné sváteční 
novinky.

Chelsea Breakfast černý sypaný čaj, 
Spice Imperial černý sypaný čaj, Mulled 
Wine ovocný sypaný čaj, Festive mletá 
káva, 
San Agustin Colombia mletá káva, 
Whittard House Blend mletá káva, 
vánoční horká čokoláda s příchutí 
skořice a švestek, luxusní mléčná 
horká čokoláda, luxusní bílá horká 
čokoláda
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Trio ochucených 
mletých káv
550 Kč      Kód:  351841

Dopřejte si lahodnou kombinaci 
prémiové mleté kávy s příchutí skořice, 
perníčku a javorového sirupu!

Trio horkých 
čokolád
550 Kč   Kód:  351791

Trio našich nejprodávanějších 
horkých čokolád- mléčná, bílá 
a s příchutí slaného karamelu. 

Feast of Tea 
590 Kč 
Kód 352195

Luxusní dárková sada 
čajových sáčků s vánočním 
motivem

English Rose, Earl Grey, English 
Breakfast, Darjeeling, Mango & 
Bergamot,, Piccadilly Blend, 
Christmas Tea, Chelsea Garden

Plechovka s černým 
čajem
360 Kč   Kód:  352179

Pokud milute klasickou anglickou 
snídani se silným černým čajem 
bude pro vás tato plechovka 
ideální volbou!

Plechovka s černým čajem s 
vanilkou, skořicí a 
pomerančovou kůrou 
360Kč   Kód:  352161

Tento vánoční čaj provoní váš 
dům vanilkou, hřebíčkem a 
citrusy!

Plechovka s 
oříškovou kávou 
360Kč   Kód:  351809

Vychutnejte si delikátní 
kombinaci prémiové kávy a 
luxusních oříškových 
pralinek!
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Vánoční plechovka 
s mletou kávou 
390Kč   Kód:  351817

V této vánoční plechovce najdete 
mletou silně praženou kávu, se 
kterou si vychutnáte chvíle vánoční 
pohody ještě lépe. 

Vánoční horká čokoláda 
s příchutí švestek a 
skořice
390 Kč   Kód: 351627

Zhluboka se nadechněte. Cítíte tu vůni?
Přesně takto voní vánoce! A s touhle 
limitovanou horkou čokoládou bude 
předvánoční čas ještě kouzelnější!

Vánoční sušenky s 
příchutí vánočního 
pudinku
450 Kč  Kód:  351825

K Vánocům zaručeně patří vůně 
sušeného ovoce, citrusů a hřejivého 
koření. To vše najdete v těchto 
lahodných sušenkách.

Sušenky s příchutí 
slaného karamelu
450 Kč   Kód: 351833

Vychutejte si chuť lahodné 
máslové sušenky se štědrou 
porcí karamelu.

Plechovka s 
luxusní horkou 
čokoládou
360 Kč   Kód:  351635

Naše nejprodávanější horká 
čokoláda je sázkou na jistotu, 
pokud hledáte skvělý dárek!
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Naše nadčasové  
dárkové sady

Roční období se střídá, móda se mění, ale 
tyto naše dárkové bestsellery se pořád těší 

velké oblibě!

Finest tea 
850 Kč Kód:  349712

The Afternoon 
Tea Collection
1290Kč Kód:  342345

A Taste of Tea
590 Kč   Kód: 349365

Dárková kolekce, která Vám 
představí nejoblíbenější sypané 
zelené a černé čaje v krásných 
miniplechovkách.

Mini plechovka Earl Grey, mini plechovka English 
Breakfast , mini plechovka English Rose, 
mini plechovka  Mango & Bergamot 

V této nádherné dárkové sadě 
najdete 160 čajových sáčků.

Jasmine, Afternoon, Mar. Mint, English 
Breakfast, Earl Grey, English Rose, Mango 
& Bergamot, Tippy Assam

Dárková sada nejoblíbenějších 
černých, 
zelených a bílých čajů.

English Breakfast, English Rose, 
Afternoon Tea, Earl Grey, Darjeeling, 
Piccadilly Blend, Mango & Bergamot, Chelsea 
Garden
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Coffees of the World
1190 Kč   Kód:  338087

Cocoa Creations Gift 
890 Kč   Kód: 339820

Luxury Hot Chocolate 
Selection
550 Kč   Kód:  307207

Hot Chocolate Heaven 
Selection Tin
490 Kč   Kód:  347609

Vyzkoušejte výběrové kávy z celého 
světa! Od ovocné Kenya Peaberry po 
naši nejprodávanější kávu Guatemala 
Elephant.
Santos & Java Coffee, Guatemala Elephant 
Coffee, San Agustin Colombia Coffee, 
Monsoon Malabar Coffee, Sumatra Coffee, 
Mocha Djimmah Coffee, Dominican Republic 
Coffee, Ethiopia Yirgacheffe Coffee, Kenya 
Peaberry Coffee - vše univerzálně pomleté 

Prozkoumejte ty nejoblíbenější 
příchutě horké čokolády. 
Horká čokoláda s příchutí třešní a 
marshmallows, luxusní mléčná čokoláda, 
mléčná čokoláda s příchutí máty, luxusní 
bílá horká čokoláda, horká čokoláda s 
příchutí slaného karamelu, horká čokoláda s 
příchutí pomeranče

Creative Hot 
Chocolate
590Kč   Kód: 344416

Pokud milujete ochucené horké 
čokolády je tato sada pro vás ta pravá!
Arašídová horká čokoláda, bílá horká čokoláda 
s malinou, bílá horká čokoláda s příchutí 
karamelu a datlí

Tato sada našich čokoládových 
bestsellerů potěší každého čokoholika!

Luxusní mléčná horká čokoláda, luxusní bílá 
horká čokoláda, 70% horká čokoláda

Coffee Explorer’s 
690 Kč   Kód: 350603

Procestujte kus světa s naší 
dárkovou sadou mletých káv.

San Agustin Colombia Coffee, Guatemala 
Elephant Coffee, Monsoon Malabar 
Coffee,  vše univerzálně pomleté

Najděte si svého favorita díky naší 
sadě horkých čokolád, ve které 
najdete absolutní klasiky i ty méně 
tradiční příchutě!

Horká čokoláda s příchutí třešní a 
marshmallows, luxusní mléčná horká 
čokoláda, horká čokoláda s příchutí máty, 
luxusní bílá horká čokoláda, 70% horká 
čokoláda, bílá čokoláda s příchutí malin, 
Sticky Toffee horká čokoláda, arašídová 
mléčná čokoláda, bílá horká čokoláda s 
příchutí Creme Bruléé, bílá horká čokoláda 
s příchutí jahod. 




