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 המחירים כוללים מע"מ, אינם כוללים דמי משלוח. מורקה: 054-7888698

Give Away
MENU

עוגיות ממותגות

 קוטר 6 ס"מ, כולל מיתוג/הדפסות לבחירתכם.

מארז 30 עוגיות ממותגות בקופסא ללא אריזה אישית, 300 ₪ 

עוגייה ארוזה בשקית שקופה וסרט בד לבן, 12 ₪. מינ' 30 יחידות להזמנה.

זוג עוגיות ארוזות גב אל גב בשקית שקופה וסרט בד לבן, 22 ₪. מינ' 30 יחידות להזמנה.

רביעיית עוגיות ארוזות בקופסא קשורה בסרט בד לבן, 50 ₪. מינ' 10 יחידות להזמנה.

נשיקות מרנג ארוזות בצנצנת זכוכית
 קטנה (כ10 נשיקות)/גדולה (כ30 נשיקות)

מיקס נשיקות לבנות ממותגות + נשיקות צבעוניות ללא מיתוג, 30 ₪/55 ₪. מינ' 10 יחידות להזמנה.

נשיקות לבנות ממותגות בלבד, 32 ₪/80 ₪. מינ' 10 יחידות להזמנה.

נשיקות צבעוניות ללא מיתוג, 17 ₪/35 ₪. מינ' 10 יחידות להזמנה.

תוספת סרט בד לבן לגימור חגיגי, 2 ₪ 

תוספת פתק ממותג קשור בסרט בד לבן, 4 ₪ 

תוספת מדבקת ויניל על מכסה הצנצנת, העלות משתנה בהתאם לכמות.

ניתן להזמין נשיקות בתפזורת או לארוז את הנשיקות בשקיות שקופות במקום בצנצנת.

קאפקייקס בגודל בינוני 
ארוז במארז ייעודי לקאפקייקס.

מארז זוג קאפקייקס בשני טעמים לבחירה, 32 ₪. מינ' 6 מארזים להזמנה. 

מארז רביעיית קאפקייקס בארבעה טעמים לבחירה, 60 ₪. מינ' 6 מארזים להזמנה.

מארז שישיית קאפקייקס בשלושה טעמים לבחירה, 80 ₪. מינ' 4 מארזים להזמנה.

מארז 12 קאפקייקס בשני טעמים לבחירה, 150 ₪. לא מותנה בהזמנת מינימום.

תוספת הדפסה אכילה (תמונה/ לוגו/ כיתוב), 4 ₪ ליח‘. 

מארזים בהרכבה אישית

התאמה אישית מההתחלה ועד הסוף-מיתוג, צבעים וטעמים לבחירתכם. אנחנו כאן לייעץ ולכוון.

כמות מינימום להזמנה מותנית בסוג המארז שתרצו להרכיב. 

מה ניתן לשלב במארזים?

• מאפים וקינוחים עבודת יד- קינוחי צנצנת, עוגיות בוטיק, עוגיות ממותגות, נשיקות מרנג,

                                             סוכריות, מקרונים, עוגות בחושות, עוגות שמרים, חלות... 

• משהו לשתות- בקבוק יין, בירה בוטיק, חליטות תה וערכה להכנת, שוקו חם...

• מתנות- ספלים לשתייה חמה, צלחות קינוח+מזלגונים, קרש עץ וסכין חיתוך, שובר מתנה...

• ספיישלים לחגים- צנצנת דבש עם מקל עץ, נרות חנוכה, פירות יבשים, ואזני המן...


