Tegul mūsų gardėsiai tampa

JŪSŲ DOVANŲ
TRADICIJA!
Kurkite savo įmonės tradicijas kartu su „Mon Ami“!
Jūsų Kalėdines dovanas supakuosime į prabangias šventines pakuotes ir
perrišime šventiniu kaspinu. Jums beliks džiaugsmas dovanoti!

Užsakymai Vilniuje: 8 601 16012
Užsakymai Kaune: 8 602 57790

pardavimaivilnius@monami.lt
pardavimaikaunas@monami.lt

D OVANO S
IKI 15€

NURODYTOS KAINOS BE PVM

Dovanokite tik tai, kas geriausia!
Su begaline meile ir rūpesčiu kiekvieno užsakymo gaminius gaminame tik individualiai Jums,
derindami Jums tinkamą laiką, tad gardžios „Mon Ami“ dovanos bus kaip visuomet - šviežutėlės!

DEKORUOTI
ŠVENTINIAI
MEDUOLIAI

KALĖDINIAI
KŪČIUKAI

Žavūs ir žaismingi
šventiniai meduoliai
su imbieru bei tikru
lietuvišku medumi.
Pakuotėje supakuoti
po 2 vnt.

Kūčiukai yra vienas tradiciškiausių švenčių stalo skanėstų, puoselėjantis ilgametes
tradicijas, tad tai puiki dovana, ieškant unikalios lietuviškos dovanos Kalėdoms.

2 vnt. / 6.60 €

300 g / 6.60 €

BROWNIE ŽVAIGŽDUTĖS PYRAGAS
Tai pats šokoladiškiausias pyragas, jam abejingų
nelieka. Pyragas kupinas tikro juodojo šokolado
bei pagardintas traškiais migdolų riešutais.

160 g / 6.60 €

ŠVENTINIS KANELIŲ RINKINYS
Kanelės - mūsų pasididžiavimas. Tai
tradicinis prancūziškas desertas, ieškantiems nedidelės elegantiškos dovanos.

9 vnt. / 8.26 €

MEDUOLIŲ EGLUTĖ

Tikra stalo puošmena! Eglutė pagaminta iš klasikinių Kalėdinių meduolių su imbieru bei tikru lietuvišku medumi, glaistyta šokoladu.

350 g / 12.39 €

D OVANO S
IKI 25€

NURODYTOS KAINOS BE PVM

ŠVENTINIS KANELIŲ RINKINYS
Kanelės - mūsų pasididžiavimas. Tai tradicinis prancūziškas
desertas, ieškantiems elegantiškos dovanos.

25 vnt. / 19.00 €

ŠVENTINIS
MEDUOLIŲ RINKINYS
Klasikiniai Kalėdiniai meduoliai su
imbieru bei tikru lietuvišku medumi. Dalis
meduolių pagardinti belgišku šokoladu.

300 g / 6.60 €

1000 g / 15.69 €

BRANDINTAS KEKSAS
SU BALTUOJU ŠOKOLADU
Šio aromatingo kekso skonis toks solidus ir turtingas! Tačiau čia
prireiks kantrybės, nes tikrasis skonis atsiskleis tik po keleto dienų
brandinimo, kada auksinės bei didžiosios Jumbo razinos, migdolų
miltai ir kvapnusis apelsinas susijungia į bendrą skonių jūrą.

~800 g / 13.21 € ~1400 g / 21.48 €

SLUOKSNIUOTAS
AGUONŲ PYRAGAS
Kaip gi be aguoninio sluoksniuočio! Tai
sviestinis naminis pyragas, nepaprastai
minkštas, bei kupinas aguonų įdaro.

800 g / 13.21 €

~1100 g / 21.48 €

TORTAI
Jei norite parodyti ypatingą dėmesį, neabejotinai siūlome dovanoti išskirtinių skonių „Mon Ami“
tortą. Tai lyg nepaprasto dėmesio bei rūpesčio simbolis. Siūlome platų įvairių tortų pasirinkimą,
kurį galite užsisakyti su šventiniu dekoru, įprastą ar derinti dekorą individualiai.

Tortų katalogas:
www.monami.lt
arba kepyklėlėse

SALDU SALDU
NURODYTOS KAINOS BE PVM

Kai reikia nedidelės, bet ypatingos dovanos! Visų taip mėgiamos kanelės,
elegantiški eklerai ar marcipaniniai Maroni sausainėliai, kas jiems gali atsispirti?

MIGDOLINIŲ MACAROONS
RINKINIAI
Didelė dėžutė
Maža dėžutė

12.39 € / vnt.
6.60 € / vnt.

MARONI SAUSAINĖLIŲ
RINKINIAI
Didelė dėžutė
Maža dėžutė

9.99 € / vnt.
4.99 € / vnt.

