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zbliża się Boże Narodzenie – czas radości, spotkań i prezentów.

Zawarta w tym katalogu oferta zestawów świątecznych 
to doskonały pomysł na gwiazdkowe upominki dla najbliższych, 

współpracowników, a także partnerów biznesowych.

Z tej wyjątkowej okazji my również życzymy Państwu  
wszystkiego, co najlepsze, nie tylko w Święta,  

ale i przez cały nadchodzący rok.

Menadżer Kategorii Produktów Zestawów Okazjonalnych 
Ewa Lipiec z Zespołem

Szanowni Państwo,
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Zachęcamy też do odwiedzenia naszej strony 
www.paczki.makro.pl i samodzielnej rezerwacji 
gotowych zestawów prezentowych.

ŁÓDŹ
609 400 986
paczki.lodz@makro.pl

ZIELONA GÓRA
609 404 311, 781 120 879
paczki.zielonagora@makro.pl

ŁÓDŹ
609 400 986
paczki.lodz@makro.pl

OLSZTYN
609 404 247, 665 020 733
paczki.olsztyn@makro.pl

OPOLE
665 025 402, 609 404 157
paczki.opole@makro.pl

POZNAŃ
609 401 117, 609 023 599
paczki.poznan@makro.pl

RYBNIK
605 492 059, 722 270 065
paczki.rybnik@makro.pl

SOSNOWIEC
695 022 372, 605 491 831
paczki.sosnowiec@makro.pl

SZCZECIN
881 001 528, 605 342 219
paczki.szczecin@makro.pl

ZIELONA GÓRA
609 404 311, 781 120 879
paczki.zielonagora@makro.pl

TORUŃ
609 404 695, 695 330 389 
paczki.torun@makro.pl

WARSZAWA-BIELANY
881 001 526 
paczki.warszawa@makro.pl

WARSZAWA 
– ALEJE JEROZOLIMSKIE
695 022 249, 609 400 348 
paczki.warszawa@makro.pl

WARSZAWA – ZĄBKI
787 244 618 
paczki.zabki@makro.pl

WROCŁAW
538 511 769, 609 405 034
paczki.wroclaw@makro.pl

RZESZÓW
609 404 167, 695 330 345
paczki.rzeszow@makro.pl

ZABRZE
609 402 153
paczki.zabrze@makro.pl

KOSZALIN
697 996 541, 609 404 783
paczki.koszalin@makro.pl

KRAKÓW – JASNOGÓRSKA
605 491 832
paczki.krakow@makro.pl 

KRAKÓW – ZAKOPIAŃSKA
609 404 838
paczki.krakow@makro.pl 

LUBLIN
609 401 846, 665 023 048
paczki.lublin@makro.pl

BIAŁYSTOK
609 402 847
paczki.bialystok@makro.pl

KALISZ
881 001 523, 609 404 512, 
669 021 776 
paczki.kalisz@makro.pl

KATOWICE
609 403 587, 697 996 537
paczki.katowice@makro.pl

BIELSKO-BIAŁA
665 020 263, 609 402 785
paczki.bielskobiala@makro.pl 

BYDGOSZCZ
609 402 324, 609 026 198 
paczki.bydgoszcz@makro.pl  

KIELCE
609 403 739
paczki.kielce@makro.pl 

CZĘSTOCHOWA
609 404 149
paczki.czestochowa@makro.pl  

GDAŃSK
609 403 856
paczki.przejazdowo@makro.pl 

GDYNIA
609 401 257 
paczki.gdynia@makro.pl 

UMÓW SIĘ Z NASZYM  
KONSULTANTEM JUŻ DZIŚ

KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKI
665 020 044

Informacje o aktualnych zasadach składania zamówień można uzyskać u naszych 
konsultantów. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. MAKRO Cash and Carry Polska S.A. 
zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w katalogu „Świat prezentów 2022”. 
Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów 
znajdujących się w sprzedaży. 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY  
GOTOWYCH ZESTAWÓW PREZENTOWYCH  
LUB ODWIEDZENIA NASZYCH SALONÓW 
EKSPOZYCYJNYCH I SKOMPONOWANIA 

INDYWIDUALNEGO ZESTAWU

• bogaty wybór asortymentu
• możliwość dopasowania oferty do Państwa potrzeb i oczekiwań  
• wsparcie konsultantów
• dostawa we wskazane miejsce
• wieloletnie doświadczenie
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39,99 zł
49,19 zł bruttoUpominek z klasą

BlackBlackBlack

SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Don Labriego,  

czerwone wytrawne, 0,75 l 
Wyśmienite do dań mięsnych i wędlin.

• kawa mielona Astra More! Intense, 100 g
• pralinki z likierem pomarańczowym  

Doulton, 150 g
• pierniki w gorzkiej czekoladzie  

z nadzieniem o smaku pomarańczowym  
Kopernik, 150 g

• czekolada gorzka z nadzieniem  
o smaku pomarańczowym Pergalē, 100 g

• opakowanie: celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.4

WYŚMIENITE 
PIERNICZKI Z SERCA 
FABRYKI KOPERNIK

PRALINKI Z LIKIEREM 
POMARAŃCZOWYM
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39,99 zł
49,19 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• kawa mielona Sido Classica, 100 g
• herbata czarna cejlońska ekspresowa 

Sir William's London Tea, 54 g
• bombonierka Baltic Collection Bałtyk, 122 g
• pierniki w gorzkiej czekoladzie  

Ste¬enhofer, 200 g
• czekolada gorzka o smaku chilli  

ze skórką pomarańczy  
Cocoacara Terravita, 100 g

• wiśnie w białej i deserowej czekoladzie  
w wiśniowym pyłku Amaresti, 80 g

• opakowanie: celofan, rafia

BordoBordoBordo
Ru�nowe skarby

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

WIŚNIE POKRYTE 
CZEKOLADĄ 

I WIŚNIOWYM PYŁKIEM

5
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SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie El Torero,  

białe półwytrawne, 0,75 l 
Idealne do białych mięs, ryb,  
makaronów, sałatek.

• kawa mielona ręcznie palona  
Meksyk Cafe Mon Amour, 100 g

• bombonierka Milk Caramel Pergalē, 113 g
• pierniki w czekoladzie  

Serduszka Toruńskie Kopernik, 144 g
• żabki z białej czekolady Carletti, 46 g
• migdały w belgijskiej czekoladzie  

mlecznej z cynamonem Amaresti, 80 g
• opakowanie: taca kartonowa,  

celofan, rafia

49,99 zł
61,49 zł bruttoSymfonia smaków

WaniliaWaniliaWanilia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

Z DELIKATNYM 
WINNYM POSMAKIEM

MIGDAŁY  
Z BELGIJSKĄ CZEKOLADĄ
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49,99 zł
61,49 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• kawa mielona Astra More!  

Balance, 100 g
• herbatka owocowa o smaku  

imbiru i mango Teekanne, 35 g
• miód wielokwiatowy  

Pszczelarz Kozacki, 250 g
• herbatniki Von Ruster, 160 g
• trufla z galaretką Śnieżka, 180 g
• czekolada z kandyzowaną  

skórką pomarańczy  
Delicadore Baron, 100 g

• czekolada z nadzieniem  
pomarańczowym Lindor Lindt, 38 g

• skórka pomarańczy  
w czekoladzie deserowej Doti, 50 g

• opakowanie: taca kartonowa,  
celofan, rafia

KarmelKarmelKarmel
 nutą pomarańczy

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

WYŚMIENITY MIÓD 
DO HERBATY
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59,99 zł
73,79 zł bruttoWyborne smaki

DarkDarkDark

SKŁAD PACZKI:
• kawa mielona ręcznie palona  

Kolumbia Cafe Mon Amour, 100 g 
• herbata czarna ekspresowa  

Rasavat Riston, 37,5 g
• likworki z nadzieniem  

o smaku whisky i kawy  
w czekoladzie Bałtyk, 150 g

• torcik piernikowy  
w deserowej czekoladzie  
z nadzieniem owocowym  
Kopernik, 180 g

• czekolada gorzka  
72% kakao Pergalē, 100 g

• wiśnie w belgijskiej czekoladzie  
deserowej Amaresti, 80 g

• opakowanie: ozdobny pojemnik  
metalowy, celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

RĘCZNIE  
PALONA KAWA

TORCIK PIERNIKOWY 
Z SERCA FABRYKI 
KOPERNIK
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69,99 zł
86,09 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Calliente,  

białe półsłodkie, 0,75 l 
Aromatyczne, niezwykle miękkie  
i naturalnie kwasowe wino o jasnożółtym 
kolorze z zielonkawymi refleksami.  
W nosie dominują intensywne aromaty 
ożywione cytrusową świeżością.

• wino hiszpańskie Calliente,  
czerwone półsłodkie, 0,75 l 
Esencjonalne wino o karmazynowej barwie 
z fioletową poświatą. W kieliszku uwalnia 
bogaty bukiet owoców leśnych.  
Pełne, dobrze zbalansowane.  

• ciastka z nadzieniem jabłkowym Livee, 150 g
• czekolada gorzka z cząstkami czerwonej 

porzeczki E. Wedel, 100 g
• orzechy laskowe w czekoladzie deserowej  

i mlecznej Delight Carletti, 62 g
• opakowanie: karton, rafia

SpecialSpecialSpecial
Red and white

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

CZEKOLADA WEDEL 
Z CZĄSTKAMI OWOCÓW
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79,99 zł
98,39 zł bruttoRodzime smaki

TradycjaTradycjaTradycjaTradycjaTradycjaTradycja

SKŁAD PACZKI:
• Chłopska Pędzona Przepalanka, 0,5 l 

Powstała na bazie wyjątkowo starannie  
dobranych składników oraz unikalnych  
receptur pielęgnowanych od pokoleń.  
Najdroższy spirytus z najlepszych 
gorzelni w Polsce, naturalne składniki,  
cierpliwy proces maceracji oraz małe partie  
produkcyjne gwarantują najwyższą jakość.

• kawa ziarnista Świąteczna  
Czas na Herbatę, 100 g

• ciasteczka ręcznie robione Koperty z jabłkiem  
Ciasteczka z Krakowa, 150 g

• pierniki lukrowane Serca Toruńskie  
Kopernik, 120 g

• baton czekoladowy z nadzieniem to´ Wawel, 49 g
• orzeszki ziemne w karmelu Laro, 80 g
• konfitura z agrestu Symbol Smaku, 200 g
• opakowanie: karton z okienkiem

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

RĘCZNIE ROBIONE 
CIASTECZKA 

 zł
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89,99 zł
110,69 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Solamor, czerwone wytrawne, 0,75 l 

Znakomite do dań mięsnych, pieczonego drobiu i wędlin.
• kawa mielona Jacobs Krönung, 100 g
• herbata czarna ekspresowa Kenia Astra, 50 g
• ciastka pełnoziarniste przekładane kremem mlecznym 

Dare Eti, 100 g
• wafle z nadzieniem o smaku kakaowym Roshen, 72 g
• cukierki w czekoladzie Orzesz Ty! Pszczółka, 240 g 
• trufle o smaku orzecha laskowego Pergalē, 200 g
• karmelki w czekoladzie z nadzieniem o smaku miętowym 

After Party Pszczółka, 100 g
• czekolada mleczna Merry Christmas Baron, 100 g
• czekolada z nadzieniem miętowym Wawel, 100 g
• baton z czekolady mlecznej z nadzieniem arachidowym 

Roshen, 38 g
• orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej i deserowej 

Amaresti, 80 g
• banany w czekoladzie mlecznej Doti, 50 g 
• opakowanie: ozdobny karton

GreenGreenGreen
Idealny �ezent

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

PRODUKOWANE
W RODZINNEJ
MANUFAKTURZE
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99,99 zł
122,99 zł bruttoRajskie święta

BlueBlueBlue
SKŁAD PACZKI:
• wino włoskie Il Carpino Orvieto Classico DOC,  

białe wytrawne, 0,75 l 
Wino z regionu Umbria, o przyjemnym, delikatnym  
bukiecie z nutą migdałów na finiszu. Idealne jako  
aperitif, do ryb, sałatek, serów czy owoców morza.

• kawa rozpuszczalna aromatyzowana  
o smaku adwokatu Livee, 60 g

• herbata czarna ekspresowa  
English Breakfast G’tea!, 50 g

• kruche ciastka z kawałkami czekolady i kremem  
z orzechów laskowych Delisana, 130 g

• wafelki kakaowe z kremem mlecznym Lumar, 150 g
• czekoladki Fantazja koktajlowa Bałtyk, 180 g
• mieszanka bakalii w czekoladzie: migdały, żurawina, 

skórka pomarańczowa Doti, 150 g
• baton czekoladowy z nadzieniem mlecznym  

i kawałkami ciasteczek kakaowych Baron, 37 g
• baton z czekolady mlecznej i białej nadziewany  

kremem mlecznym i chrupkami  
Frutti di Mare Vobro, 38 g

• konfitura ekologiczna z leśnych jagód Devaldano, 190 g
• opakowanie: ozdobna taca bambusowa, celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

AROMATYCZNE  
JAGODY, IDEALNE 

DO HERBATY

100% ORZESZKÓW 
ARACHIDOWYCH 
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109,99 zł
135,29 zł brutto

• konfitura wiśniowa bez cukru Vegan and Gluten Free Danex, 190 g
• kruche ciasteczka z kawałkami czekolady bezcukrowej  

i żurawiną Bogutti, 135 g
• czekoladka mleczna Red Delight, 26 g
• mieszanka do wypieku chleba z foremką 4 ziarna  

Bakal Fit for You, 250 g
• wegańska pasta słonecznikowa  

z pomidorami Devaldano, 170 g
• rodzynki sułtańskie Fine Life, 150 g
• morwa biała suszona bio Purella Superfoods, 45 g 
• mieszanka studencka z żurawiną Kresto, 35 g
• mieszanka orzechów prażonych solonych Kresto, 35 g
• opakowanie: ozdobny karton

FitboxFitboxFitbox
drowy podarunek

SKŁAD PACZKI:
• herbatka owocowa o smaku jabłka i cynamonu  

Teekanne, 45 g
• sok Grzane Jabłko z żurawiną i kardamonem  

Bracia Sadownicy, 0,5 l 
• kulki mocy kakao i wiśnia Dobra Kaloria, 58 g
• baton owocowy jabłko i cynamon Dobra Kaloria, 35 g
• opiekany baton z orzechami laskowymi,  

nerkowcami i migdałami Dobra Kaloria, 23 g
• baton o smaku piernika oblany gorzką czekoladą  

BeRaw!, 40 g
• krem orzechowy gładki BeRaw!, 190 g
•     konfitura brzoskwiniowa bez cukru 

Vegan and Gluten Free Danex, 190 g

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

100% ORZESZKÓW 
ARACHIDOWYCH 



14

119,99 zł
147,59 zł bruttoKosz ¡łen pyszności

DeliceDeliceDelice

SKŁAD PACZKI:
• wino chilijskie Tierra Aufera,  

czerwone wytrawne, 0,75 l 
Wyborne, pełne i dobrze zbudowane.  
Zachwyca intensywną, rubinową barwą oraz  
bukietem soczystych owoców porzeczki, jeżyny,  
śliwki, z intrygującymi nutami czarnego pieprzu.

• kawa mielona 100% Arabica  
Lavazza Qualità Oro, 250 g

• ciasteczka maślane z dodatkiem kakao  
Delisana, 120 g

• serca piernikowe w czekoladzie deserowej  
z dodatkiem miodu Kopernik, 128 g

• bombonierka Excelcium Tradition, 180 g
• praliny w czekoladzie Brownie 

Czekoladowe Inspiracje Pszczółka, 195 g
• czekoladki mleczne Hamlet, 70 g
• czekolada gorzka 72% kakao Pergalē, 100 g
• czekolada gorzka z delikatnym nadzieniem  

Lindor Lindt, 38 g
• opakowanie: ozdobny koszyk, celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

WYBORNE  
CIASTECZKA, 

 AŻ 32% MASŁA
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129,99 zł
159,89 zł brutto

BeautyBeautyBeauty
Wyjątkowe chwile

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

SKŁAD PACZKI:
• śmietanka do ciała śliwki w czekoladzie  

Flu¬, 150 ml
• sorbet do rąk pomarańcza z wanilią  

Flu¬, 50 ml
• czekolada do kąpieli o zapachu  

cynamonowej bułeczki Flu¬, 200 g
• żel pod prysznic banan i kokos  

Nacomi, 300 ml 
• masło shea Nacomi, 100 ml
• świeczka w słoiku  

Cotton Bartek Candles, 130 g
• likier o smaku kokosowym  

Coconut Milk Canari, 350 ml 
Jedwabiście gładki likier, w którym tropikalna 
nuta kokosa łączy się z kremową śmietanką.

• ciastka z kawałkami karmelu i solą morską 
Tivoli Jacobsens, 150 g

• opakowanie: ozdobny metalowy pojemnik 
z motywem liści palmowych, celofan, rafia

ZESTAW NATURALNYCH 
KOSMETYKÓW  
DO KOMPLEKSOWEJ 
PIELĘGNACJI
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129,99 zł
159,89 zł brutto charakterem

BocianBocianBocian

SKŁAD PACZKI:
• wódka Czarny Bocian, 0,5 l 

Unikalna wódka jakości premium  
stworzona według autorskiej receptury.  
Swój doskonały i delikatny smak  
zawdzięcza specjalnej procedurze  
leżakowania i filtracji węglowej.

• oryginalna szklanka do drinków
• kawa mielona Tchibo Espresso  

Sicilia Style Intense Roast, 250 g
• herbata czarna z dodatkiem migdałów,  

płatków róży, pomarańczy i przypraw Kaldi, 50 g
• serca piernikowe w czekoladzie  

słony karmel z dodatkiem soli himalajskiej  
Kopernik, 120 g

• ciemna czekolada z dodatkiem sera edam 
Pergalē, 93 g

• orzeszki ziemne w karmelu Laro, 80 g
• opakowanie: ozdobny karton

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

WÓDKA PREMIUM 
ZE SZKLANKĄ



17

129,99 zł
159,89 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• wino włoskie  

Toscana Borgobruno,  
białe półwytrawne, 0,75 l 
Charakteryzuje się  
intensywnym bukietem  
białych kwiatów  
z tropikalnymi nutami.  
Świeże i owocowe.

• kawa mielona Vaspiatta  
Crema Speciale Arabica, 250 g

• filiżanka porcelanowa ze spodkiem
• herbata czarna ekspresowa 

Golden Ceylon G’tea!, 50 g 
• czekolada biała z nadzieniem  

kokosowo-migdałowym  
Ra¬aello, 90 g

• praliny Giotto Ferrero, 154,8 g 
• opakowanie: ozdobny karton

SweetSweetSweet
Czar słodyczy

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

ELEGANCKA  
FILIŻANKA ZE SPODKIEM
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139,99 zł
172,19 zł bruttoestaw od serca

RedRedRed
SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Leones del Rey, białe półwytrawne, 0,75 l

Przyjemne dla podniebienia, idealne do białych mięs,  
ryb, makaronów, sałatek.

• kawa mielona Segafredo Intermezzo, 250 g
• herbata czarna English Breakfast Twinings, 50 g 
• kruche ciasteczka z kremem czekoladowym  

Choco Tweett Bogutti, 150 g
• wafle z nadzieniem o smaku orzecha laskowego  

Roshen, 72 g
• praliny z czekolady mlecznej Kocie Języczki Baron, 100 g
• karmelki nadziewane o smaku truskawki i czarnej porzeczki 

w czekoladzie Mieszanka Imieninowa Pszczółka, 100 g
• bombonierka Excelcium Tradition, 180 g
• czekolada deserowa z nadzieniem marcepanowym  

Ritter Sport, 100 g
• czekolada mleczna Lindor Lindt, 38 g
• daktyle suszone w chilli Bakal Sweet, 200 g
• żurawina w czekoladzie białej, mlecznej i deserowej  

Amaresti, 80 g
• konfitura truskawkowa Runoland, 250 g
• opakowanie: ozdobny koszyk z łuby, celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

Z DELIKATNIE
ROZPŁYWAJĄCYM SIĘ
NADZIENIEM

WYŚMIENITA  
CZEKOLADA  

Z MARCEPANEM
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139,99 zł
172,19 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• kawa mielona ręcznie palona  

Kongo Cafe Creator, 100 g
• herbata Świąteczna Czas na Herbatę, 50 g
• syrop żurawinowy Symbol Smaku, 250 ml
• cytryny z lawendą Symbol Smaku, 260 g
• konfitura z wiśni Symbol Smaku, 200 g
• konfitura pomarańczowa z czekoladą  

Symbol Smaku, 200 g 
• ręcznie robiona czekolada Łamana  

z dodatkiem chilli Cukiernia Staropolska, 170 g
• ręcznie robiona krówka miodowa Łysoń, 220 g
• baton ręcznie robiony z daktylami 

Miodowy Kłos Łysoń, 45 g
• wytrawne ciastko z burakiem i czarnuszką  

Baton Warszawski, 60 g
• prażone migdały z solą kłodawską  

Pięć Przemian, 100 g
• rodzynki w czekoladzie bez dodatku cukru  

Pięć Przemian, 140 g
• świeca z naturalnego wosku pszczelego  

Miody Polskie
• opakowanie: ozdobny karton

NaturaNaturaNatura
Na zdrowie

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

KAWA NAGRADZANA 
NA FESTIWALU SMAKU 
KAWY I HERBATY
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149,99 zł
184,49 zł bruttoimowy urok

SilverSilverSilver

SKŁAD PACZKI:
• wino urugwajskie San Rubén,  

czerwone półwytrawne, 0,75 l 
Zachwyca nietuzinkowym aromatem wiśni,  
malin i rodzynek oraz głęboką barwą.  
Mocne, dobrze zbalansowane, o niezwykłej harmonii 
tanin i słodyczy winogron tannat.

• kawa mielona Grande Oro Lavello, 250 g
• herbata czarna z dodatkami Winter Tea Basilur, 50 g
• ciasteczka z kremem cytrynowym Livee, 150 g
• bombonierka Excelcium Tradition, 180 g
• praliny Lindor Lindt, 125 g 
• czekoladki z marcepanem Marcepanki Original 

Mieszko, 230 g
• ręcznie robiona czekolada z posypką, 70 g
• migdały oblane czekoladą deserową, mleczną i białą 

Tercetto, 180 g
• miód wielokwiatowy Huzar, 250 g
• opakowanie: ozdobny koszyk z wyszyciem,  

celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

TRZY RODZAJE CZEKOLADY 
Z DELIKATNYM NADZIENIEM
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149,99 zł
184,49 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• wino włoskie Tini, białe półwytrawne, 0,75 l 

Wino z regionu Emilia-Romagna, o słomkowej  
barwie z zielonymi refleksami oraz o przyjemnym, 
owocowo-kwiatowym aromacie.

• wino włoskie Tini, czerwone półwytrawne, 0,75 l 
Wino o rubinowej sukni, pachnące ciemnymi  
owocami (czarna porzeczka, owoce leśne)  
z otulającą mgiełką fiołków i róż.  
W ustach świeże i zrównoważone.

• kawa mielona Palombini Macinato Moka, 250 g
• babka drożdżowa panettone Pineta, 100 g
• ciasteczka cantuccini Toscani Sapori, 175 g
• praliny z czekolady mlecznej z nadzieniem 

orzechowym i chrupkami Eccellenze Feletti, 85 g
• tarallini o smaku pizzy Tarall’Oro, 100 g
• grissini z oliwą extra vergine Il Buon Pane Grissitalia, 60 g
• dżem z czerwonych pomarańczy Agrisicilia, 360 g
• pesto z suszonych pomidorów Rosso Monini, 190 g
• oliwa extra vergine z dodatkiem przypraw 

Śródziemnomorskie Smaki Monini, 250 ml
• zielone oliwki nadziewane pastą z papryki Sacla, 140 g
• opakowanie: ozdobny karton

ItalyItalyItaly
Włoska uczta

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

OLIWA EXTRA VERGINE 
Z AROMATEM ZIÓŁ 
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159,99 zł
196,79 zł bruttoBogactwo świąt

GoldGoldGold

SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Cava Visiega, białe wytrawne, 0,75 l 

Wytwarzane tradycyjną metodą wtórnej fermentacji 
w butelce, doskonale orzeźwiające dzięki mieszance 
lokalnych winogron. W smaku wyczuwalne aromaty 
owoców cytrusowych.

• kawa ręcznie palona mielona 100% Arabica Kolumbia 
Cafe Mon Amour, 100 g

• herbata liściasta Ceylon Gold Sir William's, 100 g
• miód wielokwiatowy Pszczelarz Kozacki, 250 g
• cytrynki w syropie z goździkami Symbol Smaku, 260 g
• bombonierka Excelcium Tradition, 180 g
• trufle Bitter Classic Jacquot France, 200 g
• praliny waflowe w płatkach czekoladowych  

z kremem o smaku truflowym Lumar, 120 g
• praliny Ferrero Rocher, 100 g
• czekolada gorzka 80% kakao Jacquot France, 100 g
• dzwonek z czekolady, 80 g
• migdały w czekoladzie mlecznej z nutą piernika  

Amaresti, 80 g
• baton marcepanowy z nugatem Belmanda Zentis, 40 g
• opakowanie: ozdobne pudełko, celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

DOSKONAŁA  
MIESZANKA  

HERBAT  
CEJLOŃSKICH
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159,99 zł
196,79 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• whisky Charley's Green, 0,7 l 

Klasyczna i aromatyczna whisky blended. 
Intensywna w smaku, korzenna, z wyraźnymi nutami 
wanilii, miodu i suszonych owoców. Leżakowana 
w dębowych beczkach, dojrzewa przez co najmniej 
3 lata, zyskując piękny bursztynowy kolor.

• wódka na zielonym pieprzu Dalkowski, 0,5 l 
Powstaje poprzez macerowanie ziaren zielonego 
pieprzu, a całości kompozycji dopełnia smak 
naturalnych olejków korzennych.  
Ziarna zielonego pieprzu nadają trunkowi 
pikantności, która balansowana jest gładkim 
smakiem alkoholu ziemniaczanego.

• kawa ziarnista Czas na Herbatę, 100 g
• praliny ze szkocką whisky Warner Hudson, 150 g
• wołowina suszona Beef Jerky Classic Bell, 25 g
• podgrzybki marynowane Devaldano, 280 g
• opakowanie: karton z okienkiem

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

AROMATYCZNA  
PRZEKĄSKA  
Z WYSOKIEJ 

JAKOŚCI  
WOŁOWINY

 mocnym akcentem
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169,99 zł
209,09 zł bruttoKawa i czekolada

BrownieBrownieBrownie
SKŁAD PACZKI:
• wino włoskie Montepulciano d'Abruzzo Predella DOC,  

czerwone wytrawne, 0,75 l 
Wino jakościowe o wytrawnym smaku  
i mocno owocowym bukiecie.

• likier o smaku czekoladowym Dalkowski, 0,5 l 
Ponadczasowa receptura i wieloletnie doświadczenie  
to sekret wyśmienitego czekoladowego smaku.

• kawa mielona Segafredo Espresso Casa, 250 g
• herbata liściasta Earl Grey Blue Flower  

Cafe Mon Amour, 50 g
• kakao ciemne z Ghany E. Wedel, 80 g • puszka E. Wedel 
• bombonierka Baltic Collection Bałtyk, 122 g
• babeczki z czekoladą i nadzieniem czekoladowym  

Brownie Eti, 180 g 
• wafelki przekładane kremem kakaowym  

Teatralny Kopernik, 100 g • trufle Wawel, 245 g  
• Ptasie Mleczko o smaku waniliowym w mocno gorzkiej 

czekoladzie E. Wedel, 360 g
• czekolada z ziarnem kakaowym z Ghany i z solą  

himalajską 74% kakao Wawel, 100 g
• czekolada 72% kakao Ecuador Delicadore, 126 g
• daktyle suszone w kakao Bakal Sweet, 200 g
• opakowanie: ozdobny karton

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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SKŁAD PACZKI:
• wódka Finlandia, 0,5 l 

W nowoczesnym procesie destylacji – z najlepszego fińskiego 
jęczmienia i krystalicznie czystej wody z polodowcowego  
źródła – powstaje wódka o delikatnym smaku,  
idealna do koktajli, picia w shotach lub na lodzie.

• Glühwein, 1 l 
Wyśmienity na zimowe wieczory, wystarczy podgrzać.

• kawa mielona Tchibo Exclusive, 100 g 
• herbata czarna ekspresowa English Strong Chelton, 37,5 g 
• duńskie ciasteczka w puszce Jacobsens, 150 g
• bombonierka Happy Holidays Pergalē, 114 g
• praliny z dodatkiem adwokatu Mieszko, 193 g
• Śliwka Nałęczowska Solidarność, 190 g
• czekolada z nadzieniem o smaku malibu Malibo Bałtyk, 152 g
• czekoladka z nadzieniem czekoladowo-orzechowym  

Danusia Wawel, 38 g
• baton z nadzieniem piernikowym Pawełek E. Wedel, 45 g
• chałwa kakaowa Królewska E. Wedel, 50 g
• migdały w białej czekoladzie z kokosem Amaresti, 80 g
• opakowanie: ozdobny karton

179,99 zł
221,39 zł brutto

Rozgrzewające smaki

WesołychWesołychWesołych
świątświątświąt

Rozgrzewające smaki
świąt

Rozgrzewające smaki
świąt

Rozgrzewające smaki
świąt

Rozgrzewające smaki
świątświątświąt

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

OZDOBNA  
ŚWIĄTECZNA  
PUSZKA
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189,99 zł
233,69 zł bruttoAksamitna przyjemność

ChocoChocoChoco

SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Calliente, czerwone półsłodkie, 0,75 l 

Dobrze zbalansowane i pełne, o wiśniowej barwie  
z fioletowymi refleksami oraz z mocno wyczuwalnym  
akcentem owoców leśnych.

• likier czekoladowy Chopin, 0,5 l 
Niezwykłe połączenie wyjątkowych polskich smaków  
najwyższej jakości – aksamitnej czekolady E. Wedel  
oraz tradycyjnej wódki Chopin.

• kawa rozpuszczalna aromatyzowana  
o smaku waniliowym Livee, 60 g

• herbatka owocowo-ziołowa o smaku piernika  
Winter Tea Astra, 37,5 g

• ciastka z kawałkami czekolady Crunchy Delisana, 130 g
• czekoladki mleczne z alkoholizowanym kremem  

o smaku czekoladowym Czekoladki z Klasą  
Choco Choco Solidarność, 200 g

• czekolada gorzka 80% kakao E. Wedel, 100 g
• czekolada ciemna z karmelizowanymi orzechami laskowymi 

oraz kawałkami karmelu Lindt Excellence, 100 g
• paluszki z czekolady deserowej Carletti, 75 g
• ręcznie robiona krówka miodowa kakaowa Łysoń, 120 g
• wiśnie w czekoladzie Jutrzenka, 80 g
• opakowanie: drewniana skrzynka, celofan, rafia

Z DODATKIEM 
ORZECHÓW  

LASKOWYCH  
I KRUCHEGO  

KARMELU

SYMFONIA
BOGATEGO
KREMOWEGO
SMAKU

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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189,99 zł
233,69 zł brutto

Polskie Polskie Polskie 
smakismakismaki

Urok tradycji

RĘCZNIE  
ROBIONA  

WÓDKA

LEGENDARNE  
PTASIE  
MLECZKO

SKŁAD PACZKI:
• wódka czysta 40% Rosolis, 0,5 l  

Ręcznie wytwarzana w fabryce w Łańcucie.  
Pierwsze rosolisy produkowane były już w XIV wieku, 
a ich nazwa oznaczała „rosę słoneczną”.

• grzaniec Gotycki, 1 l  
To starannie dobrana kompozycja smakowa, w której  
lekko piernikowa nuta to efekt dodatku ekstraktów 
z cynamonu i goździków oraz aromatów śliwki  
i korzeni. Całość ożywia zapach pomarańczy.  
Znakomity na zimowe wieczory, wystarczy podgrzać.

• miód pitny dwójniak 16% Beescato, 0,75 l  
Połączenie dziedzictwa i nowoczesności – bogaty bukiet 
charakterystyczny dla winogron z nutą owoców na tle 
miodu. Słodki, aromatyczny, z wyraźną kwasowością, 
a jednocześnie niezwykle elegancki i delikatny.

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

• pasztet z jeleniem Dworski Profi, 130 g
• delikatesowe ogóreczki kwaszone z chilli Bracia Zawadzcy, 280 g
• smalec doskonały Rolnik, 180 g
• powidła śliwkowe z cynamonem i orzechami włoskimi  

Spiżarnia Anny Walczyńskiej, 200 g
• miód wielokwiatowy Miody Polskie, 220 g 
• drewniana łyżeczka do miodu 
• ciasteczka z nadzieniem jabłkowym, rodzynkami  

i cynamonem Bagatelka Kopernik, 135 g
• pierniki w czekoladzie z nadzieniem o smaku  

truskawkowym Serduszka Toruńskie Kopernik, 150 g 
• Ptasie Mleczko mini o smaku waniliowym E. Wedel, 115 g
• czekolada deserowa Jedyna E. Wedel, 100 g
• czekolada 90% kakao Opowieści Krakusa Wawel, 100 g 
• krówka Polska Mleczna CSI Jedność, 150 g 
• opakowanie: ozdobny karton
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199,99 zł
245,99 zł brutto owocowym sercem

CherryCherryCherry

SKŁAD PACZKI:
• wino gruzińskie Civimta Saperavi,  

czerwone półwytrawne, 0,75 l  
Tradycyjne wino z regionu Telavi w Kakheti.  
Lekki posmak słodyczy powoduje, że wino to jest  
doskonałe jako aperitif, jak również wyjątkowo pasuje  
do mocno przyprawionych potraw mięsnych.

• likier o smaku malinowym Nalewka Babuni, 0,5 l  
Wyśmienity smak i zapach soczystych malin to lato zamknięte 
w butelce. Nalewka wytworzona została z doskonałego  
spirytusu oraz maceratów z wyjątkowej jakości owoców.

• kawa mielona, mieszanka arabiki i robusty, 150 g
• herbata czarna liściasta Chelton Scottish Breakfast, 100 g
• syrop z wiśni Spiżarnia Anny Walczyńskiej, 300 g
• ciastka z karmelem i cząstkami owoców oblane czekoladą 

deserową Jeżyki Dark Cherry Goplana, 140 g
• trufle o smaku koniaku Mieszko, 175 g
• praliny z wiśnią w alkoholu Cherrissimo Classic Mieszko, 142 g
• czekolada brownie z wiśniami Wawel, 275 g
• czekolada mleczna z kawałkami krokantu Pergalē, 93 g
• wiśnie w czekoladzie deserowej Doti, 50 g
• opakowanie: kosz wypleciony z polskiej wikliny, celofan, rafia

TRADYCYJNA  
DOMOWA RECEPTURA

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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199,99 zł
245,99 zł brutto

JackJackJackJackJackJack
Dla dżentelmena

DREWNIANA  
SKRZYNKA

SKŁAD PACZKI:
• whiskey Jack Daniel’s Old No. 7  

Tennessee 40%, 0,7 l 
Whiskey jest kropla po kropli filtrowana 
przez warstwy węgla drzewnego, a następnie 
dojrzewa w ręcznie robionych beczkach.

• wino hiszpańskie Bodega Cortes,  
czerwone półwytrawne, 0,75 l 
Doskonałe do dań mięsnych, drobiu i wędlin.

• kawa mielona 100% Arabica Black Pearl, 250 g
• praliny z bourbon whiskey Doulton, 150 g
• czekoladki z nadzieniem o smaku whisky 

Delicadore Baron, 200 g
• cukierki w czekoladzie z nadzieniem 

alkoholowym Beember Pszczółka, 100 g
• herbatniki maślane z dodatkiem kakao  

Delisana, 120 g
• pierniki w gorzkiej czekoladzie z nadzieniem 

o smaku pomarańczowym Kopernik, 150 g
• czekolada gorzka 72% kakao Pergalē, 100 g
• opakowanie: drewniana skrzynka, celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

SZLACHETNY  
SMAK ARABIKI 
Z GWATEMALI
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229,99 zł
282,89 zł bruttoDla amatora Ãisky

ElegantElegantElegant

SKŁAD PACZKI:
• whisky The Famous Grouse, 0,7 l 

To kompozycja esencjonalnych malt whisky Macallan 
i Highland Park oraz delikatnych whisky zbożowych. 
Właśnie odpowiedniemu połączeniu tych składników 
zawdzięcza ona swój łagodny i gładki smak.

• elegancka szklanka do whisky
• kamienie do whisky w aksamitnym woreczku, 9 szt. 

Innowacyjny sposób na schłodzenie whisky  
bez konieczności rozcieńczania napoju  
i utraty aromatu.

• wino chilijskie Wild Wine Cabernet Sauvignon, 0,75 l 
Intensywne, bogate w smaku, przynosi aromat  
dojrzałych wiśni i śliwek przełamany korzennymi  
tonami tytoniu i skóry.

• kawa mielona 100% Arabica Kaldi Co¬ee, 100 g 
• czekolada mleczna truflowa z dodatkiem whisky  

The Famous Grouse, 90 g
• baton marcepanowy w polewie czekoladowej  

Zentis, 100 g
• trufla miodowa z białą czekoladą i kokosem  

Łysoń, 80 g
• opakowanie: ozdobny karton

RĘCZNIE ROBIONA 
TRUFLA

ELEGANCKA  
SZKLANKA

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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299,99 zł
368,99 zł brutto

DelikatesDelikatesDelikates
Czekoladowa magia

SKŁAD PACZKI:
• likier karmelowy z solą morską Chopin, 0,5 l 

Oryginalne połączenie wódki Chopin, karmelu i soli morskiej.
• wino Rosso Nobile al Cioccolata, czerwone słodkie, 0,75 l 

Wyprodukowane ze starannie wyselekcjonowanego  
kupażu winogron czerwonych, połączonych  
z aromatem czekoladowym.

• kawa mielona Tchibo Barista Classic, 250 g
• czarna herbata cejlońska ekspresowa Orient Delight Basilur, 50 g
• ciastka biszkoptowe przekładane warstwą kakaową  

z alkoholem, oblane czekoladą Wisełka Wisła, 450 g
• likwory o smaku brandy Mieszko, 180 g
• mieszanka czekoladek z orzechami Ritter Sport, 116 g
• praliny z czekolady mlecznej z orzechami laskowymi  

i delikatnym nadzieniem Lindor Lindt, 100 g
• praliny z koniakiem Caractere, 250 g
• czekolada mleczna z nadzieniem orzechowym  

i kawałkami orzechów laskowych Ferrero Rocher, 90 g
• daktyle suszone w posypce piernikowej i kakao  

Bakal Sweet, 200 g
• orzeszki ziemne w karmelu Laro, 80 g
• konfitura z truskawek i rabarbaru  

Spiżarnia Anny Walczyńskiej, 200 g
• opakowanie: kosz wiklinowy ręcznie robiony  

przez rękodzielników z Podkarpacia,  
celofan, rafia

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

KAWA PALONA 
W TRADYCYJNYCH 

BĘBNACH

31

celofan, rafia
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359,99 zł
442,79 zł bruttoPÄzent dla konesera

ExclusiveExclusiveExclusive

SKŁAD PACZKI:
• whisky BenRiach The Smoky Ten Years Old, 0,7 l  

BenRiach The Smoky Ten to kupaż klasycznego  
i dymno-torfowego BenRiacha starzony w trzech  
rodzajach beczek – po bourbonie, jamajskim rumie  
oraz tzw. virgin casks – przez co najmniej 10 lat.

• elegancka szklanka do whisky BenRiach
• wódka Distil. No.9 40%, 0,5 l 

Powstaje w sposób rzemieślniczy, w małych partiach,  
ale z najlepszej jakości składników: polskiego  
żyta i pszenicy oraz krystalicznie czystej wody  
z ekologicznej krainy mazurskich jezior.  
Dzięki m.in. czterokrotnej filtracji  
przy użyciu węgla aktywowanego srebrem  
wódka ma niezwykle czysty i łagodny smak.

• belgijskie czekoladki Hamlet, 125 g
• ręcznie robiona czekolada mleczna  

Milk Claire Miiau, 90 g
• orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej  

z cynamonem i ze złotem jadalnym Laro, 150 g
• opakowanie: elegancka drewniana skrzynka

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

10-LETNIA  
WHISKY

ORZECHY  
Z JADALNYM 
ZŁOTEM

KRAFTOWA WÓDKA
Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
SKŁADNIKÓW
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389,99 zł
479,69 zł brutto

SKŁAD PACZKI:
• wino hiszpańskie Marqués de Caranó Gran Reserva,  

czerwone wytrawne, 0,75 l  
W kieliszku szlachetne, złożone, bogate, z owocową nutą  
ze szczyptą wanilii. Zachwyca smakiem soczystych wiśni i malin.

• wino włoskie musujące I am Prosecco DOC, białe wytrawne, 0,75 l 
Łagodne wino o wytrawnym charakterze.

• kremowy likier Carolans Irish Cream, 0,7 l  
Irlandzki likier produkowany z najwyższej jakości naturalnych 
składników: świeżej śmietany i irlandzkiej whisky z dodatkiem 
złocistego miodu. W smaku aksamitny, z wyczuwalną  
słodyczą wanilii i to¨.

• kawa palona mielona Davido¬ Fine Aroma, 250 g 
• herbata czarna ekspresowa Earl Grey Chelton The Noble House, 50 g 
• czekolada do picia DecoMorreno, 200 g 
• praliny mascarpone z czekoladą gorzką Pergalē, 105 g 

PremiumPremiumPremium
Wykwintny wybór

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących  
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl. 3333

• pierniczki w czekoladzie z ciasta leżakującego w whisky  
J.A. Baczewski Serca Piernikowe Kopernik, 128 g

• ręcznie robiona czekolada z dodatkiem  
cukrowych perełek, 100 g

• listki czekoladowe z prażonym ziarnem kakao  
Manufaktura Czekolady, 80 g

• orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej z cynamonem  
i złotem jadalnym Laro, 150 g

• miód wielokwiatowy Pszczelarz Kozacki, 250 g 
• kiełbasa suszona dojrzewająca  

Mini Snacks Auvernou, 75 g 
• pasztet z mięsem kaczki Provinces de France, 180 g 
• ekologiczne podgrzybki marynowane Runoland, 300 g 
• opakowanie: kosz wypleciony z polskiej wikliny  

przez rękodzielników z Podkarpacia, celofan, rafia

WYRAFINOWANY  
FRANCUSKI SMAK
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15,99 zł
19,67 zł brutto

19,99 zł
24,59 zł brutto

16,99 zł
20,90 zł brutto

29,99 zł
36,89 zł brutto

Maskotka

Kubek

but 
świąteczny

Miś

SKŁAD PACZKI:
• maskotka (różne wzory)
• mikołaj z czekolady, 60 g
• opakowanie: folia

SKŁAD PACZKI:
• kubek (różne wzory)
• figurki z czekolady, 100 g
• opakowanie: folia

SKŁAD PACZKI:
• but świąteczny (różne wzory)
• figurki z czekolady, 75 g
• opakowanie: folia

SKŁAD PACZKI:
• maskotka (różne wzory)
• czekoladki, 100 g

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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34,99 zł
43,04 zł brutto

29,99 zł
36,89 zł brutto

Świąteczne
słodkości 

Renifer
słodkości 

SKŁAD PACZKI:
• zestaw słodyczy, 450 g: mikołaj z czekolady,  
bombki z czekolady, cukierki czekoladowe,  
lizaki czekoladowe, żelki, gumy do żucia,  
• opakowanie: folia

SKŁAD PACZKI:
• maskotka (różne wzory)
• czekoladki, 160 g

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących  występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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49,99 zł
61,49 zł brutto

DziecięcaDziecięcaDziecięca
radośćradośćradość
Dziecięca
radość
DziecięcaDziecięcaDziecięca
radość
Dziecięca
radość
Dziecięca
radość
DziecięcaDziecięcaDziecięca
radość
Dziecięca

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.

Worek niespodzianek
SKŁAD PACZKI:
• wafelki z mleczno-kakaowym nadzieniem Kinder Cards, 76,8 g 
• czekoladki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym 

i orzechami Kinder Schoko-Bons, 46 g
• batoniki z mlecznej czekolady z nadzieniem mlecznym 

Kinder Chocolate, 50 g
• czekoladka mleczna z nadzieniem mlecznym i zbożami 

Kinder Country, 23,5 g
• kruchy wafel pokryty mleczną czekoladą z nadzieniem 

mleczno-orzechowym Kinder Bueno, 43 g
• kruchy wafel pokryty białą czekoladą i kakaową posypką 

bezową z nadzieniem mleczno-orzechowym  
Kinder Bueno White, 39 g

• jajko z niespodzianką Kinder, 20 g
• krem do smarowania z orzechami laskowymi i kakao  

Nutella, 230 g
• batonik z kremem orzechowym oblany mleczną czekoladą 

Duplo, 2 szt. po 18,2 g
• książeczka z zagadkami, naklejkami, rebusami 

i kolorowankami Magic Book Kinder 
W środku mnóstwo pomysłów na wspólne spędzanie czasu, 
ciekawostek, gier i łamigłówek.

• opakowanie: ozdobny świąteczny worek
KREATYWNA ZABAWA 
DLA CAŁEJ RODZINY
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SKŁAD PACZKI:
• krem do smarowania z orzechami laskowymi Milka, 350 g
• Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym Milka, 330 g
• ciastka oblane mleczną czekoladą Choco Moo Milka, 120 g
• ciastka z kawałkami czekolady Pieguski Choco Cookies Milka, 135 g
• biszkopty z galaretką o smaku pomarańczowym oblane mleczną 

czekoladą Choco Ja¬a Milka, 147 g
• pokruszone ciastka korzenne w mlecznej czekoladzie  

Fine Rounds Milka, 90 g
• czekolada mleczna z białą czekoladą Sweet Winter Milka, 100 g
• czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym oraz pokruszonymi 

ciasteczkami Winter Biscuit Milka, 100 g
• ciastko biszkoptowe z kawałkami mlecznej czekolady  

Cake & Choc Milka, 35 g
• bałwanek z czekolady Milka, 50 g
• wafelek z kremem kakaowym oblany mleczną czekoladą  

Choco Wafer Milka, 30 g
• baton z czekolady mlecznej z nadzieniem mlecznym o smaku 

waniliowym oraz pokruszonymi ciastkami Oreo Milka, 37 g
• Mała książka do wielkiej zabawy Milka
• kubek Milka • opakowanie: taca kartonowa, celofan, kokarda

FioletowaFioletowaFioletowa
słodyczsłodyczsłodycz

Od Milki

76,99 zł
94,70 zł brutto

KOLOROWY 
 KUBEK

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. Lista składników oraz alergenów mogących 
występować w poszczególnych produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.paczki.makro.pl.
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Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy.

w naszym katalogu „Świat prezentów 2022”  
przedstawiamy bogatą ofertę 
gotowych zestawów świątecznych. 

Myśląc o Państwa potrzebach, dajemy również  
możliwość komponowania paczek 
na indywidualne zamówienie. 
Wystarczy zgłosić się do naszego doradcy,  
aby spośród bogatej gamy produktów  
stworzyć własny, oryginalny zestaw.

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji  
we wszystkich halach MAKRO.




