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Szanowni Państwo,
Pro Regio wydobywa z Państwa regionu to co najpiękniejsze,
aby mogli Państwo skorzystać z tych specjalności w swojej działalności biznesowej.
Tworzymy ofertę z produktów i usług lokalnych podmiotów,
dzięki czemu mogą Państwo podarować kawałek swojej regionalnej
ojczyzny swoim partnerom i pracownikom.
Przygotowane przez Pro Regio zestawy prezentowe są eleganckim upominkiem
dla osób, które pragną Państwo obdarować, docenić czy wyróżnić w szczególny sposób.
Produkty najwyższej jakości, estetycznie zapakowane w wybrane przez Państwa
opakowania sprawią każdemu miłą niespodziankę.
Dzięki pomysłowym i efektownym zestawom prezentowym nie trzeba
będzie się martwić, czy podarunek okaże się trafiony.
Okazjonalne alkohole i słodycze zawsze są upominkiem pełnym wdzięku i klasy.
Wszystkie zestawy zawierają regionalne polskie produkty.
Jeden zestaw prezentowy może sprawić, że pomnożymy naszą radość
dzielenia się z innymi i obdarowanych będzie więcej niż jeden.
Z każdego zamówienia przeznaczymy 1% jego wartości
na wskazany przez klienta cel społeczny.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą,
w której znajdą Państwo przykładowe zestawy prezentowe.
Ostateczne zamówienia zawsze są indywidualnie konsultowane
i przygotowane zgodnie z życzeniem klienta.
Zespół Pro Regio

Zestaw I:
kawa
herbata
wino
migdały
miód
czekoladki
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ZESTAW I

ZŁOTY

Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie.
Jest mieszanką kaw ziarnistych o delikatnym smaku.
Herbata Basilur to tradycyjna mieszanka herbat łącząca w sobie nietuzinkowe smaki.
Świeżość to najważniejsza cecha w jakości herbaty Basilur pakowanej na Sri Lance.
Migdały to najszlachetniejsze z orzechów. Posiadają wiele wartości odżywczych.
Zawierają najwięcej witaminy B2, E i błonnika spośród wszystkich orzechów.
Miód pszczeli spadziowy z Gospodarstwa pasiecznego Jodłowa Dolina jest produktem
unikalnym bogatym w różne lecznicze i odżywcze składniki. Pochodzi z pięknego
ekologicznie czystego górskiego regionu południowej polski – Beskidu Sądeckiego.
Złote Czekoladowe Kreacje to praliny z aksamitnymi kremami.
Wino Marsuret mimo określonej wytrawności, posiada 11 g cukru, co sprawia,
że jest bardzo blisko Extra Dry. W aromacie sporo jabłek i nut drożdżowych co składa się
na babciny jabłecznik. W ustach lekkie bąbelki, kremowa struktura i ciasteczkowy finisz.
Wino Petreny jest przyjemnie krwisto-wiśniowe. Zioła mieszają się tu z aromatami
mięsnymi i grzybowymi, ale w sumie wino jest dość delikatne i zwiewne.
Dekoracyjna świeca wykonana w krakowskiej pracowni.

Zestaw II:
czerwone wino
białe wino wytrawne
herbata
śliwki w czekoladzie
miód z bakaliami
kakao
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ZESTAW II

SZAFIROWY

Wino czerwone wytrawne Royal Red to królewska czerwień. To wino powstało
z selekcji najlepszych winogron. Eleganckie w zapachu, wyraźne aromaty owocowe,
z domieszką delikatnych akcentów drewna i przypraw.
Herbata Basilur to tradycyjna mieszanka herbat łącząca w sobie nietuzinkowe smaki.
Świeżość to najważniejsza cecha w jakości herbaty Basilur pakowanej na Sri Lance.
Śliwka Nałęczowska to sprawdzony zestaw w najlepszym wydaniu niepowtarzalnej
Śliwki Nałęczowskiej w otoczeniu aksamitnej czekolady Goplana. To najbardziej przyjemne
połączenie owocowej świeżości i czekoladowej słodyczy.
Wino białe wytrawne Stagard w bardzo jasnym kolorze białego złota. W ustach czuć
mocną kwasowość, nuty jabłek, w końcówce lekko słodka cytryna.
Miód z bakaliami z Jodłowej Doliny jest produktem unikalnym bogatym w różne
lecznicze i odżywcze składniki. Pochodzi z pięknego ekologicznie czystego górskiego
regionu południowej polski – Beskidu Sądeckiego.
Naturalne kakao Van Houten w ozdobnej, metalowej puszce. Produkt ma delikatny
zapach i piękny, ciemnobrązowy kolor.

Zestaw III:
białe wino
syrop z bzu
żurawina
kawa
specjał dworski
olej kokosowy
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ZESTAW III

NATURALNY

Wino białe wytrawne Gróf Degerfeld to lekki i przyjemny do picia Furmint.
Klasyczna rześkość szczepu, wyważony balans. Idealne wino na lato.
Czarny bez z Krakowa nie tylko zwalczy gorączkę i złagodzi kaszel, ale dodatkowo
dzięki dużej ilości witamin i soli mineralnych wzmocni organizm, który szybciej upora
się z infekcją. Najsilniejsze właściwości lecznicze mają kwiaty i owoce bzu czarnego.
Przetwory z żurawin stymulują działalność gruczołów dokrewnych, działają
przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, usuwają chorobliwe zmęczenie, ból głowy
i bezsenności. Idealny do mięs.
Specjał Dworski jest konserwą sporządzoną z mięsa wieprzowego, przyprawione
aromatycznymi przyprawami. Wyjątkowy smak produktu wynika z połączenia cebulki
z czosnkiem. Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie.
Jest mieszanką kaw ziarnistych o delikatnym smaku.
Olej kokosowy to tropikalny tłuszcz o kremowej barwie i zmiennej konsystencji świetnie
zastępuje zwykły olej w codziennym gotowaniu. Jest bezzapachowy i nie pozostawia
w daniach kokosowego posmaku. Idealny do smażenia.
Dekoracyjna świeca wykonana w krakowskiej pracowni.

Zestaw IV:
wino czerwone
kawa
ser owczy
herbata
czekolada
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ZESTAW IV

SZMARAGDOWY

Wino czerwone Iperico Valpalicella produkowane z organicznie uprawianych
winogron. Piękna, rubinowa czerwień. W smaku świeże i łatwe do picia.
Nuty świeżych malin i wiśni z dodatkiem ciemnej czekolady.
Herbata Basilur to tradycyjna mieszanka herbat łącząca w sobie nietuzinkowe smaki.
Świeżość to najważniejsza cecha w jakości herbaty Basilur pakowanej na Sri Lance.		
Regionalne polskie produkty:							
Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie. Jest mieszanką kaw ziarnistych
o delikatnym smaku.							
Znakomity ser dojrzewający Romana Kluski produkowany wy łącznie z surowego
niepasteryzowanego mleka owczego, bez dodatku jakichkolwiek ulepszaczy.		
Folkowe Mecyje z Małopolski to połączenie ręcznie robionej czekolady najwyższej
jakościz ulubionymi od pokoleń dodatkami smakowymi, a wszystko w opakowaniu
nawiązującym do regionalnych wzorów ludowych.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.

Zestaw V:
czerwone wino
kawa
herbaty
herbatniki
suszone owoce
świeca
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ZESTAW V

BIAŁY

Wino Gutturnio ma intensywny rubinowo-czerwony kolor. Proste wino z przyjemnym
owocowym bukietem. Doskonale wypada w towarzystwie tłustych i pikantnych dań
makaronowych oraz sosów serowych, grzybowych, śmietanowych.
Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie. Jest mieszanką kaw ziarnistych
o delikatnym smaku.
Herbata Clipper to delikatny napar z ziół wspomagających procesy trawienne i przemiany
materii. Połączenie wybornego smaku z naturalnym oczyszczeniem organizmu.
Napar z białej herbaty wyróżnia się delikatnym i subtelnym aromatem. Herbata wytwarzana
jest z młodych liści zbieranych wczesną wiosną.
Herbatniki cynamonowe to magia zdrowego smaku. Polski produkt z Krakowa.
W zestawie znajdują się również niezwykle zdrowe i smaczne prażone migdały w białej
czekoladzie oraz suszone wiśnie.
Świeca ręcznie wykonana w małopolskiej pracowni o zapachu kawy.

Zestaw VI:
wino czerwone
wytrawne
kawa
herbata
czekoladki

14

www.pro-regio.pl

ZESTAW VI

SREBRNY

Wino RB Rioja Baron to wyjątkowy, pełny, ciepły i delikatny smak, doskonałe
połączenie złożonych aromatów. Idealne do pieczonego czerwonego mięsa, dziczyzny
oraz pikantnych serów.
Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie. Jest mieszanką kaw ziarnistych
o delikatnym smaku.		
Herbata Basilur to tradycyjna mieszanka herbat łącząca w sobie nietuzinkowe smaki.
Świeżość to najważniejsza cecha w jakości herbaty Basilur pakowanej na Sri Lance.
Najlepszej jakości czekolada.
Maîtres Chocolatiers Lindt z pasją i zaangażowaniem tworzą czekoladowe arcydzieła,
które delikatnie rozpływają się w ustach, pobudzając wszystkie zmysły.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.

Zestaw VII:
śliwki w czekoladzie
konfitura pomarańczowa
miód
chipsy jabłkowe
wino agrestowe
wino białe słodkie
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ZESTAW VII

miodowy

Kandyzowane śliwki Violetki z najlepszych polskich sadów, oprószone
najprawdziwszym kakao i oblane wysokiej jakości belgijską czekoladą.
Wytwarzane tradycyjnymi metodami, bez konserwantów, bez sztucznych barwników.
Konfitura pomarańczowa ze Spichlerza – to niezwykłe desery. Idealne pasują dla
częstych gości w Twoim domu. Słoik konfitury będzie wielką przyjemnością i da wspaniały
nastrój na cały dzień.
Miód wielokwiatowy kremowany Sądecki Bartnik pochodzi z nektaru zebranego
przez pszczoły z różnych roślin, zarówno uprawnych, jak i rosnących na łąkach czy w lasach.
Chipsy jabłkowe z Gospodarstwa Ogrodniczego Pajor to jabłka suszone ciepłym
powietrzem. Pyszna i zdrowa przekąska dla dzieci i dorosłych.
Wino agrestowe z Manufaktury Maurera jest lekko kwaskowate, przypomina smak
lata, dobrze wpływa na apetyt. Agrest ma właściwości eliksiru młodości.
Wino słodkie Tokaj pachnie dojrzałymi owocami; morelami i jabłkami.
Ta charakterystyka potwierdza się w smaku. Uzupełniają go miodowe akcenty.
Świeca ręcznie wykonana w małopolskiej pracowni o zapachu cynamonu.

Zestaw VIII:
śliwki w czekoladzie
konfitura pomarańczowa
miód
chipsy jabłkowe
wino agrestowe
wino białe słodkie
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ZESTAW VIII

OWOCOWY

Kandyzowane śliwki Violetki z najlepszych polskich sadów, oprószone
najprawdziwszym kakao i oblane wysokiej jakości belgijską czekoladą.
Wytwarzane tradycyjnymi metodami, bez konserwantów, bez sztucznych barwników.
Konfitura pomarańczowa ze Spichlerza – to niezwykłe desery. Idealne pasują dla
częstych gości w Twoim domu. Słoik konfitury będzie wielką przyjemnością i da wspaniały
nastrój na cały dzień.
Miód wielokwiatowy kremowany Sądecki Bartnik pochodzi z nektaru zebranego
przez pszczoły z różnych roślin, zarówno uprawnych, jak i rosnących na łąkach czy w lasach
Chipsy jabłkowe z Gospodarstwa Ogrodniczego Pajor to jabłka suszone ciepłym
powietrzem. Pyszna i zdrowa przekąska dla dzieci i dorosłych.			
Wino agrestowe z Manufaktury Maurera jest lekko kwaskowate, przypomina
smak lata, dobrze wpływa na apetyt. Agrest ma właściwości eliksiru młodości. 		
Wino słodkie Tokaj pachnie dojrzałymi owocami; morelami i jabłkami.
Ta charakterystyka potwierdza się w smaku. Uzupełniają go miodowe akcenty.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.			

Zestaw IX:
wino
kawa
czekolada pitna
maliny w syropie
czekolada mleczna
z owocami
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ZESTAW IX

malinowy

Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie. Jest mieszanką kaw ziarnistych
o delikatnym smaku.
Ciemna czekolada Cortez spod Krakowa podawana na gorąco w klasycznym wydaniu
o lekkiej nucie gorzkiego kakao – kwintesencja prawdziwej czekolady pitnej – aromatyczna, gęsta i aksamitna.
Maliny w syropie ze Spichlerza.					
Czekolada Cortez to doskonałe połączenie owoców żurawiny, jabłka oraz imbiru,
zanurzonych w delikatnej, mlecznej czekoladzie.		
Wino Kindzmarauli to intensywny, czerwony, wpadający w granatowy, kolor. Bukiet
świeży, wybitnie owocowy, z pikantnymi nutami. Słodycz wina świetnie współgrać będzie
z pikantnym gulaszem wołowym lub z pikantnymi daniami azjatyckimi z wieprzowiną.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.

Zestaw X:
czekolada pitna
śliwki w czekoladzie
kakao
konfitura śliwkowa
powidła jabłkowe
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ZESTAW X

kakaowy

Ciemna czekolada Cortez spod Krakowa na gorąco w klasycznym wydaniu o lekkiej
nucie gorzkiego kakao – kwintesencja prawdziwej czekolady pitnej – aromatyczna, gęsta
i aksamitna.
Kandyzowane śliwki z najlepszych polskich sadów, oprószone najprawdziwszym kakao
i oblane wysokiej jakości belgijską czekoladą. Wytwarzane tradycyjnymi metodami,
bez konserwantów, bez sztucznych barwników.
Naturalne kakao Van Houten w ozdobnej, metalowej puszce. Produkt ma delikatny
zapach i piękny, ciemnobrązowy kolor.
Konfitury śliwkowe Krokus produkujemy ze śliwek węgierek, bo z tej odmiany są
najlepsze: o intensywnej barwie i wyrazistym smaku. Śliwki przecieramy wraz ze skórką
przez gęste sita, dzięki czemu powidła mają gładką konsystencję a cenne wartości
odżywcze ze skórki są zachowane.
Konfitury jabłkowe Krokus posiadają cenny rozpuszczalny błonnik i pektyny pochodzące
z jabłek wspomagają pracę układu trawiennego, regulują poziom cholesterolu i cukru we
krwi. Powidła zawierają więcej potasu niż świeże jabłka.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.

Zestaw XI:
czekolada pitna
praliny
herbata
ocet winny
z czerwonego wina
wino czerwone
suszone owoce
żurawina
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ZESTAW XI

RUBINOWY

Frutti di Mare to najwyższej jakości polskie praliny o wyjątkowym kształcie owoców
morza. Każdy kształt pralinek skrywa inny smak, który jest naprawdę wyjątkowy
i niepowtarzalny.
Herbata Basilur to tradycyjna mieszanka herbat łącząca w sobie nietuzinkowe smaki.
Świeżość to najważniejsza cecha w jakości herbaty Basilur pakowanej na Sri Lance.
Ciemna czekolada Cortez na gorąco w klasycznym wydaniu o lekkiej nucie gorzkiego
kakao – kwintesencja prawdziwej czekolady pitnej – aromatyczna, gęsta i aksamitna
Ocet winny może być składnikiem sosów, doskonale podkreśla smak i aromat sałat.
Używany również jako składnik zapraw do marynowania mięs lub ryb.
Wino Kindzmarauli to Intensywny, czerwony, wpadający w granatowy, kolor. Bukiet
świeży, wybitnie owocowy, z pikantnymi nutami. Słodycz wina świetnie współgrać będzie
z pikantnym gulaszem wołowym lub z pikantnymi daniami azjatyckimi z wieprzowiną.
Żurawina to bogaty w błonnik, witaminy i sole mineralne, wyśmienity dodatek do mięs
i serów, obowiązkowa pozycja na świątecznym stole oraz wykwintny sposób na urozmaicenie codziennych posiłków. W zestawie znajdują się również zdrowe i wyjątkowo smaczne
migdały w czekoladzie.

Zestaw XII:
sok z aronii
wino aroniowe
czekolada z kawą
śliwki w czekoladzie
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ZESTAW XII

ARONIOWY

Aronia jest niezwykle cennym owocem, który ma potwierdzone działanie prozdrowotne.
Zawiera mnóstwo antyoksydantów, które neutralizują szkodliwe działanie sprzyjających
starzeniu wolnych rodników.
Wino Aroniowe Manufaktura Maurera dzięki swoim właściwościom działa kojąco.
Polecane osobom o wyrafinowanym podniebieniu, lubiącym cierpkość owocu aronii.
Wino polecane jako uzupełnienie i dodatek do kolacji lub jako chwila relaksu po
pracowitym dniu.
Folkowe Mecyje z Małopolski to połączenie ręcznie robionej czekolady najwyższej
jakości z ulubionymi od pokoleń dodatkami smakowymi, a wszystko w opakowaniu
nawiązującym do regionalnych wzorów ludowych.
Śliwka kandyzowana w czekoladzie.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.
								

Zestaw XIII:
czekoladki
herbata
kawa
oliwa
czekolada
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ZESTAW XIII

Czarny

Frutti di Mare to najwyższej jakości polskie praliny o wyjątkowym kształcie owoców morza.
Każdy kształt pralinek skrywa inny smak, który jest naprawdę wyjątkowy i niepowtarzalny.
Herbata Basilur to tradycyjna mieszanka herbat łącząca w sobie nietuzinkowe smaki.
Świeżość to najważniejsza cecha w jakości herbaty Basilur pakowanej na Sri Lance.		
Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie. Jest mieszanką kaw ziarnistych
o delikatnym smaku.							
Czekolada Cortez Ecuador to wytrawna czekolada spod Krakowa z wyrazistym smaku
z nutami owoców tropikalnych i cynamonu, uszlachetniona płatkami 22-karatowego złota.
Oliwa balsamiczna ma wszechstronne zastosowanie w kuchni. Może być dodatkiem
do sałatek, ryb, sosów, warzyw, a także deserów czy owoców.				
		

Zestaw XIV:
oliwki zielone
oliwa
octet z białego wina
oliwa extra virgin
suszone pomidory
cebulka perłowa
makaron żytni
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ZESTAW XIV

WŁOSKIE SMAKI

Oliwki mają lekko gorzki smak i są idealne jako przekąska lub ozdoba w żywności lub
napojów. Są doskonałym źródłem jednonienasyconych tłuszczów, które zmniejszają „zły”
cholesterol i pomagają utrzymać przepustowość tętnic.
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.					
Ocet winny może być składnikiem sosów, doskonale podkreśla smak i aromat sałat.
Używany również jako składnik zapraw do marynowania mięs lub ryb.		
Oliwa z oliwek tłoczona na zimno.						
Suszone pomidory to wyśmienita przekąska oraz przepyszny, słodko-kwaśny dodatek do
rozmaitych potraw, sałatek, kanapek i pizzy, którym nadaje ziołowo-czosnkowego aromatu
Lekka octowa marynata zapewnia cebulce doskonałą chrupkość i słodycz.
Malutkie, białe cebulki z połyskującą skórką, stanowią podstawę pięknie prezentujących
się koreczków i fantazyjnych, zimnych płyt oraz wyrazisty dodatek do lekkich sałatek.
Makaron żytni razowy.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.
			

Zestaw XV:
kawa
suszone owoce
syrop z czarnego bzu
konfitura jagodowa
konfitura żurawinowa
rustykalna świeca
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ZESTAW XV

ZE SPICHLERZA

Kawa Cafe de Rafael jest wypalana na Sądecczyźnie. Jest mieszanką kaw ziarnistych
o delikatnym smaku.
Syrop z czarnego bzu ze Spichlerza jest idealny do sporządzania napojów. Nie zawiera
konserwantów, bez dodatku wody. Idealnie się nadaje jako dodatek do herbaty zimą i do
nadania smaku wodzie latem.
Żurawina prawdziwa ze Spichlerza to niezwykły deser, trochę jak galareta, jego cechą
– jest dodawanie owoców lub warzyw. Jeśli jesteś smakoszem, to warto jej spróbować.
Konfitury jagodowe ze Spichlerza idealne pasują dla częstych gości w Twoim domu.
Słoik konfitur będzie wielką przyjemnością i na wspaniały nastrój na cały dzień.
Aszatl Mandula migdał w białej czekoladzie oprószonej kokosem.
Rustykalna świeca metaliczna wykonana ręcznie w małopolskiej pracowni.
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