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"Timpul de față este un timp
care are nevoie de efortul
nostru. De creativitatea
noastră, de dragostea noastră.
Nu, nu vă temeți. În ce
privește viața noastră,
Dumnezeu, Care nu are a
pierde pe nimeni știe să ne
țină ocupați de partea bună a
vieții. "
Fragment din scrisoarea Părintelui
Necula pentru cititorii cărții "Sensul
Vieții", regăsită în această prezentare.

Este dulcele de necontestat, regele sărbătorilor, nelipsit de
pe masa italienilor, pe care și cultura noastră l-a îmbrățișat.
Al nostru este ușor reinterpretat, cu o textură mai pufoasă,
plin de bucăți de ciocolată belgiană și portocale, glazurat în
ciocolată albă și decorat cu portocale, qumquat și crenguțe
de rozmarin. Oferă-l în dar celor dragi, separat sau
împreună cu vin, cafea, o carte specială.

0747-77-66-55

CU SENS ȘI IUBIRE, DIN CASA
NOASTRĂ, ÎN CASA TA

"SENSUL VIEȚII"

- cartea “Despre Sensul Vieții”
- panettone cu portocale și
ciocolată belgiană, cu o textură
densă, cu parfum de Sărbătoare și
înveliș de ciocolată albă (1.5 kg)
- crema pufoasă de vanilie
- crema aerată de caramel

90 RON

370 RON

Mulțumită cuvintelor încărcate de
sens și lumină ale Părintelui
Necula în dialog cu Mihai Morar,
această carte are un ecou aparte
în inima cititorilor, oferindu-ne
repere stabile pentru propriul
drum prin lume și viață.
10% din valoarea comenzilor
acestei cărți regăsită în pachetul
"Sensul Vieții" vor fi donați de
către noi asociației SUS INIMA.

0747-77-66-55

Pentru a crea acest pachet special de Paște,
ne-am alăturat dragului nostru prieten Mihai
Morar și am inclus cartea lui, "Despre Sensul
Vieții", într-unul dintre pachetele noastre
cadou. De acolo am aflat mai multe despre harul
Părintelui Necula, dar și despre asociația pe
care o susține: SUS INIMA (susinima.eu).

Asociația SUS INIMA își propune ca nimeni să
nu treacă singur prin probleme oncologice și
pune la dispoziție navigatori oncologici, asistenți
sociali, psihologi, nutriționiști, medici oncologi.
Toate serviciile oferite sunt gratuite pentru
beneficiari, prin donațiile făcute de oameni și
companii.
"Cărți, Dulcuri și Flori" susține această inițiativă
bună prin donarea a 10% din valoarea cărții
"Despre Sensul Vieții" regăsită în pachetul
pascal, "Sensul Vieții".

Inițiativă susținută de

CU SENS ȘI IUBIRE, DIN CASA
NOASTRĂ, ÎN CASA TA

300 RON

IL PANETTONE CON CREMA
“Dulcele de necontestat, regele Sărbătorii Pascale”, rețeta
noastră de panettone reinterpretat are o textură densă, parfum
de Sărbătoare, portocale și ciocolata belgiană, învelit în
ciocolata albă (1.5 kg).
Adaugăm acestui desert un “touch” de savoare:
- cremă pufoasă de vanilie
- cremă aerată de caramel

0747-77-66-55

CU SENS ȘI IUBIRE, DIN CASA
NOASTRĂ, ÎN CASA TA

90 RON

180 RON

180 RON

IL PANETTONE
“Dulcele de necontestat, regele Sărbătorii Pascale”. Descoperă
rețeta noastră de panettone reinterpretat, cu o textură densă,
parfum de Sărbătoare, portocale și ciocolata belgiană, învelit în
ciocolata albă (1.5 kg).

0747-77-66-55

CU SENS ȘI IUBIRE, DIN CASA
NOASTRĂ, ÎN CASA TA

CADOU
"UNA SERA "
- Il panettone cu portocale și
ciocolată belgiană, cu o textură
densă, cu parfum de Sărbătoare și
înveliș de ciocolată albă (1.5 kg)
- o sticlă de vin roșu romanesc Pinot
Noir “Amadoc” – crama Thesaurus.

90 RON

300 RON

CADOU
"UNA MATTINA"
- panettone con crema: portocale și
ciocolată belgiană, cu o textură
densă, cu parfum de Sărbătoare și
înveliș de ciocolată albă; cremă
pufoasă de vanilie & cremă aerată
de caramel (1.5 kg).
- cafeaua de origini „Cărți, Dulciuri
și Flori” Special Blend

370 RON
0747-77-66-55

Acest blend ediție limitata a fost creat împreună
cu „Dropshot Roasters” într-o „joaca” senzoriala
cu trei mono origini de cafea de specialitate 100%
Arabica: Brazilia, Guatemala și Ethiopia.

Știai că în multe zone ale țării nu se gustă din bucatele de
Paşte, până ce nu se aduce pasca binecuvântată de la
biserică? Pasca este o prăjitură cu dedicaţie tradiţională,
pe care noi am "parfumat-o" cu portocale, brânză fină și
stafide din abundență. O poți oferi cadou într-un ambalaj
special sau împreună cu alte gusturi fine.

0747-77-66-55

CU BINECUVÂNTARE, PASCĂ
DE PAȘTE-N DAR

PASCĂ REGALĂ
Deliciosul desert pascal cu
"parfum" de levănțică și
portocale (2kg)

220 RON

MINI PASCĂ
Decorată cu portocale
deshidratate și rozmarin
(250g).

50 RON
0747-77-66-55

CU BINECUVÂNTARE, PASCĂ
DE PAȘTE-N DAR

280 RON

CADOU"TRADIȚIE"
- o pască parfumată cu levănțică și portocale
deshidratate (2 kg)
- cartea “Vinul de-altădată” scrisă de Ion Pilat

0747-77-66-55

CU BINECUVÂNTARE, PASCĂ
DE PAȘTE-N DAR

CADOU "VIN DIVIN"
- o pască regală delicioasă fără
aluat (2kg)
-o sticlă de vin italinesc
“Amarantha”

380 RON

CADOU "FLORI DE
PORTOCAL"
– o pască regală cu „parfum de
portocală” (2kg)
– cartea „Vin și Divin” care ne
vorbește despre cultul vinului și
marile religii oglindite în arta și în
literatura din întreagă lume

280 RON
0747-77-66-55

CU BINECUVÂNTARE, PASCĂ
DE PAȘTE-N DAR

320 RON

CADOU "PASCAL"
- o pască regală fară aluat, cremoasă și
aromată cu portocală (2kg)
- cartea „Enciclopedia vinului”, un șarmant
joc al aromelor și un spectacol al bunului gust

0747-77-66-55

CU BINECUVÂNTARE, PASCĂ
DE PAȘTE-N DAR
CADOU
"BINECUVÂNTARE"
– o pască mare fară aluat, bogată în
textură, consistentă și densă, cu
cremă de fină de brânză, cu
„parfum de portocala” și
abundență de stafide (2kg)
– cartea lui Lev Tolstoi – confesiuni
“Despre Dumnezeu și om”
– un aranjament floral din bulbi de
flori de primăvara (narcise,
zambile, muscari) așezat într-un
90 RON
vas din ceramică
pictată

500 RON

CADOU
"DIVINITATE"
- o mini pască fară aluat, bogată în
textura, consistență și densă, cu
cremă de fină de brânză, cu
„parfum de portocală” și
abundență de stafide (250g)
– cartea lui Lev Tolstoi – confesiuni
“Despre Dumnezeu și om”
– un mix de bulbi cu parfum de
Primăvara (narcise, zambile,
muscari)

230 RON

0747-77-66-55

CU BINECUVÂNTARE, PASCĂ
DE PAȘTE-N DAR

CADOU
"LEVĂNȚICĂ"
- o pască aromată cu lavandă,
cu textură cremoasă (2 kg)
- cartea “Filozofia Vinului” ce
adună experiențe eterne ale
iubitorilor de vin

300 RON

CADOU
"AROMAT"
- o mini pască regală fară aluat,
cremoasă și aromată cu
portocală (250g)
- cartea „Expert în vin”
- o sticlă de vin roșu italienesc
„Montepulciano D’Abruzzo”

240 RON

0747-77-66-55

TRADIȚIE ȘI COZONAC
Știai că denumirea de cozonac provine din limba greacă ϰοσωνάϰι (kosonáki), în traducere - păpuşică? Noi am
îmbrăcat această "păpușică" delicioasă în cea mai bună
ciocolată belgiană și nucă din abundență. Separat sau
într-unul din pachetele noastre cadou, oferă cozonac în
în dar de Paște celor dragi.

0747-77-66-55

VIN, AROME, COZONAC

COZONAC CU CIOCOLATĂ

160 RON

Delicios, plin de ciocolată belgiană și multă
nucă, cozonacul nostru are un miez pufos,
umplutură bogată de ciocolată belgiană,
cacao și nucă rumenită, iar aluatul dospit
câteva ore bune este „parfumat” cu coajă de
portocală (1.5kg).

0747-77-66-55

VIN, AROME, COZONAC

CADOU
"BUNĂTATE"
– un cozonac mare și delicios, plin de
ciocolată belgiană și nucă (1,5 kg)
– blend-ul de cafea de origini “Cărți,
Dulciuri și Flori” (parfumul floral al
Ethiopiei, dulceață Braziliei și
ciocolata cu lapte a Guatemalei)
– un mic bulb parfumat de zambilă,
ce-ți vă aduce primăvara în casă

90 RON

300 RON

CADOU
"TOSCANA"
-un cozonac mare și delicios,
plin de ciocolată belgiană și
nucă (1,5 kg)
- cartea „Expert în vin”
- o sticlă de vin roșu italienesc
„Montepulciano D’Abruzzo”

350 RON
0747-77-66-55

CĂRȚI, DULCIURI ȘI FLORI
- o idee sinceră de cadou
“Cărți, Dulciuri și Flori” e un concept unic
creat în 2013 de Ioana Uretu. A luat naștere
din dragostea pentru frumos și din pasiunea
pentru dulciuri, de a citi o carte bună și de a
dichisi florile în buchete inedite.
Combinăm ingrediente de înalta calitate cu
idei inovatoare și proaspete. Dulciurile
create de noi sunt ușor de recunoscut, la fel
ca și florile. Iar întreg pachetul - extrem de
apreciat.
Fie că dorești să optezi pentru pachet
(carte, dulce, floare), poftești un desert
savuros sau alegi una dintre ofertele
corporate prezentate, noi ne concentrăm să
îți oferim numai elemente atent alese.

TE AȘTEPTĂM ÎN LUMEA
CADOURILOR CU IUBIRE.
IUBIRE

0747-77-66-55
www.cartidulciurisiflori.ro
office@cartidulciurisiflori.ro
Str. Tudor Ștefan, nr 60
(Floreasca), sector 1, București
@cartidulciurisiflori

Sărbători
binecuvântate!

