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Bucuria pe care
o aduci în dar...

 
E Bucuria care
se întoarce la

tine iar.
 



CADOUL
ZÂMBESTE
- o pavlova delicioasă cu fructe de
pădure
 - un buchețel simbolic cu 7 lalele

155 ron

,



CADOU
CARUSEL CU
AROME
- ciocolată de casă: un “carusel de
amintiri", cu migdale, fistic, fulgi de cocos,
fructe deshidratate 
- o zambilă ambalată delicat

80 ron



CHARMING
ROSE
Un trandafir ambalat
într-un con delicat. O
surpriză mică pentru un
zâmbet mare!

LE PETIT
CHIC
Un buchețel elegant cu lalele
(conține 5 lalele primăvăratice,
„îmbrăcate” în hârtie fină de
mătase).

40 ron

80 ron



BUCHET CU
ZAMBILE
7 zambile într-un
buchet parfumat.

BUCHET
DĂRUIESTE

110 ron

Un buchet mixt, natural, creat
într-un design lejer, texturat,
multicolor & vesel.

270 ron

,



MAGIC
BAG 9
9 lalele chic într-o
pungă de cadou
elegantă.

MAGIC
BAG 15

160 ron

15 lalele chic într-o pungă de
cadou elegantă.

250 ron



CADOU
BIJUTIERI DE
LEGENDĂ

295 ron

- broșă handmade cu pietre
- cartea “Bijutieri de legendă” 

Cadoul este împachetat diafan, brosa “îmbracând” elegant panglica
de satin.



CADOU
DIOR
- un buchet simbolic și delicat
cu 11 lalele 

- o mono-porție de Pavlova
cu cremă de ciocolată albă,
fructul pasiunii și clementine 

- cartea „Dior” -  ”Alchimia
grației și capodopera
geniului”

SPRING
HEARTS

295 ron

300 ron

- inimioare de cioco de casă 

- buchet mixt si colorat, cu
flori de primavară



- eșarfă din mătase naturală 

- o mono-porție de Pavlova cu cremă de ciocolată
albă și rodie 

- șampanie Frank Bonville Grand Cru (0,375 l),
bogată în savoare, cu tradiție, datând din anii 1900 

- buchețel cu 7 zambile 

Toate elementele sunt aranjate într-o cutie
elegantă, reutilizabilă.

CADOU
CHAMPAGNE
& SILK

690 ron



CADOU
FRESH
FEELINGS
- o mono-porție de Pavlova cu
cremă de ciocolată alba și rodie 

- buchet mixt și colorat, cu flori de
primăvară

345 ron



CADOU
SILK &
FLOWERS

395 ron

- eșarfa ce te îmbrățișază cu o mătase
naturală, divină
- un buchețel proaspăt cu 5 lalele 

Cadoul este împachetat elegant, într-o
cutie albă, premium, reutilizabilă.



CADOU
MOON 
CHAPEL

395 ron

- buchețel 11 zambile 

- cadou spiritual ce conține
bețișoare parfumate, lemn palo
santo, un săpun vegan cu lavandă,
vetiver & Patchouli. 



CADOU
ARTA
FERICIRII

435 ron

- carte ”Despre Arta fericirii”: o
carte care descrie fericirea
prin 25 de opere de artă ale
marilor artiști 

- eșarfă din mătase naturală 

- miresme de primăvara: o
zambilă ce îmbracă cutia în
care vor fi amabalate cartea și
eșarfa



CADOU
ANGELS
- aripă din ceramică, suport pentru
bețișoare (produs de artiști români)

- bețișor parfumat santal wood

- buchețel cu 5 zambile 

385 ron



“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

doar elemente atent alese.

CĂRTI, DULCIURI SI̦ FLORI
 - o idee sinceră de cadou

,



office@cartidulciurisiflori.ro

0747-77-66-55

Str. Tudor Ștefan, nr 60
(Floreasca),  sector 1,
București

www.cartidulciurisiflori.ro

TE ASTEPTĂM ÎN LUMEA
CADOURILOR CU IUBIRE 

@cartidulciurisiflori

,

https://www.facebook.com/cartidulciurisiflori
https://www.instagram.com/carti_dulciuri_si_flori/
https://www.linkedin.com/in/ioana-uretu-56a4a172/
https://www.youtube.com/channel/UCVaQL5jmUGYnup-xuAfCiKg
https://www.tiktok.com/@carti_dulciuri_flori


Multumim,,


