Meeldejäävad kingitused Vihula Mõisast

2020. aasta nõuab erilisi kingitusi.
Rõõmusta oma töötajaid ja koostööpartnereid ehedalt eestimaiste Vihula Mõisa kinkekorvidega!
Eriliste kinkekomplektide tegemine on endiselt lubatud.

Mõisa magus elu

€ 28,00 + km

Mõisa maitsed soolasem maskiga või ilma
€ 29,00 + km

• Vihula Mõisa õunaglögi 0% 50cl eripartiina käsitööna valminud
alkoholivaba glögi külmpressitud
täisõunamahlast ja vürtsidest
• Tervislik marjasegu - ideaalne
lisand glögi sisse või kõrvale
• Pähklisegu - magusam
• Mõisaproua käsitööküpsised lukslikud mandliküpsised
• Tumeda šokolaadi tahvel
punaste marjadega

• Metssealiha konserv - puhtast
Eesti metsade ulukilihast
• Vinnutatud maheveiseliha mõnus soolane snäkk
• Juustupulgad
• Särtsakas sibulamoos ideaalne kaaslane lihale ja
juusupulkadele
• Pähklisegu - soolasem (2 pakki)
• Hernekrõmps

Mehised maitsed suure vembuveega

• Soovi korral saab komplekti lisada
musta näomaski kinkija logo või kirjaga
(küsi pakkumist)

€ 54,00 + km

• Vihula Mõisa viin* 40% 50cl mõisa au ja uhkus, toodetud
kvaliteetsest ökopiiritusest
• Metssealiha konserv - puhtast
Eesti metsade ulukilihast
• Vinnutatud maheveiseliha ideaalne vembuvee kõrvale
• Pähklisegu - soolasem
• Särtsakas sibulamoos
• Tšillid - kuumad ja punased
• Hernekrõmps - tule kustutaja
• Juustupulgad

Peo asemel

€ 69,00 + km

• Vihula Mõisa õunaglögi 0% 50cl
• Vihula Mõisa viin*40% 20cl
glögi sisse lisamiseks
• Metssealiha konserv
• Vinnutatud maheveiseliha
• Pähklisegu - soolasem
• Hernekrõmps
• Tšillid - kuumad ja punased
• Hõrgud juustupulgad
• Pärnaõietee
• Kuivatatud kõrvits kaneeliga
• Tervislik marjaamps
• Maasikamoos piparmündiga
• Tumeda šokolaadi tahvel
punaste marjadega
• Mõisaproua käsitööküpsised
• Ebaküdooniad valges šokolaadis
*Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!

Kõigi vahel, kes tellivad enne 1.novembrit loosime
välja võimaluse põgeneda linnast ja nautida
kaaslasega isolatsiooni Vihula Mõisas

Kaks kanget karantiinis
€ 22,50 + km

• Vihula Mõisa Porter* 8.3% 33cl mõnus tummine talvine rüübe
• Vihula Mõisa Lager* 5% 33cl lihtne magus-mõrkjas käsitööõlu
• Vinnutatud maheveiseliha
• Pähklisegu - soolasem (2 pakki)
• Hõrgud juustupulgad (2 pakki)
• Soovi korral saab komplekti
lisada Nopri käsitööjuustud
(küsi pakkumist)

Õllesõbra maitsed
€ 38,00 + km

• Vihula Mõisa Porter* 8.3% 33cl mõnus tummine talvine rüübe
• Vihula Mõisa Lager* 5% 33cl lihtne magus-mõrkjas käsitööõlu
• Metssealiha konserv
• Vinnutatud maheveiseliha mõnus õllekõrvane snäkk
• Pähklisegu - soolasem (2 pakki) parajalt soolane segu mandlist
ja maapähklist
• Aedviljakrõpsud
• Särtsakas sibulamoos
• Juustupulgad
• Nopri käsitööjuust

Info ja tellimine

sales@vihulamanorlifestyle.com
tel: 6277 888
www.vihulamanorlifestyle.com
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Naiselikud naudingud
€ 42,00 + km

• Vihula Mõisa õunaglögi 0% 50cl eripartiina valminud alkoholivaba
käsitööglögi vürtsidega
• Kuivatatud marjade segu
• Käsitöötrühvlid - 5 täiuslikku
naudingut pakkuvat ampsu
• Pähklisegu - magusam
• Mõisaproua kätekreem rikkalik ja toitev kätekreem
sheavõi ja eeterlike õlidega
• Käsitsi vilditud seep - vilt seebi
ümber toimib pesukäsna ja õrna
kehakoorijana, vahutab mõnusalt

Tuusik Vihula Mõisa

€ 100,00 + km

• Kinkekaart majutuseks Vihula
Mõisas - 1 öö majutust standard
toas hommikusöögi ja spaakeskuse sissepääsuga kahele
• Vihula Mõisa õunaglögi 0% 50cl eripartiina käsitööna valminud
alkoholivaba glögi
• Mõisaproua käsitööküpsised
• Maheda maitsega ploomid
tumedas šokolaadis
• Pähklisegu - magusam
• Mustsõstramoos piparmündiga
• Kuivatatud jõhvikad
• Pärnaõietee

Vihula Mõisa kellaviietee
€ 7,50 | 12,00 + km

DUO
• Ahvatlevalt lõhnav piparmünditee
• Mahe Eesti metsamesi
TRIO
• Ahvatlevalt lõhnav piparmünditee
• Mahe Eesti metsamesi
• Mustsõstramoos piparmündiga
Kohvrikese sisu saab muuta vastavalt oma soovile: moosidest on valikus
maasika-, vaarika-, mustsõstra-, sibula-, kõrvitsamoos; teedest on valikus
kummeli- ja piparmünditee; samuti mahuvad kohvrikesse kuivatatud
marjad, kõrvits kaneeliga, jõhvikad, rabarber.

*Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist!

Vaata kodulehelt kõiki kinkekorve või
kirjuta meile ja paneme kokku just sulle
sobiva komplekti!

Jõulupidu kinkekorvis

€ 86,00 + km

• Vihula Mõisa õunaglögi 0% 50cl
• Hõrgud juustupulgad
• Päikeseline kõrvitsamoos
• Metssealiha konserv
• Vinnutatud maheveiseliha
• Pähklisegu - soolasem
• Hernekrõmps
• Aedviljakrõpsud
• Kuumad tšillid
• Pähklisegu - magusam
• Mõisaproua teeküpsised
• Mahe metsamesi
• Kummelitee
• Piparmünditee
• Käsitöötrühvlid
• Kuivatatud marjasegu
• Tumeda šokolaadi tahvel
punaste marjadega
• Kuivatatud kõrvits kaneeliga
• Ebaküdooniad valges šokolaadis
• Ploomid tumedas šokolaadis

Veini kõrvale
€ 20,00 + km

• Kaks erinevat Nopri käsitööjuustu klassikaline 3 kuuline ja ürtidega
• Särtsakas sibulamoos - imeline
juustu ja veiniga nautimiseks
• Hõrgud juustupulgad
• Pähklisegu - soolasem
• Hernekrõmps

Magus, hapu, pidulik
€ 39,00 + km

• Rabarberi vahuvein* 8.0% 75cl õrnroosa ja mõnusalt kihisev kuiv
vahuvein. Saab asendada alkovaba variandiga Rabarbra Null 0%
• Kuivatatud rabarber
• Tervislik marjasegu
• Tumeda šokolaadi tahvel punaste
marjadega - pidulik ja magus
lisand igale peolauale
• Käsitöötrühvlid - 5 erinevat
käsitöötrühvlit punases
või valges karbis

Info ja tellimine

sales@vihulamanorlifestyle.com
tel: 6277 888
www.vihulamanorlifestyle.com
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