Svētku dāvanu
piedāvājums

Īstas, siltas ziemas garšas, kas radītas no
rūpīgi atlasītiem Latvijas augļiem, ogām un
produktiem - apvienotas gardos dāvanu
komplektos, lai iepriecinātu Jūsu ģimeni,
sadarbības partnerus, draugus vai kolēģus!

Parūpēsimies, lai Jūsu "Paldies!" ir skaists un
patiesi baudāms!

Šeit atradīsit :
Karstā ābolu dzēriena ZIEMA dāvanu komplektus
Dāvanu komplektus ar Tālavas sidriem
Dāvanu karti sidra darītavas apmeklējumam
Papildu informāciju par iesaiņojumu un pasūtījumiem

Ābolu karstais dzēriens "Ziema"
Pārsteidziet dāvanas saņēmēju! Patīkami sildošs dzēriens, kas atšķirsies no
visiem līdz šim baudītajiem karstajiem dzērieniem un karstvīniem.

Radīts no rudens ābolu sulas, noturēta Tālavas ābolu destilāta, svaigas
dzērveņu sulas un īpašām garšvielām - izcils Latvijas garšas papildinājums kā
svētku galdam, tā baudīšanai ikdienā, pasākumos ārtelpās vai ziemīgos
pārgājienos.

Baudīt uzsildītu 50-70°C temperatūrā.

5€
+ PVN

Ābolu karstais dzēriens ZIEMA,
alk. 10% tilp., 0.75l

Ābolu karstais dzēriens ZIEMA,
bezalkoholisks

Piedāvājam iegādāties tikai
ZIEMA pudeles - Jums būs
iespēja tās ievietot savās
dāvanās, dāvanu komplektos
vai pievienot kā sildošu
papildinājumu jebkurai dāvanai.
Pasūtot vairāk kā 100 pudeles,
piedāvājam apjoma atlaides.
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11.27 €
+ PVN

Ābolu karstais dzēriens ZIEMA,
alk. 10% tilp., 0.75l

Spožas šokolādes trifeles ar
karameļu pildījumu, 135g

Selga

kraukšķīgās piparkūkas,

110g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
32*16.5*8.3 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.
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14.80 €
+ PVN

Ābolu karstais dzēriens ZIEMA,
alk. 10% tilp., 0.75l

Kraukšķīgi griljāžas cepumi ar
grauzdētām sēkliņām un
mandelēm, 130g

Grauzdētas mandeles ar
rozmarīnu un jūras sāli, 150g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
32*16.5*8.3 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.

14.85 €
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+ PVN

Ābolu karstais dzēriens ZIEMA,
alk. 10% tilp., 0.75l

Karamelizēti lazdu rieksti piena
un tumšajā šokolādē ar kanēli,
140g

Grauzdētas mandeles ar
rozmarīnu un jūras sāli, 150g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
32*16.5*8.3 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.
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15.37 €
+ PVN

Ābolu karstais dzēriens ZIEMA,
alk. 10% tilp., 0.75l

Latvijā gatavotas cidoniju dzērveņu sukādes, 140g

Kraukšķīgi griljāžas cepumi ar
grauzdētām sēkliņām un
mandelēm, 130g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
32*16.5*8.3 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.

Tālavas radītie sidri
Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam, Austrumvidzemes reģions, kur
atrodas ražotne, ar izteikti sezonālo klimatu veido ābolu unikālo raksturu, kas
atspoguļojas kraukšķīgās sidru garšas paletēs.

Tālavas Sidrs darina četru veidu pussausus, pussaldus un saldus ābolu sidrus, kas top
tikai no vietējiem āboliem un izejvielām. Pēc tam, kad rudenī tiek izspiesta ābolu sula,
sidrs tiek nogatavināts zemā temperatūrā vairāku mēnešu garumā. Saimnieki dažādo
klasiskā ābolu sidra notis veidojot saspēles ar zeltainām cidonijām, rabarberiem,
sulīgiem ķiršiem, un apiņiem.

Ābolu sidrs RUDENS

Ābolu - cidoniju sidrs

Pussauss sidrs no rudens

Salds sidrs no sulīgiem

un ziemas ābolu sajaukuma.

āboliem un zeltainām

Klasika. Spēcīgs žāvētu

cidonijām.

ābolu aromāts un

Pārsteidzošs, gards un

atsvaidzinoša garša.

atsvaidzinošs. Salds un
tīkams vienlaikus.

Ābolu - rabarberu sidrs
VASARA

Ābolu - apiņu sidrs

Pussalds sidrs no vēlo

Pussauss ābolu sidrs, kuram

vasaras ābolu ražas.

nogatavināšanas procesā tiek

Papildināts ar dabīgām ķiršu

pievienoti apiņi.

un rabarberu sulām.

Fantastiska ābolu sidra un

Garšā - vieglas, saldenas un

viegli apiņotas garšas

aromātiskas notis.

saspēle!

9.90 €
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+ PVN

Tālavas sidru izlase gardēžiem :
Pussalds ābolu sidrs ar apiņiem,
alk. 5% tilp., 0.33l

Pussalds ābolu sidrs Vasara,
alk. 4.5% tilp., 0.33l

Pussauss ābolu sidrs Rudens, alk.
5.5% tilp., 0.33l

Salds ābolu - cidoniju sidrs,
alk. 4% tilp., 0.33l

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
24*24*8 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.

9.90 €
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+ PVN

Pussalds ābolu sidrs ar apiņiem,
alk. 5% tilp., 0.33l

Pussalds ābolu sidrs Vasara,
alk. 4.5% tilp., 0.33l

Caps! mandeļu mežģīņu cepumi,
85g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
24*24*8 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.

12.80 €
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+ PVN

Pussalds ābolu sidrs ar apiņiem,
alk. 5% tilp., 0.33l

Pussalds ābolu sidrs Vasara,
alk. 4.5% tilp., 0.33l

Grauzdētas mandeles ar rozmarīnu
un jūras sāli, 150g

Kraukšķīgi griljāžas cepumi ar
grauzdētām sēkliņām un
mandelēm, 130g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
24*24*8 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.

14.97 €
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+ PVN

Pussauss ābolu sidrs Rudens,
alk. 5.5% tilp., 0.33l

Pussalds ābolu sidrs Vasara,
alk. 4.5% tilp., 0.33l

Karamelizēti lazdu rieksti piena un
tumšajā šokolādē ar kanēli, 140g

Latvijā gatavotas cidoniju dzērveņu sukādes, 140g

Tumši zila kartona kaste ar lodziņu,
24*24*8 cm, ieliknis un tumšas bordo
krāsas zīdpapīrs.

22.50 €
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+ PVN

Pussauss, klasisks ābolu sidrs,
alk. 6% tilp., 0.75l

Karamelizēti lazdu rieksti piena
un tumšajā šokolādē ar kanēli,
140g

Kraukšķīgi griljāžas cepumi ar
grauzdētām sēkliņām un
mandelēm, 130g

Koka kaste ar vāku un logo gravējumu,
36.8*20*10.5 cm, koka skaidiņu
pildījums.

22.70 €
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+ PVN

Pussauss, klasisks ābolu sidrs,
alk. 6% tilp., 0.75l

Delikanto brieža gaļas pastēte
ar kanēli, 100g

Sāļie cepumi ar olīvām un
ķiplokiem, 130g

Koka kaste ar vāku un logo gravējumu,
36.8*20*10.5 cm, koka skaidiņu
pildījums.

24.63 €
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+ PVN

Pussauss, klasisks ābolu sidrs,
alk. 6% tilp., 0.75l

Latvijā gatavotas cidoniju dzērveņu sukādes, 140g

Kraukšķīgi griljāžas cepumi ar
grauzdētām sēkliņām un
mandelēm, 130g

Koka kaste ar vāku un logo gravējumu,
36.8*20*10.5 cm, koka skaidiņu
pildījums.

Dāvanu karte sidra darītavas apmeklējumam
Uzdāviniet garšu piedzīvojumu sidra, karsto dzērienu un ābolu brendija

7€/pers.
vai 40 EUR
minimālā
maksa

pasaulē Vecgulbenes muižas mūros!

Draugs, kolēģis vai sadarbības partneru
kolektīvs izbaudīs :

• apmeklējumu ražotnē un stāstu par sidra
ražošanas procesu 1h 30 min garumā
• visu produktu degustāciju ar uzkodām
• atkarībā no sezonas - iespēju piedalīties
ābolu sulu spiešanas procesā
• iespēju iegādāties sidra darītavas
produkciju

10*14 cm, krāsains kartīšu papīrs un pieskaņota svētku
aploksne.
Dāvanu karte derīga 12 mēnešus, izmantošanas noteikumi
minēti kartē.

Papildu informācija
IESAIŅOJUMS.
Dāvanu komplekti tiek iesaiņoti zilā kartona kastē ar
caurspīdīgu lodziņu, pudeles atdalītāju un bordo krāsas
zīdpapīru, veidojot skaistu, svinīgu dāvanu, kā arī ērtu
pārvadāšanas un piegādes formātu.
Logo

Koka kastēm (1 vai 2 pudelēm) par papildus maksu ir
iespējams veikt Jūsu uzņēmuma logo lāzergriezumus,
padarot ik dāvanu personalizētu!
Cenas noskaidrošanai nepieciešams logo un tā
vēlamais izmērs (kastes parametri - 36.8*20*10.5 cm).

PERSONALIZĀCIJA.

PASŪTĪJUMI UN INFORMĀCIJA.

Dāvanu komplektus ir iespējams sagatavot arī citās

Lai veiktu pasūtījumu vai precizētu detaļas, gaidīsim

produktu kombinācijās.

Jūsu ziņu!

Ir iespējams izvēlēties cepumu, trifeļu un riekstu

e-pasts : cider@talava.lv

iesaiņojumu aizdares krāsu - pelēku vai sārtu.

tālr. : +371 2832 5269
www.talava.lv

Ja izvēlētajai dāvanai vēlaties pievienot papildus
elementu (piemēram, Jūsu uzņēmuma kartīti, dāvanu
lentu), gaidīsim ziņu un kopīgi realizēsim!

: talavas_sidrs

: talavassidrs

Tālavas sidrs komanda novēl Jums skaistu
svētku gaidīšanas laiku, gaišus
Ziemassvētkus un patīkamiem
pārsteigumiem pilnu jauno, 2021., gadu!

