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על מוצרי המזון המשולבים בקטלוג
אנו בוחרים לעבוד עם מיטב המעדנים ,הממרחים והיינות של' :המעדניה' ,משק פתורה .את המוצרים
שלנו תוכלו למצוא רק במעדניות הבוטיק ,ובחנויות נבחרות ,והם אינם נמכרים בסופרים וברשתות.

הכל מתחיל בחומר הגלם
הטחינה של ה'מעדניה' מיוצרת מזרעי שומשום שגודלו
באתיופיה .השומשום עובר תהליך קצר של טרום הנבטה,
אשר את משביח את איכות גרעין השומשום ,ומעלה את
ערכי הוויטמינים והמינרלים בו .לאחר מכן ,זרעי השומשום
מיובשים ונטחנים באבן ריחיים בכבישה קרה.

המעדניה ,מותג של טעמים ,מאגד מבחר מעדני מזון עילית
המיוצרים בטכניקות ביתיות ,בסדרות קטנות ,עם הקפדה על
חומרי גלם מובחרים ואיכות בלתי מתפשרת .המתכונים
שלנו נרקחו מתוך מחשבה רבה על ייצור מזון בריא.
מעדני הפרי שלנו ,עשויים רכיבים טבעיים ,ללא חומרים
משמרים .ללא תוספות סוכר

סדרת יהונתן מציגה יינות ישראליים רעננים ואיכותיים
השופעים טעמים עשירים ואלגנטיים .היינות מעניקים חווית
שתייה מהנה וישתלבו נהדר בכל סעודה או אירוע .הענבים
גודלו וטופחו בכרמים מובחרים באזור יהודה וטופלו בקפידה
רבה.
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מארזי יינות ,מעדני גורמה ,עוגיות ,שמני זית ,שוקולדים ועוד דברים טובים
מארזים מכל טוב הארץ

מארז ארבעה בנים

AG2002

מארז מקסים וטעים -מארז מההגדות
מכיל :קונפיטורת תות שדה ,קונפיטורת פירות יער ,חרוסת וסילאן טבעי 120 .גר'.
ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 46
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מארז ממרחים מתוקים

AG2280

יין לבחירה (ללא עיטוף) ,חרוסת ,קונפיטורה וממרח זיתי קלמטה .באריזת קרטון מעוצבת הניתנת למיתוג.

 ₪ 77יהונתן

 ₪ 83ברקן או למברוסקו  ₪ 127ברקן ריזרב
עיטוף הבקבוק  -תוספת של ₪ 7

מארז יין במתנה

AG2001

יין יהונתן (לא כולל עיטוף) ,ושוקולדים בקופסת מתנה .

₪ 46

תוספת לעיטוף היין₪ 7 -
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יין בעטיפה חגיגית

AG2434-7

יין לבחירה בעטיפה חגיגית .ניתן להוסיף לוגו לעיצובים הקיימים
או לעצב אריזה מקורית עבור הלקוחות שלכם( .בתוספת תשלום)

 ₪ 33יהונתן קברנה מרלו (אדום) או לבן

 ₪ 40ברקן

תוספת לשקית נייר לנשיאה – ₪ 3
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מארז מיני יין חג פסח מבורך

מינ'  100יח'

AG2092

יין מיני  187מל' קברנה סוביניון מרלו 2 ,ריבות עם עיצוב  4בנים ,במארז מקסים הניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 41

מארז מיני יין אביב יצירתי

מינ'  100יח'

AG2093

יין מיני  187מל' קברנה סוביניון מרלו ,שמן זית כתית מעולה בוטיק פתורה  100מ"ל במארז מקסים נהדר למיתוג.

₪ 41
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מארז הביס המושלם

AG2358

יין איכותי לבחירה ,קונפיטורה או חרוסת וטחינה אתיופית ,במארז מתנה( .לא כולל עיטוף הבקבוק)

 ₪ 76יהונתן

מארז נתינה לפסח

AG2038

 82ברקן ₪

מארז פריחה לפסח

תוספת לעיטוף היין₪ 7 -

AG2027

מארז חרוסת ומפצח

AG2123

יין ,מארז עמותת שווים עם שוקולד
ומשאבת ואקום ליין ,במארז לחג.

יין לבחירה ,חרוסת וממרח טפנד זיתים
לפסח.

יין לבחירה ,חרוסת או קונפיטורה ,מארז
עמותת שווים שוקולד עם ומפצח
אגוזים ,במארז חגיגי.

 ₪ 70יהונתן
 ₪ 76ברקן או למברוסקו

 ₪ 64יהונתן
 ₪ 70ברקן או למברוסקו

 ₪ 70יהונתן
 ₪ 76ברקן או למברוסקו
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מארז בריאות ואושר

AG2001-3

מארז מתנה הכולל :מעדן  100%פרי ללא תוספת סוכר ,טחינה אתיופית מלאה ואיכותית,
באריזת קרטון .מיתוג בתוספת תשלום.

₪ 50

מארז ארץ זית

AG1209

יין לבחירה (לא כולל עיטוף) ،זיתים יווניים איכותיים באריזת ואקום ,וממרח טפנד זיתי קלמטה.
במארז מקסים עם ידית נשיאה .ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

 ₪ 65יהונתן קברנה סוביניון

 ₪ 71ברקן

תוספת לעיטוף היין – .₪ 7
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מארז ארבעה בנים ויין

AG2002-2

מתנה מקסימה ,שילוב וטעים ומקורי –
יין בשקית נייר מהודרת ומארז מההגדות המכיל :קונפיטורת תות שדה ,קונפיטורת פירות יער ,חרוסת וסילאן  120גר'.
ניתן למיתוג בתוספת תשלום.
(מגיע בשני חלקים :מארז ריבות ויין בשקית נייר)

 ₪ 74יהונתן קברנה סוביניון

 ₪ 80ברקן

 ₪ 125ברקן ריזרב
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מארז מתנה לפסח

AG2476

יין איכותי לבחירה (לא כולל עיטוף) ,הגדה של פסח (ניתנת למיתוג בתוספת תשלום) ,ממרח חרוסת או קונפיטורה ,מארז
עמותת שווים עם שוקולד במארז מתנה.

 ₪ 76ברקן
 ₪ 70יהונתן קברנה סוביניון
תוספת לעיטוף היין – .₪ 7

 ₪ 120ברקן ריזרב

מארז אביב שמח

AG2023

יין איכותי לבחירה ,חרוסת או קונפיטורה ,מארז עמותת שווים עם שוקולד במארז מתנה.

 ₪ 60יהונתן

 66ברקן ₪

תוספת לעיטוף היין₪ 7 -
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מארז אחדות

AG2047

יין איכותי לבחירה (ללא עיטוף) ושמן זית כתית מעולה בלנד המעדניה  750מ"ל ,במארז מתנה הניתן למיתוג בתוספת
תשלום.

 ₪ 78יהונתן

עציץ ושקולד

מינ'AG2619 50 :

תוספת לעיטוף היין₪ 7 -

יין ועציץ

מינ'50 :

AG2621

עץ ננסי לבחירה (לאקי במבוק  -בתמונה ,האושר ,השפע)،
חרוסת או קונפיטורה ומארז עמותת שווים עם שוקולד,
במארז לחג( .העציץ והמארז ניתנים למיתוג בתוספת
תשלום).

עץ ננסי לבחירה (השפע  -בתמונה ,האושר ,המזל)
ויין לבחירה (לא כולל עיטוף היין) ,במארז מתנה( .העציץ,
עיטוף היין והמארז ניתנים למיתוג בתוספת תשלום).

עם עץ השגשוג/שפע ₪ 77 -
עם עץ המזל (לאקי במבוק) – ₪ 64

עם עץ השגשוג/שפע ₪ 84 -
עם עץ המזל (לאקי במבוק) – ₪ 71
תוספת לעיטוף היין – ₪ 7
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מארז חכם

AG2627

מארז ארבעה בנים ובו  4צנצנות  120גר' של ריבות ,חרוסת וסילאן ( 120גר') ארוזים עם תיק גב בצלופן.
(מארז הקרטון  4בנים וכן התיק ניתנים למיתוג בתוספת תשלום)

 ₪ 76יהונתן

 ₪ 82ברקן
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מארז בנים ושמן זית

מינ'  50יח' AG2008

מארז מקסים וטעים .מכיל  2:קונפיטורות  120גר' ,ושמן זית כתית מעולה של בוטיק פתורה  100מ"ל.
ניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 46
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מארז זוג יינות

AG1203

זוג יינות איכותיים לבחירה ,במארז מתנה חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום.

 ₪ 67יהונתן

 ₪ 79ברקן או למברוסקו

מארז סדר מתוק

AG2606

יין לבחירה (לא כולל עיטוף) ,כוס יין ופרלינים ,במארז חגיגי הניתן למיתוג בתשלום.

 ₪ 55יהונתן

 ₪ 61ברקן או למברוסקו

תוספת לעיטוף היין₪ 7 -

מארז מההגדות

AG2003-1

המארז מכיל ממרח חרוסת ,קונפיטורה וממרח טפנד זיתי קלמטה .במארז קרטון עם ידית הניתן למיתוג בתוספת תשלום.

₪ 47
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מארז יין בתבנית אפייה

AG2004

יין יהונתן ,תבנית אפייה ,אגוזים ושוקולד באריזת צלופן מקסימה.

₪ 49

לחיים  -יין עם  2כוסות

AG2605

יין לבחירה (ללא עיטוף) ،עם  2כוסות ליין ,במארז חגיגי הניתן למיתוג בתוספת תשלום.

 ₪ 76ברקן/למברוסקו
 ₪ 70יהונתן
תוספת עיטוף ₪ 7
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מארזי מתנה לבית
מארזי מתנה במבחר נושאים

בוקר זוגי לפסח

AG2039

זוג מאגים ,קונפיטורת מעדן 100% -פרי של 'המעדניה -גורמה ישראלי' ,מארז שווים עם שוקולד ,במארז חגיגי .ניתן למתג
את המאגים ואת המארז ,בתוספת תשלום.

₪ 55

מארז ספלי חיבוק פסח

AG2036-1

זוג ספלי חיבוק  ,מארז שווים עם שוקולד ,ריבת מעדן  100%רכיבי פרי ,במארז חגיגי לפסח .ניתן למתג את המאגים ואת
המארז בתוספת תשלום.

₪ 78
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מארז קרש חיתוך ויין

AG2425

מארז חגיגי לחג
קרש חיתוך מעץ ,יין יהונתן (ללא עיטוף) ,אגוזים ומארז שווים עם פרליני שוקולד באריזת מתנה מצלופן.

.₪ 54

תוספת לעיטוף היין₪ 7 -

מארז חגיגי בתבנית אפייה

AG2004-1

קונפיטורת מעדן 100% -פרי של 'המעדניה -גורמה ישראלי' 2 ,כלי סיליקון לאפייה ,מפצח אגוזים ,ספר
מתכונים ,ארוזים כמתנה ,בתבנית אינגליש קייק.

₪ 77
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תשורות קטנות
מתאים כמתנה נלווית לתלושים ,שי צנוע ללקוחות

הרמת כוסית אישית – יין אישי

מינ'  50יח'

AG1225

מתנה מקסימה לימים מאתגרים .מארז יין אישי להרמת כוסית.
בקבוק יין אישי  187מ"ל קברנה סוביניון מרלו בכוס יין ,עם כרטיס ברכה ואריזת צלופן.

₪ 26

שמחה כפולה

AG1219

חרוסת וממרח טפנד זיתי קלמטה ,באריזת קרטון .ניתן למתג את האריזה בתוספת תשלום.

₪ 31
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מאג לפסח

AG2850-1

מארז מתנה אביבי שישמח כל מקבל .ניתן להשתמש כמארז לתלושים .ניתן למתג בתוספת תשלום.

אגוזים בלבד ₪ 15

מפצח ואגוזים ₪ 28
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תוספות:
מיתוג (לוגו) בתוספת תשלום.
הנחה נוספת תינתן עבור כמויות גדולות.
תנאים:
המחירים אינם כוללים מע"מ.
המחיר למינימום הזמנה של  .₪ 3600מינימום הזמנה למוצר .₪ 1200
מוצרים החסרים במלאי יוחלפו במוצרים מקבילים ושווי ערך.
מינימום הזמנה למוצר  20יחידות (אלא אם מצוין אחרת).
המחירים נכונים לתאריך  04/01/2022ועשויים להשתנות מעת לעת.
טל"ח

_____________________________________________________________________________________
עמוד 20
מתוך 20

