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КОЛЕКЦИЯ ПОДАРЪЦИ





ДОБРЕ  
ДОШЛИ

В НАШИЯ ПРЕВЪЗХОДЕН И ИЗИСКАН СВЯТ 

От 1908 насам, Comptesse du Barry не престава да се разпаства и разви-
ва, предлагайки това, което прави най-добре : качествени продукти, ав-
тентични и богати, произлизащи от френския тероар. Нашето членство 
в кооперативната група Sud-Ouest Maïsadour ни позволява да сме бли-
зо до производителите и да споделяме с тях страстта от работата, която 
вършим. Нашата цел : да ви помогнем да откриете богатството на Френс-
ката гастрономия. В 21-те композиции в нашия каталог ще откриете из-
яществото и уменията на Comtesse du Barry. Всяка кутия е създадена с 
внимание и събира цялостта на нашите ценности и изисквания.
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Панери
МАЛЪК ПАНЕР

Размери: 14,5 x 27,5 x 20,5 см
Може да съдържа една бутилка с 

вместимост 37,5 cl

ГОЛЯМ ПАНЕР
Размери: 18 x 34,7 x 24,7 см

Сандъци
МАЛЪК САНДЪК

Размери: 35 x 25 x 17,5 см
Може да съдържа една бутилка с 

вместимост 75 cl

ГОЛЯМ САНДЪК
Размери: 50,5 x 30,5 x 53 см

Кутии

МАЛКА КУТИЯ 
Размери: 27 x 18,5 x 9,7 см 

Може да съдържа една бутилка 
с вместимост 37,5 cl

СРЕДНА КУТИЯ 
Размери: 35,5 х 19 х 11,3 см 

Може да съдържа една бутилка 
с вместимост 75 cl

ГОЛЯМА КУТИЯ 
Размери: 35,7 x 31,8 x 11,3 см 

Може да съдържа две бутилки с 
вместимост 75 cl

ПОДАРЪЦИ ПО ПОРЪЧКА 

Те са ноу-хау на нашата компания. Търговският отдел Ви консултира във всички етапи от Вашата 
поръчка. Създаваме уникални кутии с комплименти, съобразени с Вашия бюджет и желания.

ИЗБЕРЕТЕ ВАШАТА КУТИЯ  
С КОМПЛИМЕНТИ



Нашите 
изключителни

ПОДАРЪЧНИ 
КОМПЛЕКТИ



ОШ
Bordeaux Grande Reserve, червено вино 375 мл,Патешки терин с портокал 70 гр. , Свински терин с 

див лук 70гр. ,Свински терин с лешник 70гр.,Мини тост натурален 50 г,  
Флорентини с млечен шоколад 

SK0601 | 59,50 лв. без ДДС

МИРАНДЕ
Блок патешки фоа фра 65г.,,Рийет от чисто патешко месо 70г,Рийет от свинско месо с лют 

еспелеткси пипер и байонска шунка 70гр., Свински терин с див лук 70гр.,Терин по гасконски 70г., 
Терин патешко със зелен пипер 70г., ,Смокиново чътни 40 гр.,

Чътни от десерно вино Sauternes 45 гр.
SK0602 | 72,50 лв. без ДДС
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КАСЕТС
Червено вино Les Insouciants 750мл,Рийет от чисто патешко месо 70г,Рийет от свинско 
с лют еспелеткси пипер и байонска шунка 70гр.,Рийет от фермерско пиле с манатарки 
и арганово масло 70гр. , Терин от птичи дроб 70г., Патешки терин с горски гъби 70 гр. , 
Терин по гасконски 70г.,  Свински терин с див лук 70гр. , Патешки терин с маслини 70г, 

Мини тост натурален 40г.,
SK0606 | 98,92 лв. без ДДС

МАРМАНДЕ
Bordeaux Grande Reserve, червено вино 375 мл,Патешки рийет с патешки фоа гра 70 гр. 
, Фондан с мини зеленчуци и естрагон 90г.,Тортелини със сос от патешко фоа гра 310 г, 

Баба с ром 110г., Мини калисони 35г.,
SK0605 | 84,92 лв. без ДДС



ЕЛЕТ
Червено вино Les Insouciants 750мл., Блок патешки фоа гра 65гр.,Рийет от патешко месо 

по стара рецепта 140 г.,Патешки терин с горски гъби 140 гр. ,Терин със стафиди 140 г 
,Терин по селски с лешници 140 гр., Мини тост натурален 40г., Печени бадеми, покрити с 

млечен шоколад
SK0609 | 130,83 лв. без ДДС 

SK0607

Jurançon, Château Jolys, liquoreux 37,5 cl • Foie gras de canard entier 90 g • Chutney de figue au vinaigre 
balsamique 45 g • Sel de Guérande aromatisé à la truffe d'été 30 g • Amandes grillées au chocolat au lait 100 g

1010   |  Cadeaux d’affaires 2021 • 2022
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SK0610

Les Insouciants, Le Rouge Charmeur, vin du Comté Tolosan, 75 cl • Bloc de foie gras de canard 65 g 
• Soufflé de Saint-Jacques au vin des côtes de Gascogne 2 x 80 g • Confit d'oie du Sud-Ouest à l'ail 

et au laurier 775 g • Charlotte à l’ananas et au rhum 2 x 80 g 

Cadeaux d’affaires 2021 • 2022  |   1111
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КАСЕТЕЛНО
Десертно бяло вино Sainte-Croix du Mont 750 мл,Блок патешки фоа гра

100 г, Патешки рийет с гъби и арганово масло 140г. ,Смокиново чътни 40 гр., 
Мини калисони 35г.,Пресовани зърна, с млечен шоколад 100 гр.

SK0608 | 110,83 лв. без ДДС 



ДАКС
Десертно бяло вино Chateau Jolys, Jurancon 750 мл,Фоа 

гра патешки ентие 140 г,Патешки рийет с 20% фоа гра 140 
г,Патешки терин със стафиди 140 г.,Патешки терин с птичи дроб 
140г.,Смокиново чътни 45г.,Чътни от десерно вино Sauternes 45 
гр. , Гризини с трюфел 120г., Шоколадови пръчици с портокал 

100г.,Масленки 125 г, Флорентини с
млечен шоколад 35 г

SK0615 | 220,83 лв. без ДДС



БИАРИЦ
Шампанско Comtesse du Barry, Brut 750 мл.,Фоа гра патешки ентие 90г.,Блок гъши 
фоа гра 70г.,Рийет от патешко месо по стара рецепта 140 г.,Рийет от гъше месо по 

стара рецепта 140гр. ,Терин от гъши дроб с трюфел сос 140 гр. ,Конфи от десерно вино 
Sauternes 45 гр., Асортимент бонбони от млечен и черен шоколад 9бр. ,Мини нуга 38 г., 

Мини калисони 35г.
SK0616 | 259,92 лв. без ДДС 

О МОКО
Шампанско Comtesse du Barry Blanc de Blancs 750мл., Фоа гра патешки ентие 205г., 

Патешки рийет с 20% патешки фоа гра 140г. , Рийет от пушена скумрия 90г., Патешки 
терин с портокал 140г., Смокиново чътни 45г., Сос с летен трюфел 30г., Гризини с 

трюфел 120г., Пресовани зърна с млечен шоколад 100г., Асортимент от бадеми покрити 
с шоколад 240г. Гранити с черен и млечен шоколад 90г.

SK0617 | 349,92 лв. без ДДС



АЖЕН
Шампанско Comtesse du Barry Blanc de Blancs 750мл., Sauternes, Chateau Roumieu, десертно бяло вино 

750 мл, Margaux, La Croix de Pontac, червено вино 750 мл,Фоа гра патешки ентие 205 г, Фоа гра гъши 
ентие 140 г,Патешки рийет с 20% фоа гра 140 г, Патешки рийет с черен трюфел 140 г,Патешки рийет с 
20% фоа гра 140 г., Патешки рийет с черен трюфел 140г., Рийет от патешко месо по стара рецепта 140 

г Рийет от фермерско пиле с манатарки и арганово масло 140гр., Рийет от миди Сен Жак и водорасли 
90г., Предястие от два вида домати 100г., Тепанада от сушени домати с босилек 100г., Смокиново 

чътни 45г.,Гризини овкусени с черен трюфел, Зехтин с черен трюфел 100 гр.,Горчица с лют Еспелетски 
пипер в зехтин 130 гр. ,Печени бадеми, покрити с млечен шоколад 100г.,Млечни шоколадови зърна 
с нугатин 100г.,Мендианти с млечен и черен шок. 80 г . Стафиди Sauternes 150г.,Портокалови кори с 

черен шоколад 100г., Асортимент бонбони от млечен и черен шоколад 23бр. 240г.,Конфитют от кайсии 
с бадеми 220 гр.

SK0620Е | 509,90 лв. без ДДС





Шампанско Comtesse du Barry Blanc de Blancs 750мл., Sauternes, Chateau Roumieu, десертно бяло вино 
750 мл, Margaux, La Croix de Pontac, червено вино 750 мл,Фоа гра патешки ентие 205 г, Фоа гра гъши 
ентие 140 г,Патешки рийет с 20% фоа гра 140 г, Патешки рийет с черен трюфел 140 г,Патешки рийет с 

20% фоа гра 140 г., Патешки рийет с черен трюфел 140г.,Рийет от патешко месо по стара рецепта 140 г 
Рийет от фермерско пиле с манатарки и арганово масло 140гр.,  

Рийет от миди Сен Жак и водорасли 90г., Предястие от два вида домати 100г., Тепанада от сушени 

БАЙОН



***Chlamys opercularis, pêché en Ouest-Écosse, Manche et mers celtiques.

домати с босилек 100г., Смокиново чътни 45г.,Гризини овкусени с черен трюфел, Зехтин с черен 
трюфел 100 гр.,Горчица с лют Еспелетски пипер в зехтин 130 гр. ,Печени бадеми, покрити с млечен 

шоколад 100г.,Млечни шоколадови зърна с нугатин 100г.,Мендианти с млечен и черен шок. 80 г . 
Стафиди Sauternes 150г.,Портокалови кори с черен шоколад 100г.,Асортимент бонбони от млечен и 

черен шоколад 23бр. 240г.,Конфитют от кайсии с бадеми 220 гр.
SK0621E | 899,92 лв. без ДДС



1  Кутия 6 терина 70г. и 3 чътни 27г. BTERN19 54,78 лв. без ДДС 
 2   Kутия блок патешки фоа гра 100г. и смокиново чътни 27г. BFOGN19 37,72 лв. без ДДС
 3  Кутия Фоа гра патешки ентие 90г. и смокиново чътни 27г  BFOGN21 46,44 лв. без ДДС

 4   Кутия за моливи с 5 фоа гра специалитети BAGMN21 55,92 лв. без ДДС

2
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5  Трюфелова наслада - зехтин,сол,тепанада и горчица с трюфел. SCTR05 61,62 лв. без ДДС
 6  Празничен календар с 24 солени специалитети BCALS21 170,42 лв. без ДДС

7  Мини кутия с 4 фоа гра специалитети. CCFG04 31,06 лв. без ДДС

Коледна 
КОЛЕКЦИЯ

1

6

7



Изключително внимание към детайлите и стремеж към 
безкомпромисно качество още от 1931г., вложени за вас във 

великолепна селекция италиански хранителни продукти.

Чиприани подаръчна кутия - 140.83 лв. без ДДС.

Подаръчни
 кутии



Подаръчни продукти
Ръчно изработени традиционни италиански панетонета, с естествени съставки и без 

захаросани плодове. Чистият им вкус на брашно, масло, яйца и стафиди ги превръщат в 
уникален десерт и отличителен подарък.

Панетоне 1 кг 
55,00  лв. без ДДС

Панетоне 2 кг 
133,33  лв. без ДДС

Панетоне 1 кг в метална 
кутия – 66,67  лв. без ДДС



Креативността 
на DOLCE&GABBANA и изкуството 

на сладкарите от фамилия 
Фиасконаро са събрани в 

неустоима колекция от панетоне. 

Пъстрите кутии създават 
празнично настроение и 

изкушават с италиански вкус и 
традиция, която датира от 1953 г. 

Изберете своята коледна 
наслада от нашите предложения 

панетоне. 

Fiasconaro Dolce&Gabbana - 800г. 
панетоне със сицилиански лешник и 200г. малинов крем за мазане.

100,00 лв. без ДДС



Fiasconaro Dolce&Gabbana
1кг. панетоне покрито с черен шоколад и захаросани лешници

83,33 лв. без ДДС

Fiasconaro Dolce&Gabbana - 1кг. панетоне със 
сицилиански цитросови плодове (захаросан 

портокал, захаросан лимон) с пълнеж от 
мандарина и сицилиански шафран)

79,17 лв. без ДДС
Fiasconaro Dolce&Gabbana - 500г. панетоне със 
сицилиански цитросови плодове (захаросан 

портокал, захаросан лимон) с пълнеж от 
мандарина и сицилиански шафран) 

61,67 лв. без ДДС

 Fiasconaro Dolce&Gabbana - 100г. панетоне със сицилиански цитросови плодове 
 (захаросан портокал, захаросан лимон) с пълнеж от мандарина и сицилиански шафран)

30,83 лв. без ДДС



1   Fiasconaro Dolce&Gabbana - 200г. 
сицилиански крем пистачио

2   Fiasconaro Dolce&Gabbana - 200г. 
сицилиански шоколадов крем

3   Fiasconaro Dolce&Gabbana - 200г. 
сицилиански бадемов крем

28,33 лв без ДДС за брой.

1   Fiasconaro Dolce&Gabbana - 800г. 
панетоне покрито с бял шоколад и 200г. 
крем пистачио за мазане. 
110,83 лв без ДДС

2    Fiasconaro Dolce&Gabbana - 600г. 
панетоне покрито с бял шоколад и 100г. 
крем пистачио за мазане.  
83,33 лв. без ДДС



Fiasconaro Dolce&Gabbana - 1кг. панетоне от 
сицилианско пшеничено брашно , захаросан 

портокал, стафиди и 30мл. сицилианско 
десертно вино Vecchio Samperi което се 
напръсква директно върху панетонето.

125,00 лв. без ДДС



D&G Di Martino подаръчна кутия 
синя селекция 3 кг.
80 лв. без ДДС



Луксозни и завладяващи аромати 
за тяло и помещения, 

ръчно направени в Португалия

��� 

CASTELBEL 
�PORTO--

МAGICAL SEASON GIFТ BAG - WINТER BERRIES 
Aromatic Soap / Diffuser / Gift Bag 

NOBLE RED НОМЕ GIFT SET 
Aromatic Soap / Нащl Cream, Body Lotion, Diffuser 

Ref: 9-1226 / 212300.б Ref: 2-2427 / 215150.6 



CHRISTMAS COLLECTION 2021 

МAGICAL SEASON 
WINTER SPRUCE SOAP 150g 

 

МAGICAL SEASON 
WINTER BERRIES SOAP 150g 

CRACКING FACES 
SOLDIER SOAP 150g 

 

GREEN STAR 
SOAP ON А ROPE 80g 

 

CRACКING FACES 
REINDEER SOAP 150g 

 

GOLD STAR 
SOAP ON А ROPE 80g  

CRACКING FACES 
SANTA CLAUS SOAP 150g 
 

8 -•· 

WINTER КISSES SOAP 
SET 3xl50g 

 

16,33  лв. без ДДС

16,33  лв. без ДДС

16,33  лв. без ДДС 33,33  лв. без ДДС



CHRISTMAS COLLECTION 2021 

МAGICAL SEASON 
WINTER SPRUCE SOAP 150g 

 

МAGICAL SEASON 
WINTER BERRIES SOAP 150g 

CRACКING FACES 
SOLDIER SOAP 150g 

 

GREEN STAR 
SOAP ON А ROPE 80g 

 

CRACКING FACES 
REINDEER SOAP 150g 

 

GOLD STAR 
SOAP ON А ROPE 80g  

CRACКING FACES 
SANTA CLAUS SOAP 150g 
 

8 -•· 

WINTER КISSES SOAP 
SET 3xl50g 
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В преследване на мечтата си, едно 
семейство напуска дома си в Лондон, за 
да го замени със слънцето над Прованс. 
Така се ражда една от най-обичаните 
марки в Южна Франция – Mirabeau. 

Освен великолепно свежо розе, 
семейството прави и класически сух 

джин, произведен от 100% неутрален 
спирт на основата на грозде, с нотки на 
кориандър, лимон, лавандула, жасмин 

и мащерка. 

Mirabeau Dry Rose Gin - 76.66 без ДДС.



Налични аромати: 
Mare, Giardino degli Aranci, Brezza di Mare, Costa del Sole, Fiori, Gi-

glio delle Sabbie, Isola d’Elba, Isola di Montecristo, Casa dei Mandari-
ni, Limonaia di Sant’ Andrea, Note di Natale

ACQUA 
DELL’ELBA
Аромати за 
помещения

Ароматизиращ дифузер 500 мл. 110,83 лв. без ДДС



Дамски парфюм
ROSE OMEYYADE EDT 100 мл.

Цена 400,00 лв. без ДДС



CIRE TRUDON
1643 г.

Изцяло ръчно изработени свещи от най-чист 
пчелен восък и в сътрудничество с най-прочутите 

парфюмеристи в света

Восъчни бюстове
187,50 – 341,67  лв. без ДДС

Ароматна свещ 270 г
133,33 лв. без ДДС

Ароматна мраморна свещ  Аlabasters - 
283.33 лв. без ДДС.



Trudon Aphelie 100 мл. EDP
За нея и за него.

316.66 лв. без ДДС



Съхранете 
любимото си вино със  

ZZYSH®

ZZYSH® Система за съхранение на 
вино запазва вече отворената бутилка 

вино в продължение на седмици

Газ аргон замества въздуха в бутилката
Една капсула е подходяща за  

8 бутилки вино. 
Компактен, преносим и лесен за 

употреба

Съдържание на комплекта:
Система ZZYSH® 

Тапа за затваряне
Капсула с аргон

Цена: 116.59 без ДДС,

ZZYSH® Система за  
съхранение на 
шампанско и пенливи вина 

Запазва естествения вкус в продължение на 
седмици. Газ аргон херметизира отворената 
бутилка и предпазва виното от окисляване
Една капсула е подходяща за 4 бутилки вино
Компактен, преносим и лесен за употреба

Съдържание на комплекта: 
ZZYSH®  Система за шампанско и пенливи вина
Тапа за затваряне 
Капсула с аргон

Цена: 116.59 без ДДС

Наслаждавайте се на виното, 
което искате, 

в желаното от вас 
количество, без да е 

необходимо да довършвате 
бутилката. 

За разлика от вакуум 
помпите, революционната 

система zzysh запазва 
вкусовите характеристики и 
качества на вече отворената 
бутилка, в продължение на 

седмици. 



Преоткривай, дегустирай  
и се наслади на виното с 

CORAVIN! 
Уредите Coravin са най-интуитивните и революционни уреди в света на виното, които 
ни позволяват да пием вино на чаша от всяка бутилка, без да я отваряме и без риск от 
оксидация за виното. Пред нас се разкриват нови възможности за експериментиране, 

дегустиране и опознаване на винения свят, както никога досега! 
Свобода  на избора, вкус без компромис! Това е Coravin – практичен и достъпен! 

Цена: 249.00 лв
Coravin® Pivot ™

Coravin™ Model Five 

В кутията: Coravin™ Model Five
(с добавена стандартна игла),
2 x Premium капсули Coravin™

Калъф за бутилка Coravin
Инструмент за почистване на

игла

Цена: 599 лв.

Coravin™ Model Six 
Изберете цвета, който отговаря на вашия стил на наливане

В кутията: Coravin™ Model Six в един от трите цвята: златно, 
сребърно или червено, (със стандартна игла), 4 бр премиум 
капсули коравин, стандартна, игла, 6 бр тапи с винт, калъф 
за система коравин, калъф за бутилка коравин, инструмент 

за почистване на игла, аератор 

Цена: 689 лв.



ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ЗА  
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВИНО 

Преоткрийте най-добрите варианти за безопасното транспортиране на вашите бутилки вино с охладителните чанти 
TRANSBOTTLE®

Охладителни чанти за транспортиране на вино 
Подходящи за транспортиране на три и шест бутилки вино 

Изотермични с регулируеми презрамки 
Без опасност от счупване при транспортиране 

Виното остава охладено за директна консумация 
Със система за заключване

Транспортирайте вашето вино с финес с VINGARDEVALISE®

Сигурност 
Поликарбонатни раздели със система за заключване. 

Гъвкавост
Подвижните раздели ви дават възможност да опаковате, както бутилки 

вино, така и личен багаж.

Стил
Достъпни за 8 и 12 бутилки вино в три различни цвята.

Охладителна чанта за вино 
Transbottle за 6 бутилки вино

182.50  лв. без ДДС

Куфар за 
транспортиране 
на вино 
Vingardevalise за 
12 бутилки вино
749.16  лв. без 
ДДС

Куфар за 
транспортиране на 
вино Vingardevalise  
за 8 бутилки вино
665.83  лв. без ДДС



LE PETIT QUCHÉ 
гр. София, ул. Оборище 16. 

Свържете се с нашия търговски отдел на телефон +359 88 7919919,  
info@lepetitquche.com или заповядайте на място, 

за да получите индивидуално предложение или информация.

https://www.facebook.com/Le-Petit-Quch%C3%A9-636308420042100/
mailto:info@lepetitquche.com

