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Margit Kulbin

"Igasugused asjad" - Viivi Luik

Meil on telekas, makk ja diivan. 
Kaks lauda, kohvi- ja söögi-. 

On üks kann, kus hoitakse piima. 
On kapid riide- ja köögi-. 

On konstruktor, klotsid ning karu. 
On saapad ja aluspüksid. 

Mõnda asja on ülearu ja mõni on 
väga üksik.

Jõulud. Andmise aeg. Mis on 
see, mis lähedasi, kolleege või 
äripartnereid päriselt rõõmustaks? 
Tükikese tõelise tähelepanu osaks 
saamine, andmine ja hoolivuse 
näitamine on üha keerukam, 
olenemata ümbritsevast asjade 
üleküllusest. Hea kink on see, 
mis toob südamesse sooja tunde, 
hinge erilise elamuse. Näiteks 
meeldejäävad maitsed; teadmine,

Meie, Artisan Honey

mesilased terved ja õnnelikud 
ning kingisaajal sära silmis ja 
see eriline magus maitse keelel, 
on vastutusrikas ülesanne, 
mis kätkeb endas rohkelt 
erinevaid distsipliine ja pidevaid 
väljakutseid. 

Eesti mesindussektori arengut 
silmas pidades peame väga 
tähtsaks, et Eestimaa rikkused 
oleksid ka mujal maailmas 
tuntud ja kõrgelt hinnatud. Meie 
imeline mesi on juba suutnud 
südameid sulatada nii Jaapanis, 
Lõuna-Koreas, Hongkongis kui 
ka Saksamaal, Prantsusmaal 
ja Hispaanias. Rääkimata meie 
armsatest klientidest kodumaal, 
kelle rahulolu ja tagasiside meid 
alati innustab. Jõulud on  ikka 
kodus kõige toredamad!

et kingitusega on tehtud rõõmu 
kingisaajale, aga ka head –  
toetatud ja hoitud kodumaist 
väiketootjat, investeeritud kvali-
teeti, kilepakendi asemel mindud  
jätkusuutliku taaskasutuse ja 
looduslike materjalide teed.

Artisan Honey meed on rõõmsalt 
värvilised nii maitselt kui 
väljanägemiselt ning leidlikes 
kinkekomplektides lipikarpidest 
linnusöögimajadeni üksteist komp- 
lementeerides üdini stiilsed. 
Puidust kinkelahendustele saab 
lasergraveerida ka firma logo 
või mõne vahva soovi, et veel 
pikemaltki heldet kingitegijat 
meelel hoida. Usun siiralt, et 
kingitus  Artisan Honey valikust 
toob igaühele naeratuse suule.

Sander Sulane

Kui 10 aastat tagasi suurest 
uudishimust oma esimese sõrme 
mesindusele andsin, ei osanud 
loomulikult ette näha, et kohe 
varsti kõik käed-jalad ka käiku 
lähevad. Vahendada looduse ime 
nõnda väärikal viisil, nii et  
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Lipikarp kolme purgiga, 
3 x 300 g

Puidust kinkekomplekt
Artisan Honey Tripel käsitööõlu meega,
3 x 300 g + 750 ml

Valik Artisan Honey 
kinkelahendusi

MesiMesi
astelpajuga, astelpajuga, 
100 g100 g

Punane kartongkarp

Eestlastel on ikka palju häid ideid, 
küllap see on meil veres. Või õhus. 
Või äkki tulevad need meest? Meest 
saab igasuguseid häid, tervislikke 
asju. Küllap siis ka häid ideid! 

Artisan Honey kinkepakendid on 
hästi läbimõeldud, vahvalt nutikad 
lahendused – lipikarpidest linnu-
majadeni. Kingitus toob rõõmu nii 
saajale kui andjale, eriti hea kui ka 
loodusele! 

Värvilisest valikust leiab kõigile  
midagi isuäratavat ja põnevat ning 
pakend ei jää sisule alla.

Kingi tervist – kingi mett!

Mesi mustikatega, 200 g

Artisan Honey Glögi 
puidust lipikarbis,
500 ml

Kinkekomplekt 
kuue 100 g meega

Pruun kartongkarp

Röstitud mee-soola pähklid, 300 g

Meega valmistatud 
käsitööpiparkoogid, 120  g

Kinkekomplekt 
Nobenaps & Artisan Honey,
3 x 200 g + 2 x 500 ml

Puidust kinkekomplekt 
punase ja pruuni
kartongkarbiga
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Sule silmad ja mõtle meele. Ja 
nüüd astu kuldsest värvilisse 
aega! Artisan Honey ei piirdu 
vaid õiemeega – erinevate loo-
duslike lisanditega maitsemeed 
on toredalt värvilised ning mait-
selt nüansirohked ent mahedad, 
sobides nõnda ideaalselt nii 
toidu ja joogi sisse kui ka lusik-
aga otse purgist põske. Lemmi-
ku leidmine on mõnusalt magus 
suutäis! 

Mesi mustikatega

Eriti kreemine, mõnus ja efektselt tu-
melilla — ja tänu külmkuivatusmee-
todile pole pärast ka mustikakorilase 
sinakat maniküüri, ent kohustuslikud 
antioksüdandid saab ikka kätte. Pann-
kookidele, salatikastmeks, lihamari-
naadi. Maapähklivõiga röstsaia peale, 
hapukasmahedaks pudrusilmaks.

Mesi jõhvikatega

Ergutavalt hapu, mesiselt magus —
säravroosakas kesktee, mis annab 
igale toidule, soolasele juustule või 
magusale kohupiimale, siiani puudu-
oleva Eestipäraselt värske nõksu. Nii 
hapude kui magusate kommide austa-
jatele konsensuslik lahendus, tervislik 
musta-südametunnistuse-vaba-lusika-
haaval-otse-purgist maius.

Mesi lagritsaga

Tõeline üllataja. Magusjuure magusus 
ja mee mesisus toovad keelele leebe, 
ootamatult maheda maitse. Rahva- 
meditsiinis on magusjuurt omaduste 
poolest võrreldud ženšenniga —  
igavese ilu saladus? Uus krutski kast-
mete valmistamiseks, tee sisse pane-
miseks, karastusjookide või maiustuse 
nikerdamiseks. Mesi matchaga

Erkroheline varjus kasvanud matcha 
aitab kontsentreeruda, kaloreid põletada 
ning kuuldavasti parandab ka tuju ning 
mälu. Eestimaine kreemjas mesi segat-
ult Jaapani rohelise tee pulbriga on kahe 
kauge maa pikkade ja tugevate tradit-
sioonide vaat et maagiline sümbioos. 
Lisa magustoitudesse, tee sisse või võta 
nagu ajaga kaasas käiv ülemus kurnaval 
tööpäeval kohvipausi kõrvale lusikatäis.

Mesi kasekäsnaga

Chagaga mesi hommikusöökidesse, 
putrudesse, smuutidesse, jogurtitesse, 
tee ja kohvi sisse! Kõlab maagiliselt—
must pässik, rahvakeeli kasekäsn, 
Siberis tuntud kui surematuse seen, 
Hiinas taimede kuningas, Jaapanis 
metsateemant—ning on ka. Jalustra-
bav puidukarva segu toimib kui kodu-
maine võluloits.

Mesi maasikatega

Kuidas on armastus tagurpidi?  
Maasikad. Seda teavad kõik. Ka mo- 
dernsete kavaleride uus nõks on kos- 
titada silmarõõmu kobeda potsiku 
roosa, maasikatega segatud mee-
ga, sest mis oleks romantilisem kui 
purgitäis suve maitset. Nii ehk teadja 
naabrimees oma naise südame võitiski. 
Tegelikult võiks kõiki heast südamest 
maasikameega premeerida, sest ega 
ilmaasjata pole suviti kõik rõõmsad, 
küllap seal ikka midagi nende marjade-
ga seoses ole.

Mesi metsamarjadega

Põhjamaade kütkestavad marjametsad. 
Säravsinised mustikad, rubiinpunased 
pohlad. Igas koduses riiulis on suhkru-
rikas moos, järgmine samm võiks ju olla 
hoopis tervislik metsamarjadega mesi. 
Täiustavaks ja tervist jaatavaks hingeks 
küpsetiste sisse või maitsenüansiks liha- 
roogade juurde, pohla-mustika mee-
segu on justkui kaunis sügavlilla  
peotäis häid antioksüdante. 

Mesi astelpajuga
 
Kes ei teaks astelpajude vitamiiniroh- 
kusest? Astelpajumarjadega mesi on 
peaaegu liiga hea, et tõsi olla ja liiga 
maitsev, et mitte igal riiulil seista. Ega 
ta tegelikult ilmselt seisakski, saaks 
ikka loomulikult kohe ruttu otsa. Ilma 
seemneteta, erakordselt hõrk, kergelt 
hapukas, parajalt kreemine ning meeli-
tavalt heleoranž. Sobib pudrule, juustu 
kõrvale, pannkoogi vahele, hapukoore 
ja tatraga, smuutisse… Kuhu see purk 
nüüd saigi? 

Meie meed

Õiemesi

Kevad. Kuldsed maikuused võililled, 
õitsevad pajud, lopsakad vahtrad. 
Suvi. Säravkollane raps, erksavärviline 
põdrakanep, magusad vaarikad. Nend-
est Pandivere kõrgustiku õitest korjavad 
meie tublid mesilased mee jaoks peamise 
nektari. 100% aus ja nii hirmus hea, tervis- 
tavatest ja toniseerivatest omadustest 
rääkimatagi.
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ÕIEMESI MAITSEMESI

Hindadele l isandub käibemaks

                   Kogus (tk) 
Mesi

24-99 100-299 300-499 500+

50 g

Standardtoode 1,50 €

Erilahendus 2,30 € 2,10 € 2,00 € 1,50 €

100 g

Standardtoode 2,28 €

Erilahendus 3,25 € 3,10 € 2,85 € 2,28 €

200 g

Standardtoode 3,50 €

Erilahendus 4,90 € 4,70 € 4,50 € 3,50 €

300 g

Standardtoode 4,54 €

Erilahendus 5,90 € 5,75 € 5,55 € 4,54 €

430 g

Standardtoode 6,20 €

Erilahendus 7,90 € 6,38 €

                   Kogus (tk) 
Mesi

24-99 100-299 300-499 500+

50 g

Standardtoode 2,20€

Erilahendus 3,20€ 3,00 € 2,80€ 2,20€

100 g

Standardtoode 3,05 €

Erilahendus 4,00 € 3,80 € 3,60 € 3,05 €

200 g

Standardtoode 5,21 €

Erilahendus 6,80 € 6,40 € 6,10€ 5,21 €

300 g

Standardtoode 6,35 €

Erilahendus 7,95 € 7,55€ 7,35 € 6,35 €
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Igakellatee

Maitsekas tee, mida juua iga kell, 

igas tujus, iga ilmaga. Kunksmoor 

oleks kindlasti heaks kiitnud. 

Koostisosadeks on must tee, kibu-

vits, saialilleõis, tondipea ürt ja õis, 

põldmarjaleht, kardemon, lagritsa- 

ja sigurijuur, nelk, kaneelikoor ja 

ingver.  

Mündi-vaarika tee

Piparmünditee pole asjata ajatu 

klassik - see sobib nii hommiku- 

äratuseks, lõunaseks värsken-

duseks kui ka õhtuseks sossu-

tamiseks. Kuivatatud vaarikas 

lisab omakorda mõnusalt maheda 

marjasuse. Lusikatäis mett veel 

sisse ja... Kui Inglismaa kuninganna 

oleks eestlane, siis see oleks ta 

kindel lemmik.

Lisaks meele

Röstitud mee-soola pähklid

Krõmpsud röstitud pähklid kuldse 

mee magususe ja südika soolasuse 

tasakaalus. Äärmiselt keeruline on 

vaid paariga piirduda, ent samas — 

miks peakski? Pähklisegu koosneb 

maapähklitest, india pähklitest ja 

mandlitest.

Piparkoogid

Eritellimusena Kalamaja Pagariko-

ja meistrite poolt valmistatud  

meega käsitööpiparkoogid—mmm! 

Parajalt krõmpsud ja kaunilt kuld-

pruunid tänu päris võid  kasutavale  

kodusele retseptile... Miks üldse 

tee kõrvale tavalisi küpsiseid süüa?

Rikkalikud ent  kodused siirad 
maitsed, mis toovad igale  
kinkijale ja kingisaajale südame-
soojust ning sobivad meega 
kinkekomplekti nagu valatult.

Sojavahast küünal 
“Eesti Mets”

Mis oleks Eestis veel zenim, kui 

metsas käimine? Ehk kodus diivanil 

või vannis mõnulemine, sojavahast 

metsalõhnaline küünal kõrval.  

Äratuntav metsa lõhn on saavu-

tatud ainult looduslikke eeterlikke 

õlisid kasutades.  

Toode Igakellatee Mündi-vaarika tee Pähklid Piparkoogid Küünal

Suurus 25 g / 35 g 12 g / 20 g 90 g  / 110 g / 170 g 120 g 30 h

Hind 3,30 € / 3,44 € 3,30 € / 3,44 € 3,38 € / 3,93 € / 4,50 € 4,20 € 5,90 €

Hindadele l isandub käibemaks
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Lisaks meele
Kookose-šokolaadi pallid
Need kookose-šokol... Ops ja 

ongi otsas! Kookospallikesed  on 

kaetud  ahvatleva tumeda-, valge- 

või piimašokolaadiga. Kommidel 

on mahedalt hõrk kookose maitse 

ja vastupandamatu tekstuur.

Šokolaadilusikas
Kallistus kruusis! Pane lusikas 

tassi, vala peale kuum piim, sulata 

segades šokolaad ning keera 

diivanile kerra, et nautida.

Toode Kookose-šokolaadi 
pallid

Šokolaadilusikas

Suurus 110 g / 140 g / 220 g 45 g

Hind 3,10 € / 3,40 € / 4,50 € 3,20 €

Hindadele l isandub käibemaks
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Kinkekomplektid 100 g purkidega

Saja grammi jagu enneolematult 
mõnusat  mett, mis paneb igaühe 
lusikat puhtaks limpsima ning  
meelitab päikesegi pilve tagant  
välja. Uued purgid kinkelahen-
dusena kolme või kuuekesi tagasi- 
hoidlikus ent armsas lipikarbis, 
efektses pleksikaanega puidust 
karbis või kahekaupa elegantselt 
looduslähedases korgist kotis.  
Vali vaid välja lemmikmeed ning 
palu kingisaajal hakata juba vähe-
malt neljasalmilist luuletust ette 
valmistama.

Komplekt  100 g mesi Hind

Lipikarbis õiemesi & kaks maitsemett – 11,35 €
õiemesi & viis maitsemett – 21,00 €

Korgist kotis õiemesi & maitsemesi– 10,61 €
kaks maitsemett – 11,38 €

Puidust kinkekarp 
sanga ja pleksikaanega

õiemesi & viis maitsemett– 24,73 €

Hindadele l isandub käibemaks 
 
*Val ikus nel i  er inevat  kott i ,  vt  lk  25; 
h ind s isaldab lusikat  või  meevurr i

Tootekood:  6x100PL1
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Kinkepakendid ühele purgile

           Pakend
Sisu

Lipikarp Vineer-/pleksi-
kaanega karp

Punane 
kartongkarp

Pruun 
kartongkarp

Õiemesi 200 g - 6,15 €
300 g - 7,19 €

300 g - 9,04 € 430 g - 8,10 € 200 g - 5,40 €
300 g - 6,44 €

Maitsemesi 200 g - 7,86 €
300 g - 9,00 €

300 g - 10,85 € - 200 g - 7,11 €
300 g - 8,25 €

Igakellatee 25 g - 5,95 €
35 g - 6,09 €

35 g - 7,94 € - 25 g - 5,20 €
35 g - 5,34 €

Pähklid 90 g - 6,03 €
110 g - 6,58 €

110 g - 8,43 € 170 g - 6,40 € 90 g - 5,28 €
110 g - 5,83 €

Piparkoogid - - 120 g - 6,10 € -

Küünal 30 h - 8,55 € - - 30 h - 7,80 €

Hindadele l isandub käibemaks |  Graveer ing puidust  karbi le :  l isandub graveer i ja  seadistustasu 10 € + 1 ,20 € tüki  kohta

Vineer- või pleksi- 
kaanega puidust karp

Puidust karp on kaunis, korra-

lik ning vastupidav. Kaane osas 

saab valida kas läbipaistva 

pleksiklaasist kaane või natu-

raalse vineerist kaane, mida 

saab soovi korral ka laser-

graveeringuga personaliseeri-

da - mõlemad on tagasihoidli-

kud ent kenad.

Punane või pruun 
kartongist kinkekarp 

Valikus šikk punane 

kartongkarp 430 g õiemeega 

või suure purgi pähklite, 

piparkookidega – kaunis 

ning praktiline purgitäis, mis  

tuletab südamlikku kinkijat 

keskmisest pikemalt meelde - 

või sõbralik ja soliidne pruun 

kartongkarp hea ja paremaga. 

Mõlemat varianti kaunis- 

tab kuldne siiditrükis.

Puidust lipikarp on meeleolu- 

kalt maitsekas viis pakkida 

kingitus ilma seda peitmata.  

Nõnda saab mesi eriti hästi 

särada. Igas komplektis on üks 

õiemesi ning tema kaaslaseks 

vastavalt kas üks, kaks või viis 

maitsemett.

Komplekt 2 purki 3 purki 6 purki
50 g - 8,55 € 15,47 €

100 g - 11,35 € 21,00 €

200 g 12,18 € 17,39 € -

300 g 14,36 € 20,71 € -

Lipikarbid õiemee ja maitsemeega

Hindadele l isandub käibemaks
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Linnumaja

Olenemata vanusest, tervise, 
looduse ning lindude eest 
hoolitsemine on kõigile! Artisan 
Honey mee ja linnumajaga 
kinkelahendus on kelmikas, 
meeldejääv ning praktiline. 
Armsal kodumaisest puidust  
söögimajal on sobiv koht nii 
seemneteks kui konks ka 
rasvapallile. Töötlemata pinda 
saab kergesti ka kaunistada ning 
mõnusalt koduseks maalida.
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Lipikarbid õiemee ja lisanditega

Mee ja tee kooslus on aegu-
matu kingitus - kõigi ilusate 
hommikute tervitusteks ja  
õhtute headöödeks. Võrd-
selt vastupandamatud on ka 
piparkoogid ning pähklid, mille 
puhul on kohe eriti keeruline 
vaid paariga piirduda. Puidust 
lipikarp on minimalistlik ent 
kaunis  ja loodussõbralik viis 
kinkepurkide pakkimiseks –  
nõnda jääbki piinlik paberikort- 
sutamine vahele ja saab otse 
asja kallale  asuda!

Hindadele l isandub käibemaks

Komplekt meega, lipikarbis Mesi Lisand Hind

Õiemesi & pähklid

430 g

170 g 13,85 €

Õiemesi & piparkoogid 120 g 13,55 €

Õiemesi & kookose-šokolaadi pallid 220 g 13,67 €

Komplekt puidust lipikarbis Mesi Lisand Hind

Õiemesi & igakellatee

200 g

25 g 9,77 €

Õiemesi & mündi-vaarika tee 12 g 9,77 €

Õiemesi & pähklid 90 g 9,85 €

Õiemesi & kookose- šokolaadi pallid 110 g 9,57 €

Õiemesi & küünal 30 h 12,37 €

Komplekt meega, lipikarbis Mesi Lisand Hind

Õiemesi & igakellatee

300 g

35 g 10,95 €

Õiemesi & mündi-vaarika tee 20 g 10,95 €

Õiemesi & pähklid 110 g 11,44 €

Õiemesi & kookose- šokolaadi pallid 140 g 9,87 €

Hindadele l isandub käibemaks

Hindadele l isandub käibemaks
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Korgist kinkepakendid

Mesi kerges ja kaunis,  
naturaalses, kuldsete, hõbedaste 
või värviliste aktsentidega  
korgist kinkekotis, kaasas 
bambuslusikas või meevurr. 
Valida on ka kahe erineva 
suuruse vahel. Korgimaterjal 
pole mitte ainult pilkupüüdev 
ja silmale ilus, vaid ka 
vastupidav ja keskkonnale 
säästlik. Kotile leidub ridamisi 
taaskasutusvõimalusi, lase vaid 
loovus valla!

Hindadele l isandub käibemaks

Kott 16 x 14 cm 200 g 300 g

Õiemesi 8,78 € 9,82 €

Maitsemesi 10,49 € 11,63€

Kaks õiemett 9,96 € -

Kaks maitsemett 11,38 € -

Kott 18 x 15 cm 100 g 200 g 300 g

Õie- ja maitsemesi 9,96 € 14,29 € 16,47 €

Kaks maitsemett - - 18,28 €

Kott 18 x 15 cm Mesi Lisand Hind

Õiemesi & tee

200 g

25 g 12,38 €

Õiemesi & pähklid 90 g 12,46 €

Õiemesi & küünal 30 h 14,98 €

Õiemesi & tee
300 g

35 g 13,56 €

Õiemesi & pähklid 110 g 14,05 €

NATURAALNEVÄRVILINEKULDNE HÕBEDANE
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Röstitud mee-soola 
pähklid, 200 g

Artisan Honey Tripel 
käsitööõlu meega, 
750 ml

Joogisoovitus

Mesi sobib tee sisse imehästi, 
ent vaid sellega piirdumine ol-
eks vaat et patt. Artisan Honey 
metsamarja-mee glögi ning mee-
ga pruulitud Tripel käsitööõlu on 
niivõrd erilised just tänu nende 
retseptis seisvale meele, samuti 
on Nobenapsu mündi-mustsõstra 
maheviina ning rabarberinap-
suga. Mis oleks jõulusem, kui 
aurav kruusitäis glögi laupäeva 
pärastlõunal pere seltsis, eriti-
peale pikka päeva lumes mütta-
mist... Või klaas kvaliteetset KOLK 
pruulikojaga koostöös valminud 
õlut rammestava saunanaskäigu 
järel kamina ees istudes. Ja kui 
veel kõrvale röstitud mee-soola 
pähkleid krõmpsutada - kas saak-
si veel üldse paremini?
Glögi sobib suurepäraselt mait-
sestama ka paar sortsu Nobenap-
su, nõnda saab sooja eriti hästi 
nahavahele ning ehk tulevad ka 
need jõululuuletused libedamalt.

Head kingitused ning erilised 
maitsed jäävad kauaks meelde!

Artisan Honey metsa-
marja-mee glögi, 
500 ml

Nobenaps mündi- 
mustsõstra maheviin,
 500 ml Nobenaps rabarberinaps,

500 ml

Meega valmistatud 
käsitööpiparkoogid
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Meega joogid

Artisan Honey  
Metsamarja ja mee glögi, 
0% alc, 500 ml

Glamuurselt maitsekas pudelis 

Artisan Honey alkoholivaba natu-

raalne glögi on valmistatud ausal 

mahla baasil kohalikest mustika- 

test ja pohladest ning vürtsitatud 

kaneeli, nelgi ning kardemoniga.  

Värvuselt tumelilla, aroomilt terav- 

magus. Kes muidu talve ei oota, siis 

selle nimel tasub!

Kes soovib glögile vunki juurde, 

siis soovitame lisada mahedat 

Nobenapsu mustsõstra-piparmündi 

maitseviina. Teeb seest eriti soojaks. 

Glögi 5,16 €

Glögi kartongkarbis 8,06 €

Glögi lipikarbis 9,40 €

Tripel meeõlu 8,91 €

Hindadele l isandub pandipakendi  tasu  
0,1  € ja käibemaks

Artisan Honey Tripel õlu, 
9,1% alc, 750 ml

Artisan Honey Tripel õlu  

meega on värskendav, kergelt 

vürtsine hele belgia tüüpi õlu.  

Aromaatne, koriandri, mõruapel-

sini ja mee hõnguga meistriteos 

nuputati välja koostöös Kolk Pruu-

likojaga ning valmib nüüd eksklu- 

siivse eritellimusena juba mitmendat 

aastat järjest.

Hinnale l isandub pandipakendi  tasu  
0,1  € ja käibemaks
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Korgist kinkekotid

Kriuksuvate ja ühekordsete 
plastmassist kinkekottide ajastu 
on läbi ja seda heaga. Lisaks 
sõbralikult viisakale välimusele 
ja vastupidavusele on korgist 
kinkekottidel tohutu lisaväärtus, 
nimelt saab neid loetlematutel 
viisidel edasi kasutada. Kes 
kosmeetika, kes lõngade, 
kes juhtmete jaoks – raske 
otsustadagi. Sobib ka käekoti 
asemel teatrisse võtta.

Komplektid:
Kinkekotti mahub mõnus 
valik erinevaid Artisan Honey 
tooteid. Küsi pakkumist!

Kangavalik: kuldne, hõbedane, 
värviline, naturaalne

Pudelikotid: kõrgus 36 cm, 
laius 16 cm, põhi 7,5 x 9 cm
Kinkekotid: kõrgus 23 cm, laius 
20,5 cm ja põhi 6 cm
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Puidust kinkekomplektide valik Hind

Glögi 500 ml, õiemesi 200 g, tee 25  g, pähklid 90 g 28,55 €

Glögi 500 ml, Nobenaps maheviin 500 ml, õiemesi 200 g, pähklid 90 g, tee 25 g 47,42 €

Tripel meeõlu 750 ml, õiemesi 200 g, maitsemesi 200 g, pähklid 90 g 35,80 €

Tripel meeõlu 750 ml, õiemesi 200 g, kaks purki pähkleid 2 x 90 g 33,97 €

Maitsekas puidust kinkekarbis  
talvised lemmikud — alkoholi- 
vaba metsamarjade maitse- 
lise meega tehtud glögi ning 
kolm purki head ja paremat  
Artisan Honey valikust või 
hoopis komplimenteeriv paaris- 
komplekt glögi ja mündi- 
mustsõstra maheviina Nobenap-
suga. Õllesõprade hurraaks  
ka komplekt KOLK pruulikoja-
ga koostöös valminud meega 
käsitööõlust ning sellega ideaal-
selt kokku käivatest pähklitest. 
Vot kus tasub alles jõule oodata!

Kingituse saab teha eriti isi-
kupäraseks pudeli all asetsevale 
telefoni- või visiitkaardihoidjale 
sõnumi või logo graveerimisega. 

Puidust kinkekomplektid

Hindadele l isandub käibemaks

Komplekt kartongist karpidega Sisu valik Hind

Mustas kartongkarbis glögi 500 ml / Nobenaps 500 ml
Võimalik suur hulk 
kombinatsioone,

hinnad alates 
25,00 €

Pruunis kartongkarbis õiemesi, maitsemesi 200 g või 300 g / tee 25 g või 35 g 
/ pähklid 90 g või 110 g / küünal 30 h

Punases kartongkarbis õiemesi 430 g / pähklid 170 g / piparkoogid 120 g

Hindadele l isandub käibemaks
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Tootekood:  AH21K3 – €41,32 Hinnale l isandub käibemaks

UUS! Puidust kinkekarbid

Artisan Honey esitleb: tosin ja 
rohkemgi värsket kingituste 
komplekti! 

Puidust aardekarpe on kahes 
erinevas mõõdus ning kümnete 
erinevate sisudega, küsi vaid 
pakkumist. Tooted on seatud 
pehmele heinapadjale, karbi 
kaaneks on pleksiklaas  - nagu 
kunstigaleriis!

Mõõdud: 
AH20: 19,6 x 27 x 11,6 cm 
AH21: 27 x 29,5 x 11,6 cm
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UUS!

Tootekood:  AH21K1 – 49,37 €

Tootekood:  AH21K7 – 35,76 €

Hindadele l isandub käibemaks

Puidust kinkekarpe saab täita 
rohkem kui kümne erineva 
komplektiga Artisan Honey 
toodetest ning mõnes leidub ka 
head ja paremat meie sõpradelt 
nagu Nobenaps, Andre Farm ja 
KOLK pruulikoda. Tahaks kõiki 
kingitusi, kas pole?

Karpe on kahes mõõdus:  
AH20: 19,6 x 27 x 11,6 cm 
AH21: 27 x 29,5 x 11,6 cm

Tootekood:  AH21K3 – 41 ,32 €

Tootekood:  AH21K6 – 39,75 € Tootekood:  AH21K5 – 40,08 €

Tootekood:  AH21K4 – 40,81 € Tootekood:  AH21K2 – 37,00 €
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UUS!

Tootekood:  AH20K2 – 27,16 €

Hindadele l isandub käibemaks

Mõõdud komplektidel: 19,6 x 27 x 11,6 cm 

Tootekood:  AH20K3– 26,46 €

Tootekood:  AH20K5 – 31 ,74 €Tootekood:  AH20K1 – 28,05 €

Tootekood:  AH20K4  – 30,17 €Tootekood:  AH20K6 – 35,25 €
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E-poe kinkekood – kontaktivaba kinkelahendus!

Praegu eriti asjakohane  
kinkelahendus neile, kelle kaua- 
oodatud kliendikohtumised 
jäävad ära ning kolleegid- 
partnerid nägemata. Pea neid 
ikka  meeles! 

Kinkekoodi väärtus e-poes Hind ärikliendile

10 € 7,50 €

15 € 11,25 €

20 € 15,00 €

30 € 22,50 €

40 € 30,00 €

50 € 37,50 €

Kinkekaardi  väärtus näidatud koos käibemaksuga;
är ik l iendi  h innale l isandub käibemaks ning 
hind keht ib a lates 120 € + km tehingust

Kinkekood

Mugava võimalusena pakume ka 

Artisan Honey e-poe kinkekaarti 

unikaalse koodi näol. See võimaldab 

kingituse saajal ise valida, mis teda 

enim isutab. Alati ei peagi kõike ise  

otsustama, õige teeotsa näitamisest 

on küllalt! Tabelis näidatud hind 

sisaldab Artisan Honey e-poe kinke- 

kaartide unikaalseid koode tabeli  

kujul.

Paki saatmine Eestis ja 
Euroopa Liidu piires

Kulleri abiga saame Teie valitud  

kingituse toimetada turvaliselt ja  

kontaktivabalt kingisaajani Eestis  

või mujal Euroopa Liidu piires. 

Küsi pakkumist! Kehtib ka kõigi 

e-poe ostude puhul.

Kinkekaardi trükk Hind

Alates 50 tk 1,20 €

Alates 100 tk 1,00 €

Alates 150 tk 0,90 €

Alates 200 tk 0,80 €

Alates 300 tk 0,70 €

Alates 500+ tk 0,60 €

Hindadele l isandub käibemaks

Kinkekaart

Jõulukaardid ei lähe kunagi moest. 

Soovi korral kujundame ka teie 

ettevõte temaatikaga kinkekaarte, 

kus on juba kinkekoodid 

peal. Sellisel juhul lisandub 

e-kinkekaardi kujundustasu 30,00 € 

ning käibemaks. Valikus on ka 

valmiskujundusega kaart Artisan 

Honeylt. 

Jõuluehe

Mis looks paremini jõulumeeleolu 

kui jõuluehted? Õnnist pühadetun-

net toovatel puidust kaunistustele 

graveerime ettevõtte logo. Valikus 

on kolm erinevat ehtet.

Jõuluehe koos graveeringuga 3,90 €

Hindadele l isandub käibemaks
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