
Va!a Delikatesa Vám pripravila

Viano"né dar"eky

Nezabudli ste na Va!ich 

priate"ov a obchodn#ch 

partnerov?

H!adáte tradíciu vynikajúcich slu!ieb a"nev#ednú 
ponuku"gurmánskych #pecialít?

Od roku 1991 sme tu pre vás pod zna"kou Delikatesa!

V"prv$ch rokoch sme vám ponúkali nad#tandardnú kvalitu studenej 
kuchyne, ktorú sme v"roku 1993 doplnili o"vlastnú cukrárenskú v$robu 
s"originálnymi receptúrami.

Neustále skvalit#ujeme svoju ponuku, preto sme v roku 1999 za"ali 

dová!a$ exkluzívne zna"ky z"krajín so siln$mi gurmánskymi tradíciami. 

Medzi na#ou ponukou nájdete francúzske, nemecké, rakúske "i 
talianske #peciality.

Za"iatkom druhého tisícro"ia sme priniesli novú kvalitu v"oblasti 
cateringu a"od roku 2000 poskytujeme mimoriadne gastronomické 
slu!by na mieru.

Profesionálny tím Delikatesa odborníkov pre vás neustále vyh!adáva 

nové produkty a"#peciality. U! dlhé roky sp%#ame po!iadavky aj t$ch 

najnáro"nej#ích klientov.

Vychutnajte si s"nami jedine"nos$ ka!dej chvíle!

Vá# Delikatesa tím

O nás

Web

www.delikatesa.sk

trencin@delikatesa.sk

Kontakt

Jilemnického 7053/3

Tren!ín, 911 01
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Vinárstvo Moët & Chandon je vedúci Champagne house vo 
Francúzsku, ktoré bolo zalo!ené u! v roku 1743 v Epernay, vysoko v 
údolí rieky  Marny známym obchodníkom s vínom  menom Claude 
Moët. V priebehu  rokov získalo vinárstvo obrovské rozlohy viníc 
(770 hektárov) v t"ch najlep#ích oblastiach regiónu Champagne.

BI gift box

Moet Chandon Imperial Brut je francúzska 

klasika medzi #ampansk$mi. Harmonické cuvée 

Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Svetlo 

!ltá farba so zelen$mi odtie#mi; subtílny vinn$ 

buket s limetkov$m kvetom.

43,80 EUR bez DPH

BI premium gift box

Moet Chandon Imperial Brut je francúzska 

klasika medzi #ampansk$mi. Moet Chandon v 

luxustnom dar"ekovom obale.

45,20 EUR bez DPH

Mini BI gift set

Moët Chandon Imperial Brut je francúzska 

klasika medzi #ampansk$mi. Harmonické cuvée 

Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Svetlo 

!ltá farba so zelen$mi odtie#mi; subtílny vinn$ 

buket s limetkov$m kvetom.

49,60 EUR bez DPH

Champagne
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Vinárstvo Moët & Chandon je vedúci Champagne house vo 
Francúzsku, ktoré bolo zalo!ené u! v roku 1743 v Epernay, vysoko v 
údolí rieky  Marny známym obchodníkom s vínom  menom Claude 
Moët. V priebehu  rokov získalo vinárstvo obrovské rozlohy viníc 
(770 hektárov) v t"ch najlep#ích oblastiach regiónu Champagne.

Hennessy je najpredávanej#í ko$ak na svete, stojí za celosvetovo 
uznávan"m delením ko$akov pod%a veku jednotliv"ch páleniek, 
ktoré sú v nich obsiahnuté od najmlad#ích, ozna&en"ch V.S, cez 
star#ie  V.S.O.P a! po najstar#ie X.O, ktor"ch  najmlad#ia zlo!ka 
musí by' aspo$ #es' a pol rokov stará. Tie najlep#ie  druhy 
Hennessy sú mie#ané z páleniek star"ch nieko%ko desa'ro&í a v 
zna&kách Richard Hennessy a Hennessy Paradise sú  pálenky staré 
viac ne! sto rokov.

RI premium gift box 

Ru!ové #ampanské Moet Chandon v luxustnom 

dar"ekovom obale.

51,40 EUR bez DPH

BI premium gift box

Moet Chandon Imperial Brut je francúzska 

klasika medzi #ampansk$mi. Harmonické cuvée 

Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier.

58,70 EUR bez DPH

Hennessy Fine de Cognac

Limitovaná edícia luxusného Fine de Cognac , 

doplnená o dizajnérsky skvost: luxusn$, 

kri#tálov$ uzáver s jantárov$m zdobením, 

navrhnut$m slávnym francúzskym dizajnérom 

Thomasom Bastidom. Uzáver vyzerá, ako keby 

mal vnútri kvapku ko#aku Hennessy.

42,50 EUR bez DPH

Champagne & Cognac
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Hennessy je najpredávanej#í ko$ak na svete, stojí za celosvetovo 
uznávan"m delením ko$akov pod%a veku jednotliv"ch páleniek, 
ktoré sú v nich obsiahnuté od najmlad#ích, ozna&en"ch V.S, cez 
star#ie  V.S.O.P a! po najstar#ie X.O, ktor"ch  najmlad#ia zlo!ka 
musí by' aspo$ #es' a pol rokov stará. Tie najlep#ie  druhy 
Hennessy sú mie#ané z páleniek star"ch nieko%ko desa'ro&í a v 
zna&kách Richard Hennessy a Hennessy Paradise sú  pálenky staré 
viac ne! sto rokov.

Jack Daniel's nie je bourbon, je to TENNESSEE WHISKEY. Predt"m, 
ako sa Jack Daniel's whiskey umiestni do &erstv"ch vypálen"ch 
dubov"ch sudov, aby dozrela, prekvapkáva pomali&ky, kvapku po 
kvapke, tri metre hrubou utesnenou vrstvou dreveného uhlia, 
vypáleného z tvrdého dreva javoru cukrového. Cel" proces trvá 
desa' dní a behom tejto doby do seba whiskey absorbuje vô$u 
dreveného uhlia, ktorá liehovinu zjemní a dodá jej onú jedine&nú 
príchu' a arómu.

Hennessy V.S + 2 poháre

Hennessy V.S. (Very Special) je zmesou 

40 ,,eaux-de-vie" zo #tyroch pestovate!sk$ch 

oblastí v Cognacu. Hennessy V.S. má krásnu 

jasnú zlatú farbu. Siln$ buket dominuje 

dubov$mi tónmi, ktoré následne odznievajú a 

odha!ujú delikátnu vô#u lieskov$ch orie#kov.

32,40 EUR bez DPH

BI premium gift box

Treba predstavova$ Jack Daniel’s Tennessee 

Whiskey, ktorá sa za nieko!ko desa$ro"í stala 

ikonou a najpredávanej#ou whiskey na svete? 

Azda len nieko!ko zaujímavostí... Vyrába sa 

jedine v Lynchburgu, v americkom #táte 

Tennessee, v liehovare, ktor$ je prv$m 

registrovan$m liehovarom v Spojen$ch #tátoch.

23,60 EUR bez DPH

Hennessy Fine de Cognac

Treba predstavova$ Jack Daniel’s Tennessee 

Whiskey, ktorá sa za nieko!ko desa$ro"í stala 

ikonou a najpredávanej#ou whiskey na svete? 

Azda len nieko!ko zaujímavostí... Vyrába sa 

jedine v Lynchburgu, v americkom #táte 

Tennessee, v liehovare, ktor$ je prv$m 

registrovan$m liehovarom v Spojen$ch #tátoch. 

22,80 EUR bez DPH

Cognac
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Je to chlieb? Kolá&? Bábovka? (a!ko poveda'. No ur&ite to je 
krá%ovná medzi mú&nikmi. Neopísate%nou chu'ou opl"vajúca a na 
jazyku zanechávajúca pocit bla!enosti... Z toho opojenia sa 
preberiete, ke) sa zrazu zbadáte, ako o#krabkávate posledné 
zvy#ky z papiera, v ktorom sa piekla.

Joy & Chic panettone

Tradi"ná Talianska bábovka s kandizovan$m 

ovocím + prosecco

21,60 EUR bez DPH

Panettone in Festa 

Tradi"ná Talianska bábovka s kandizovan$m 

ovocím + prosecco Villa Boschi

22,80 EUR bez DPH

Dorlé 900g 

Tradi"ná Talianska bábovka s kandizovan$m 

ovocím, kúskami "okolády, posypaná mand!ami 

a kry#talizovan$m cukrom

15,10 EUR bez DPH

Panettone DalCole
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Je to chlieb? Kolá&? Bábovka? (a!ko poveda'. No ur&ite to je 
krá%ovná medzi mú&nikmi. Neopísate%nou chu'ou opl"vajúca a na 
jazyku zanechávajúca pocit bla!enosti... Z toho opojenia sa 
preberiete, ke) sa zrazu zbadáte, ako o#krabkávate posledné 
zvy#ky z papiera, v ktorom sa piekla.

Stella Noir 750g 

&okoládovou plnkou plnená tradi"ná Talianska 

tmavá bábovka 

15,40 EUR bez DPH

Lolita al Cioccolato 750g 

&okoládovou plnkou plnená tradi"ná Talianska 

tmavá bábovka 

15,60 EUR bez DPH

Camus Josephine pour Femme 0,35l 

Exkluzívny dámsky cognac

54,60 EUR bez DPH

Panettone DalCole
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*o znemená ekologicky med?

Med je prírodn" produkt, na ktor" ma &lovek mal" vplyv. Hlavn" 
v"znam ekologického chovu v&iel spo&íva v tom, !e sa v&elár 
zavia!e, !e bude s e#te vä&#ím uvedomením pracova' v súlade s 
prírodou a !ivotn"m prostredím.

SQUARE GIFT BOX - medium 190g

Bez chemick$ch konzerva"n$ch látok a farbív 

plnené pistáciov$m marcipánom z "erstv$ch 

zelen$ch pistácií, nugátom z "erstvo pra!en$ch 

lieskov$ch orie#kov a to v#etko zabalené v 

horkej a mlie"nej "okoláde. 

8,10 EUR bez DPH

MOZART BAROCK  240g

Bez chemick$ch konzerva"n$ch látok a farbív 

plnené pistáciov$m marcipánom z "erstv$ch 

zelen$ch pistácií, nugátom z "erstvo pra!en$ch 

lieskov$ch orie#kov a to v#etko zabalené v 

horkej a mlie"nej "okoláde. 

8,50 EUR bez DPH

Ekologick! Med - medovicov!

Ekologick! Med - kvetov! – agátov! 

7,10 EUR bez DPH

Reber
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Exkluzívne delikatesy

U! viac ako desa$ rokov pre vás pod na#ou 

zna"kou priná#ame rôzne delikatesy a lahôdky z 

krajín so silnou gurmánskou tradíciou. Ná# tím 

cestuje po svete a vyh!adáva zaujímavosti, 

ktor$mi pote#í zrak, no hlavne chu$ové bunky 

zákazníka, ktor$ je pre nás t$m najdôle!itej#ím. 

Talianske nárezy a syry, francúzske pa#téty a 

krémy, rakúske údeniny a to nie je v#etko.

Champagne

V ostatn$ch rokoch sa na Slovensku "oraz viac 

!udí zameriava na perlivé zlato – champaigne. 

Sna!íme sa pre vás priná#a$ zaujímavé f!a#e – 

ako svojim dizajnom, tak i svojim obsahom a 

chu$ou. Vyh!adávame pre vás a va#ich blízkych 

zaujímavé dar"ekové sety a balenia, ktor$mi 

viete pote#i$ toho, na kom vám najviac zále!í.

Exkluzívne destiláty

Slovensko je bezpochyby krajinou, kde destiláty 

– iná" zvané pálenky – majú ve!kú tradíciu. Ná# 

tím pre vás vyberá a vyh!adáva zaujímavé 

balenia, exkluzívne, limitované edície a iné 

destiláty, ktoré mô!u pote#i$ va#e chu$ové 

bunky alebo spôsobi$ rados$ niekomu, na kom 

vám naozaj zále!í.

#o Vám ponúkame $alej ...
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Delikátna Talianska káva

Dlho sme h!adali tú najlep#iu kávu pre na#ich 

zákazníkov. Vieme, !e pre chute !udí z na#ej 

zemepisnej #írky nie je 100%-ná arabica 

najvhodnej#ia a preto sme sa rozhodli dová!a$ 
kvalitnú taliansku kávu zna"ky Van Doren. 

Precízne vyberaná zmes arabica a robusta v 

pomere 60 ku 40 pova!ujeme za ideálnu a 

najlep#ie vyhovujúcu na#im zakazníkom.

Dar!ekové ko"e

Ko!ko krát sa vám u! stalo, !e si potrebujete 

niekoho ucti$ – da$ mu dar"ek, ktor$ si bude 

vá!i$, bude originálny a zaujímav$. V na#ich 

prevádzkach nájdete mnoho mo!ností. Od 

kvalitného v$beru a! po naozaj sofistikované 

balenie a dekorovanie.

Chlebí!ky

'aleko siahajúca tradícia je pre nás ve!k$m 

záväzkom – oblo!ené chlebí"ky predstavujú 

dôle!itú "as$ na#ej produkcie a pre mnoh$ch sú 

t$m, "o u nás vyh!adávajú naj"astej#ie. Umenie, 

na ktoré sme tvorbu chlebí"kov pov$#ili doká!u 

oceni$ mnohí z vás, ktorí pripravujú nejaké 

pracovné stretnutie, domácu oslavu alebo inú 

príle!itos$, kedy si chú ucti$ svojich hostí alebo 

partnerov a zaujímavo ich pohosti$.

#o Vám ponúkame $alej ...
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Zákusky

Na#e legendárne zákusky sú osobitnou 

kategóriou produktov, ktoré ponúkame. 

Dlhoro"ne vylep#ované receptúry a naozaj 

kvalitné suroviny zaru"ujú originálny vizuálny i 

chu$ov$ zá!itok. Selekcia na#ich zákuskov 

dostane ka!dého. To najlep#ie, "o mô!ete 

spravi$ je jednoducho prís$ na jednu z na"ich 

prevádzok, pokocha$ sa a ochutna$.

Oblo#ené misy a catering

Pripravíme pre Vás chutné a lákavovo 

vyzerajúce oblo!ené misy, ktoré spríjemnia Va#e 

posedenie s rodinou, alebo obchodn$mi 

partnermi.

Zabezpe"íme pre Vás catering pod!a Va#e 

priania.

#o Vám ponúkame $alej ...
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