
Grzańce, hulanki, swawole?

Tak, Chef! 

GRZANE WINO

OFERTA 
SPECJALNA



Czerwone grzane wino  
babuni

Czerwone, słodkie wino z aromatem 
goździków, cynamonu, pomarańczy i cytryn. 
W opakowaniu Tetra Pak. Zawartość 
alkoholu: 9%.

ST. LORENZ

Czerwone grzane wino 
Christkindl

Ciemnoczerwone, słodkie wino z aromatem 
goździków, cynamonu, pomarańczy i cytryn. 
Zawartość alkoholu: 9%.

KUNZMANN

Białe grzane wino  
Christkindl

Włoskie białe wino z korą cynamonu, skórką 
cytryny, pomarańczy, curacao, z dodatkiem 
przypraw korzennych i cukrem. Zawartość 
alkoholu: 9%.

STERNTHALTER

Norymberskie czerwone  
grzane wino Christkindl

Ciemnoczerwone, lekko słodkie wino 
z aromatem anyżu, goździków, cynamonu 
i kardamonu oraz wyraźną nutą owoców 
jagodowych. Zawartość alkoholu: 10%.

KUNZMANN

Czerwone grzane wino  
Augusta 

Włoskie czerwone wino z dodatkiem przypraw 
i cukru. Zawartość alkoholu: 9%.

SCHNEEPERLE  H ITZKOPF

Czerwone grzane wino  
Hitzkopf

Czerwone, owocowo-jagodowe wino. 
Zawartość alkoholu: 9%.

10 l box
1 box

10 l box
1 box

10 l box
1 box

1 l but.
6 but. kt.

1 l but.
6 but. kt.

1 l pa.
12 pa. kt.!1102-chbi! !1345-cbig! !1080-ihfh!

!1558-ihie! !1472-egjf!!1244-bdba!



Poncz owocowy Sen zimowy

Aromatyczny gorący napój owocowy 
na bazie koncentratów soków owocowych 
(koncentratów soku jabłkowego, wiśniowego, 
z czerwonych winogron, aronii, czarnej 
porzeczki, czarnego bzu, jagód i cytryny).

ARCOROC

Szklanka do ponczu  
z miarką 

Z miarką 200 ml,  
25 cl, wys. 89 mm, śr. 105 mm.

WIBERG

Przyprawa do grzanego wina / 
strudla jabłkowego

 1,2 l / 1,03 kg

ARCOROC

Szklanka  
Ceylon

Z uchwytem, 230 ml, 
wys. 105 mm, śr. 76 mm

ARCOROC

Spodek  
Ceylon   

Przezroczysty, 
śr. 138 mm

VAN WELL

Kubek do grzanego wina 
z miarką

Kobaltowo-niebieski, z uchwytem i miarką 
200 ml, wys. 9 cm, śr. 8 cm.

Szklanka  
Keyif  

140 ml, wys. 9,6 cm, śr. 9,3 cm

1 kt.
6 szt. kt.

1 kt.
6 szt. kt.

1 kt.
48 szt. kt.

1 kt.
24 szt. kt.

1 l but.
6 but. kt.

1 pusz.
6 pusz. kt.

1 kt.
36 szt. kt.!1106-bjie! !1117-jfjh!

!1063-ceee! !1135-bajc!

!1203-jjgi!

!1738-chff!!1622-hbbi!



Wino i sok przelać do rondla i podgrzać do temperatury 70°C. Dodać goździki, anyż, cynamon oraz przyprawę do piernika. Laskę wanilii rozciąć 
wzdłuż. Za pomocą łyżeczki wyskrobać jej zawartość i razem z miodem dodać do grzańca. Całość odstawić na 30 minut, po czym przecedzić.  
Tuż przed podaniem udekorować jagodami goji. 

Skorzystaj z gotowych rozwiązań lub wprowadź do menu grzańca własnej produkcji. Chef poleca recepturę na bazie białego wina,
która wyróżni trunek na tle konkurencji. Tak przygotowanego grzańca warto podać w oryginalnej formie, np. w stalowych kubkach Moscow. 
W naszej ofercie znajdą Państwo różne propozycje naczyń. Retro czy nowocześnie? Wybierz swój ulubiony serwis stołowy i zaserwuj gościom 
rozgrzewkę w najlepszym stylu. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji o asortymencie non-food.

Po swojemu i w dobrym stylu! 

Kubek Moscow 

Ze stali nierdzewnej,  
450 ml, wys. 9 cm, śr. 9 cm

R IESL ING

Białe wino Villa JL 

Młode, kwaskowate, o aromacie jabłek, 
brzoskwini i moreli

Kubek Moscow

Ze stali nierdzewnej,  
450 ml, wys. 9 cm, śr. 9 cm

Składniki:

1 litr białego wina
1 szklanka soku pomarańczowego
3–4 łyżki miodu
2 łyżki jagód goji
2 gwiazdki anyżu
1 łyżka przyprawy do piernika
1 łyżeczka goździków
1 łyżeczka cynamonu
1 laska wanilii

ŚWIĄTECZNY GRZANIEC CHEFA

 
1 szt.

 
1 szt.

0,75 l but.
6 but. kt.

PRODUKT
Z PRZEPISU

!1463-fcdg!

!1724-jeaj!!1724-jcgd!


