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A Sarki Fűszeres egy ikonikus hely a reggelik és gourmet ételek szerelmeseinek egy olyan környezetben,
ami szőlőfürtökkel övezett borvidékre repít, nem szab határt a képzeletnek és kellemesen árnyékolt.
Korántsem egy egyszerű delikátesz, amit a sajt fondue, vagy éppen az újonnan bevezetett long drink
választék is jól bizonyít. Olasz, francia és magyar borok, svájci sajtok és húskülönlegességek, hazai kencék
széles választéka köszön vissza az étlapról és hívja keringőre az ínyencek ízlelőbimbóit. Olyan gondosan
kiválasztott árukészlettel rendelkezünk, ami páratlan a környéken és minden jeles eseményen megállja a
helyét. Vendégeink 6 ország minőségi sajtjaiba, 5 ország sonkáiba és 15+ borvidék boraiba fojthatják
bánatukat.

Tiszteljük a hagyományokat, de nyitottak vagyunk az újdonságok beemelésére. Kínálatunk
hagyományos értékeken alapul, hagyományos elkészítési módok felhasználásával. Ugyanakkor egyes
ételeink elkészítése során teret kap az új hullám és némi konyhai rafinéria.

Folyamatosan monitozorruk a magyar piacot. Nálunk mindig nyitott ajtókra talál minden kísérletező, vagy  
pályája elején levő kézműves vállalkozó. Így került a polcainkra a magyar kézműves Schmidt Ági lekvár is  
több ízben. A hazai kistermelők közül megkóstolható nálunk többek között a Fűszeres lány organikus  
ételízesítői, a boldogkőváraljai Bestillo pálinkák és gönci baracklekvár, vagy a magyar kézműves pékség,  
Három tarka macska péksüteményei a szomszédból. A finomságokból gasztro csomagokat is készítünk.

A Sarki Fűszeresről



“Édes élet”  
Csomag

A kis gesztusoknak mindig nagy a  
hozadéka. Ez a csomag is egy ilyen kis  
kedvesség, amivel mosolyt csalhatsz a  
barátaid, vagy éppen a főnököd arcára. Brit  
tudósok szerint a csomag jó sorvezető  
lehet az édes élethez vezető úton.

Méret: kicsi



Magyar Kézművescsomag
A Sarki Fűszeres kamrájának legjavát  
tartalmazó magyar termékeket  
állítottunk össze azért, hogy  
különleges gasztro ínyencségekkel  
lephesd meg a szeretteidet, céges  
partnereidet, vagy a barátokat. A  
csomag magyar kézműves termelők  
gasztro termékeit tartalmazza

Méret: közepes



“Sarki Fűszeres  
legjava”csomag

Ez a csomag a világ minden tájáról  
összegyűjtött ínyencségeket tartogat  
azoknak, akik fogékonyak a különleges  
ízekre és beállnak a “gourmet huszárok”
sorába.

Méret: nagy



GESZTUS CSOMAGOK  
ÜGYFELEKNEK KÜLÖNLEGES  
ALKALMAKRA
Egyedi méretezés és tartalom



Mi is az a GESZTUSCSOMAG?

Gesztus csomagunkat azoknak az ínyenceknek ajánljuk, akik szeretik kényeztetni magukat
és folyamatosan kutatják a legújabb gasztro különlegességeket! Édesszájúak és igazi
egyéniségek, mint a Sarki Fűszeres termékei maguk! Vigyázat, annyira jó, hogy szinte már
addiktív! Ajándéknak is kitűnő választás. Egy-egy ilyen csomag segít maradandóvá
varázsolni az első találkozást.*

*Minden gesztus csomagunk összeállításarugalmas.

Acsomagokról







KÉZMŰVES MAGYAR TERMÉKEK,AMIK  
FELLELHETŐK ACSOMAGOKBAN



homeunityhu@gmail.com

+36706639009
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