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Sweet Gifts for Rosh Hashana
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9001

30

No.

No. 9002

ש" ח

35

המחיר אינו כולל מע"מ.

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

דבש 30גר'

פרלינים

סוכריות דבש

Blue Box Sharig

Blue Box Smadar
קופסת קרטון  +יין סמדר –אדום יבש – מבית יקב בנימינה – כשר
טבעוני
(ניתן להוסיף בתוספת תשלום דבש  30גרם/סוכריות דבש/פרלינים
בתפזורת. .

פרלין בונטה חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים ,בוטן בעיטוף
שוקולד חלב ,מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר.
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9003
69

9004

No.

59.90

ש" ח

קופסת קרטון  +יין בנימינה –אדום יבש – מבית יקב בנימינה
דבש  250גרם ,קוךטפיטורת תות שדה  250גרם ,קונפיטורת תפוח
וקינמון  250גרם ,מיקס קוביות קוקוס שוקולד חלב מריר.

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

המחיר אינו כולל מע"מ.

The Pink Box

No.

Wine & Chocolate
מארז קרטון המכיל  ,יין צוקים מבית יקב בנימינה ,דבש מפרחי בר –
 120גרם  ,פרלין שוקולד עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,קוקוס בעיטוף
שוקולד מריר
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No.
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ש" ח

85

המחיר אינו כולל מע"מ.

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Yellow Box
מארז הקרטון המכיל ,יין בנימינה לבן ,חצי יבש המורכב מ 3-זני ענבים –
מוסקט ,קנלי  ,גוורצטרמינר וסובניון בלאן שנבצרו באיזור הגליל
התחתון והנגב הצפוני ,שמן זית כתית מעולה ,אנשי הזית ,ממרח
ארטישוק ועגבניות  ,וממרח פלפלים פיקנטיים.

No.

White Venus
מארז הקרטון המכיל ,יין בנימינה לבן ,חצי יבש המורכב מ 3-זני ענבים –
מוסקט ,קנלי  ,גוורצטרמינר וסובניון בלאן שנבצרו באיזור הגליל
התחתון והנגב הצפוני ,מארז אביזרים  5חלקים ליין בקופסא מעוצבת
בצורת בקבוק ,דבש מפרחי בר  ,פרליני שוקולד.
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9007
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No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

9008
79

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Orange Box

מארז הקרטון המכיל ,יין מצדה לבן  +אדום יבש היין הופק ע"י ערבוב ענבי קברנה
סוביניון ומרלו הגדלים בכרמים מובחרים .בגמר תהליך התסיסה יושן היין במגע עם
עץ האלון לתקופה קצרה .היין ניחן בארומות של פירות יער טריים ,בניחוחות עדינים
של עץ האלון ובטעם מענג ’לוז בעיטוף שוקולד חלב  ,שקד בעיטוף שוקולד חלב ,
פרלין שוקולד חלב עם קרם אגוזים ,קוקוס בעיטוף שוקלד מריר

Black Sun
יין אדום כרמים ,מבית בנימינה 750 ,מ"ל
מארז  2אביזרים ליין  -באריזת מתנה הכולל פותחן מלצרים  +פקק
 2כוסות  -מעוצבות ליין ללא רגל
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148

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Sweet Trolley
מזוודת טרולי פטנט יחודי! מתקפלת  2.5ק"ג בלבד ,עלייה למטוס ,בד U RIPSTOPאיכותי ,ידית אלומיניום
ארוכה ,גלגלי סיליקון ,"19,פרליני פרמידות ג'אנדויה ,קרם פארלינה המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז
מובחרים ,פרליני בונטה שוקולד חלב עם קרם קרמל ,פקאן בעיטוף שוקולד לבן בעיטוף אבקת תות,
שקד בעיטוף שוקולד לבן ובשבבי קוקוס ,נפוליטנים :ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד חלב
ונפוליטנים שוקולד לבן ,נפוליטנים :ריבועי שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב

9048
198

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Exstra Sweet Trolley

מזוודת טרולי פטנט יחודי! מתקפלת  2.5ק"ג בלבד ,עלייה למטוס ,בד  PU RIPSTOPאיכותי ,ידית
אלומיניום ארוכה ,גלגלי סיליקון 5 ,שנות אחריות ,"19 ,פרליני פרמידות ג'אנדויה ,קרם פארלינה
המשלב שוקולד חלב ועיסת אגוזי לוז מובחרים ,פרליני בונטה שוקולד חלב עם קרם קרמל ,פקאן
בעיטוף שוקולד לבן בעיטוף אבקת תות ,שקד בעיטוף שוקולד לבן ובשבבי קוקוס ,נפוליטנים:
ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן ,נפוליטנים :ריבועי
שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב
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9051

No.

295

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Hard Trolley

מזוודת עלייה למטוס  ''20מבית !SWISSעשויה פוליקרבונט ABS +בעיצוב ייחודי ,חומר קשיח נגד שבר,
ידית עם מספר מצבים ,מנעול נעילת מזוודה שטוח  +קודן 8 ,גלגלים מתרחבת ,שקד בעיטוף שוקולד לבן
ובשבבי קוקוס ,תערובת של דובדבן בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר ,חליטת תה מרגיעה -מנטה ,עוגיות
שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,צימוק בעיטוף שוקולד
חלב ,קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו.

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Hard Trolley Exstra
מזוודת עלייה למטוס  ''20מבית !SWISSעשויה פוליקרבונט ABS +בעיצוב ייחודי ,חומר קשיח נגד
שבר ,ידית עם מספר מצבים ,מנעול נעילת מזוודה שטוח  +קודן 8 ,גלגלים מתרחבת
בתוספת מארז שי מפנק .
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No.
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105

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Cooking Time

בקבוקי יין אדום  ,סמדר  ,מבית יקב בנימינה  ,תבנית צליה ממתכת ציפוי טפלון
בריאותי רשת ידיות מתכת קלה לניקוי  ,דבש מפרחי בר  250גרם  ,פרלין שוקולד חלב
עם קרם אגוזים ,פרלין שוקולד עם קרם וניל ושבבי קוקוס

Exclusive
בקבוקי יין אדום  ,סמדר  ,מבית יקב בנימינה  ,תיבת שוקולד מהודרת הכוללת מבחר
אגוזים מצופים  ,במשקל של  650גרם
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No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

9054
90

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Black Neptune
צידנית אוכל ,נפח  6.0ליטר כוללת :דבש  120גרם  ,שקדים בציפוי שוקולד מריר ,
חמוציות בציפוי שוקולד מריר ,אגוז לוז בציפוי שוקולד חלב ,צימוקים בציפוי שוקולד,
פורס תפוחי עץ

צידנית אוכל מבד קורדורה ,נפח  6.0ליטר כוללת :אגוז פקאן מסוכר עם קוקוס קלוי ,אגוז פקאן קלוי
בציפוי חלבה ,אגוז לוז מסוכר עם קוקוס קלוי ,אגוז קשיו מסוכר בהבזק קוקוס קלוי אגוז פקאן בציפי
עוגיות  -כ 700-גרם אגוזים מצופים
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No.

No. 9056

ש" ח

119

המחיר אינו כולל מע"מ.

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Coffee Time

Time
שייקר -עוצמה  500ואט מתאים לכתישת קרח ופירות קפואים  2מיכלים  600מ"ל עם פקק
נשיאה כפתור PULSEבטיחותי להפעלה בטוחה ומהירה ,קופסת פח המכילה עוגיות כוסמין
מלא ,שטרודל תפוחים וכדורי שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא.

תיק צידנית מהודר ואיכותי עם ערכת גזיה לשטח הכוללת  :גזייה ניידת  2 ,מיכלים לקפה/סוכר,
פינגא'ן  3 ,כוסות לקפה ,כפית .מארז עוגיות  ,כדורי שקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא ,
קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן
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No.

9058

ש" ח

109

89.90

המחיר אינו כולל מע"מ.

מגוון דגמים  -סט מצעים זוגי  4חלקים
אל קמט ,מיקרוסאטן
גודל :סדין 160*200 -ס"מ  ,ציפה 200*220 -ס"מ
 2ציפיות 50*70 -ס"מ

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

סט  6מגבות 2 :מגבות ידיים  2 , 30*30מגבות פנים  2 , 90*50מגבות גוף  , 140*70לבחירה ממגוון
צבעים  2 ,יחידות  -סוקולנטים וקקטוסים בכלי קרמיקה ,עציץ מלאכותי לנוי ,מצע של חלוקי נחל ,כלי
חימר  ,מגיע עם חלוקי נחל אמיתיים ,הצמחים מלאכותיים קל מאד לתחזוקה וניקוי מתאים לעיצוב
הבית ,לקישוט משרד ,מידת הכלי :קוטר  , 85גובה  55מ”מ
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No.
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המחיר אינו כולל מע"מ.

מחבת ווק קוטר מבית ארקוסטיל מסדרת BIO,ווק איכותי ווק מסדרת מוצרי הבריאות של
ARCOSTEELללא חומרים מזיקים .
ווק בעל ידית עץ  ,קלה לניקוי ציפוי נון סטיק מונע הידבקות ,מוליכות חום גבוהה וחיסכון
באנרגיה  .יין שלכת יקב בנימינה
סט  2מגבות מטבח מבית ארקוסטיל  ,סילאן תמרים  ,שמן זית כתית מעולה  250מ"ל ,
חרוסת  ,רוטב צ'ילי שום

9060
185

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

פלטת גריל  35*26ס"מ  +ידיות סיליקון מבית  18×18ARCOSTEELס” מ ,בד  100%כותנה,
בקבוק יין שלכת מבית בנימינה  ,פח שמן זית – אנשי הזית  250מ"ל  ,ממרח עגבניות מיובשות
 ,ממרח פסטו בזיליקום
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No.
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9061
99

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

מארז עץ מהגוני לבקבוק יין ואביזרים  4 ,חלקים – פותחן  /חולץ פקקים ,פיית מזיגה ,משפך,
פקק  ,יין שלכת אדום יבש ,מבית בינימינה , ,מופק מענבי קברנה סובניון ומרלו אשר נבצרו
בכרמים נבחים באיזור הגליל ,דבש מפרחי בר  ,לבבות שוקולד

מתקן רב שימושי לאכסון הגשה ופריסה כולל קרשת חיתוך וסכין
אורך סכין  27ס"מ  ,קונפיטורת תות שדה ,קונפיטורת תפוח עץ וקינמון ,קונפיטורת אשכולית
מנגנו ופסיפלורה ,סילאן תמרים,דבש מפרחי בר
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No.

9063

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

149

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

יין מבית – BINYAMINAכרמים  -קברנה יין אדום יבש 750 ,מ"ל
גריל פחמים מתקפל  ,מהיר ונוח להכנה של BBQמושלם ,
סט גלים לברביקיו הכולל מזלג  ,מלקחיים  ,ספטולה ,כפפה,
פח שמן זית –  250מ"ל – אנשי הזית.

מארז קידוש
מפת שולחן מפוליאסטר עם זוג ראנרים  150/300ס"מ ,ראנר בד ג'קארד דוחה כתמים זהב
120*33ס"מ  ,ראנר בד ג'קארד דוחה כתמים כסף  120*33ס"מ
גביע יין  +צלחת לקידוש ,יין כרמים  750מ"ל – יקב בנימינה
צימוק בשוקלד חלב במארז פח ,מארז נפוליטנים
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33

No.
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ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

No.
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המחיר אינו כולל מע"מ.

White Venus

Black Gaya
פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני,
קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים.

פרלין בונטה חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים ,בוטן בעיטוף
שוקולד חלב ,מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9217
42

No.

9232
55

ש" ח

פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,תערובת כריות
הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת קוביות קוקוס
בעיטוף שוקולד חלב ולבן,
תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

המחיר אינו כולל מע"מ.

Whith Gaya

No.

Black Gaya
פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,תערובת כריות
הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת קוביות קוקוס
בעיטוף שוקולד חלב ולבן,
תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9214
59

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Black venus

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני ,נפוליטנים – ריבועי שוקולד מריר  70%קלאסי ,מריר  70%תפוז ומריר אגוז 70%
נפוליטנים  -ריבועי שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות ,לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום,
תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

No. 9212
69

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Black shavit
קופסת פח עגולה המכילה  :קלסטר'ס שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות ומלח ים ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד
חלב ,לבן ומריר  ,פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים  ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9231

No.

9227

ש" ח

79

79.90

המחיר אינו כולל מע"מ.

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Venus Gold
קונפיטורת פירות יער -איכותית וקלאסית ,בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא חומרים
משמרים וללא צבעי מאכל ,חליטת תה עדינה -לימונית לואיזה,
קלסטר'ס שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות ומלח ים ,
בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב.

Whith Sun

יין אדום ,ספיישל אדיישן ,קברנה סובניון – 2020 ,יקב מוני
מיקס מיני דובשניות בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר
פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9222
92

9222

No.

81

ש" ח

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

המחיר אינו כולל מע"מ.

White Mercury

Black Star
קופסת פח המכילה בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב
קונפיטורת תפוח עץ וקינמון איכותית בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא
חומרים משמרים וללא צבעי מאכל ,מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד
חלב ,לבן ומריר ,מבחר נפוליטנים שוקולד מריר קלאסי ,מריר תפוז
ומריר אגוז 70% ,מוצקי קקאו ,נפוליטנים  -ריבועי שוקולד מריר ,85%
נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן.

פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני ,פרלין שוקולד חלב
עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,פרלין בונטה חלב עם קרם אגוזים ושני
אגוזי לוז שלמים ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב ,צימוק בעיטוף שוקולד
חלב ,קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים,
נפוליטנים – ריבועי שוקולד מריר  70%קלאסי ,מריר  70%תפוז ומריר
 70%אגוז.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9234
95

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Shavit Black

9234

No.

פיסטוק קלוי בעיטוף שוקולד מריר ,קלסטרס שוקולד חלב קשיו ,חתיכות קרמל ,ומלח ים  ,פרליני שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס
דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר ,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן ,קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו
תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד לבן וחלב.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

No.

9216
109

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Orian Whith
בונטה פרלין שוקולד מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיני ,קלסטרס שוקולד חלב קשיו ,חתיכות קרמל ,ומלח ים ,פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס
פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים ,קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים ,בוטן בעיטוף שוקולד חלב
תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9211
115

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

White star
קופסת פח המכילה פיסטוק בעיטוף שוקולד מריר ,פרלין שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,פרלין בונטה שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים,
צימוק בעיטוף שוקולד חלב ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן,
נפוליטנים  -ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן ,נפוליטנים  -ריבועי שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9225
116

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

White Shavit
קופסת פח המכילה "בייטס-קופלת" ,שוקולד חלב ולבן מקופל ,ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו ,במוצרנו יש  62%בזיליקום ,טפנד זיתים שחורים -ממרח זיתים שחורים מזן קלמטה,
במוצרנו יש  72%זיתים שחורים מזן קלמטה ,פרלין בונטה חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים  ,תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן  ,לוז בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות רום
תערובת צימוקים בעיטוף שוקולד חלב ולבן  ,קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות קפוצ'ינו

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9220
119

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

White Shavit

רוטב צ'ילי שום -רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי ,ללא חומרים משמרים ,ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים  ,רוטב טריאקי רימון  -רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל
בסגנון אסיאתי וכמרינדה  ,ללא חומרים משמרים ,ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים ,קלסטרס שוקולד חלב קשיו ,חתיכות קרמל ,ומלח ים  ,פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן
סיני ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב ,לוז בעיטוף שוקולד לבן ונגיעות רום ,ריבועי שוקולד מריר  70%קלאסי ,מריר  70%תפוז ומריר  70%אגוז
נפוליטנים -ריבועי שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9236
125

No.

9233
133

ש" ח

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

המחיר אינו כולל מע"מ.

Black Sun
קונפיטורת פירות יער איכותית בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא חומרים משמרים וללא
צבעי מאכל ,ממרח עגבניות מיובשות -עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום השמש
במוצרנו יש  65%עגבניות שרי מזן ליקופן ,עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ'יפס
ומכוסמין מלא ,חליטת תה עדינה -לימונית לואיזה ,עוגיות שוקולד מריר עם חמאת
בוטנים ופצפוצי אורז מלא ,חליטת תה מרגיעה -מנטה ,עוגיות כוסמין עם קוקוס,
קינמון וגרידת תפוז ,רק  1.5גרם סוכר לעוגייה ,חליטת תה מרעננת וריחנית -לימונענע

White Star
קופסת פח המכילה "בייטס-קופלת" ,שוקולד חלב ולבן מקופל ,קופסת פח
המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב ,פיסטוק קלוי בעיטוף שוקולד מריר,
פרלין בונטה מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיני ,קופסת פח המכילה צ'אנקס לוז
ושקדים ,שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים ,קופסת פח המכילה צ'אנקס
בייגלה ,שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוח ,קשיו בעיטוף שוקולד לבן עם
נגיעות קפוצ'ינו ,תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

9218

119

No.
ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

No. 9215
142

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Black Sun
יין אדום צוקים ,יקב בנימינה  ,קופסת פח המכילה צ'אנקס לוז ושקדים ,שברי שוקולד
חלב עם אגוזי לוז ושקדים ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בייגלה ,שברי שוקולד חלב עם
פרלין בונטה שוקולד מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיני ,שקד בעיטוף שוקולד מריר
בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן.

White Nepton
קונפיטורת פירות יער -איכותית בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא חומרים משמרים וללא צבעי
מאכל ,קונפיטורת תות שדה – במתכון ביתי ,בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא חומרים
משמרים וללא צבעי מאכל ,פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני ,בוטן בעיטוף
שוקולד חלב ,קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים ,פרלין בונטה
שוקולד חלב עם קרם אגוזים ושני אגוזי לוז שלמים ,עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים
ופצפוצי אורז מלא ,עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ'יפס ומכוסמין מלא ,אמבר -חליטת
תה מרגיעה –מנטה ,חליטת תה מרעננת וריחנית -לימונענע.

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

No. 9230
139

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Kasyopa
קופסת פח המכילה קלסטרס אפל פאי ,אשכולות שוקולד לבן עם קרמבלס עוגיות ,חתיכות תפוח וצימוק ונגיעות קינמון ,קונפיטורת תות שדה – במתכון ביתי ,בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא
חומרים משמרים וללא צבעי מאכל ,קונפיטורת תפוח עץ וקינמון -ריבה זהובה ,תפוח וקינמון הם שילוב מקובל בבישול .המתיקות החריפה -עדינה של הקינמון משלימה את זו של התפוח
לוז בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות רום  ,שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו ,עוגיות כוסמין עם קוקוס ,קינמון וגרידת תפוז ,רק  1.5גרם סוכר לעוגיה ,עוגיות גרנולה מכוסמין מלא עם
שוקולד צ'יפס ,חליטת תה מרגיעה (ללא קופאין) -מנטה ,חליטת תה מרעננת וריחנית -לימונענע

ש.י .ברזילי פרסום ושיווק בע"מ  -התעשייה  28קרית אתא ,טלפון  , 04-8666652 :פקס, 04-8666653 :

E-mail: isb@017.net.il

www.isb-p.co.il

No. 9237
163

ש" ח

המחיר אינו כולל מע"מ.

Black star
פסטו -ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו .במוצרנו יש  62%בזיליקום ,ממרח עגבניות מיובשות -עגבניות שרי מזן ליקופן מיובשות בחום השמש במוצרנו יש  65%עגבניות שרי מזן ליקופן
רוטב צ'ילי שום -רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי ,ללא חומרים משמרים ,ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים ,תערובת קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן ,תערובת
כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן ,שקד בעיטוף שוקולד לבן ובנגיעות טירמיסו ,פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות ,פרלין
שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר  ,קשיו בעיטוף שוקולד חלב ,שקד בעיטוף שוקולד מריר ,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן
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Super Nova

טפנד זיתים שחורים -ממרח זיתים שחורים מזן קלמטה  .במוצרנו יש  72%זיתים שחורים מזן קלמטה ,רוטב צ'ילי שום -רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון תאילנדי ,ללא חומרים משמרים,
ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים ,רוטב טריאקי רימון -רוטב במתכון ביתי ומעולה כמתבל בסגנון אסיאתי וכמרינדה  ,ללא חומרים משמרים ,ללא צבעי מאכל וחומרי טעם מלאכותיים
קונפיטורת תות שדה – במתכון ביתי ,בעלת למעלה מ 50%-פרי ,ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל ,קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים ,פרלין שוקולד חלב עם מילוי
קרם וניל ושברי עוגיות ,חליטת תה מרגיעה -מנטה ,עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בוטנים ,חתיכות קרמל ומלח ים ,שברי שוקולד חלב עם
בוטנים ,קרמל ומלח ים ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בייגלה ,שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוח.
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Black Galaxy

קופסת פח המכילה "בייטס-קופלת" ,שוקולד חלב ולבן מקופל ,קופסת פח המכילה קלסטר'ס אפל פאי ,אשכולות שוקולד לבן עם קרמבלס עוגיות ,חתיכות תפוח וצימוק ונגיעות קינמון
קופסת פח המכילה צ'אנקס בייגלה ,שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוח ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בוטנים ,חתיכות קרמל ומלח ים ,שברי שוקולד חלב עם בוטנים ,קרמל ומלח ים
בוטן בעיטוף שוקולד חלב  ,תערובת דובשניות בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר ,קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים  ,פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות
פרלין שוקולד חלב עם קרם קקאו ושברי פקאן סיני ,נפוליטנים – ריבועי שוקולד מריר  70%קלאסי ,מריר  70%תפוז ומריר  70%אגוז ,נפוליטנים  -ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד
חלב ונפוליטנים שוקולד לבן ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,שקד בעיטוף שוקולד לבן ובנגיעות טירמיסו.
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Black Neptune
יין אדום ,כרמים מבית יקב בנימינה  ,צ'אנקס בוטנים ,חתיכות קרמל ומלח ים,שברי שוקולד חלב עם בוטנים ,קרמל ומלח ים ,קופסת פח המכילה צ'אנקס לוז ושקדים ,שברי שוקולד חלב עם אגוזי
לוז ושקדים ,קופסת פח המכילה "בייטס-קופלת" ,שוקולד חלב ולבן מקופל ,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד חלב ,קלסטרס קשיו חלב מלח ים וקרמל ,פיסטוק בעיטוף שוקולד מריר
קשיו בעיטוף שוקולד חלב.
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Super Nova
ממרח בזיליקום טרי טחון דק בתוספת קשיו .במוצרנו יש  62%בזיליקום ,ממרח עגבניות ,קונפיטורת פירות  ,קונפיטורת תפוח עץ וקינמון -ריבה זהובה,
קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות -לימונית לואיזה -עדינה  ,קופסת פח המכילה חליטות תה מיוחדות ומרגיעות -מנטה ,קופסת פח המכילה קלסטרס אפל פאי ,אשכולות שוקולד לבן עם
קרמבלס עוגיות ,חתיכות תפוח וצימוק ונגיעות קינמון ,עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ'יפס ומכוסמין מלא ,עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא
פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות.
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Black Galaxy

ספיישל אדיישן ,קברנה סובניון ,2020 ,של יקבי מוני ,קונפיטורת תפוח עץ  ,תערובת קוביות קוקוס בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טרמיסו  ,מיקס מיני דובשניות
בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב ,חליטת תה עדינה -לימונית לואיזה ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בוטנים ,חתיכות קרמל ומלח ים ,שברי שוקולד חלב עם בוטנים ,קרמל
ומלח ים ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בייגלה ,שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוח ,נפוליטנים -ריבועי שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות
נפוליטנים -ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד חלב ושוקולד לבן ,גולד -פרלין בונטה מריר עם קרם וניל ושברי פקאן סיני ,קלסטר'ס שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות
ומלח ים ,דובדבן אמרנה בעיטוף שוקולד מריר ,קשיו בעיטוף שוקולד חלב.
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White Galaxy

יין אדום ,ספיישל אדיישן  750 ,מל' ,גולן מרלו  2018יקב רמת הגולן ,יין אדום ,ספיישל אדיישן ,קברנה סובניון 2020 ,יקב מוני ,קופסת פח המכילה "בייטס-קופלת" ,שוקולד חלב ולבן מקופל
קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב ,עוגיות בריאות גרנולה עם שוקולד צ'יפס ומכוסמין מלא ,עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא
חליטת תה מרעננת וריחנית -לימונענע ,חליטת תה עדינה -לימונית לואיזה ,קלסטרס שוקולד חלב קשיו ,חתיכות קרמל ,ומלח ים ,קלסטר'ס שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות
ומלח ים ,נפוליטנים  -ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד חלב ונפוליטנים שוקולד לבן ,נפוליטנים – ריבועי שוקולד מריר  70%קלאסי ,מריר  70%תפוז ומריר אגוז 70%
שקד בעיטוף שוקולד מריר ,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן.
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Planet Box
קופסת פח המכילה "בייטס-קופלת" ,שוקולד חלב ולבן מקופל ,קופסת פח המכילה בייגלה מלוח עם שוקולד חלב ,קופסת פח המכילה קלסטרס אפל פאי ,אשכולות שוקולד לבן עם קרמבלס עוגיות ,חתיכות תפוח
וצימוק ונגיעות קינמון ,קופסת פח המכילה צ'אנקס לוז ושקדים ,שברי שוקולד חלב עם אגוזי לוז ושקדים ,קופסת פח המכילה צ'אנקס בייגלה ,שברי שוקולד חלב עם שברי בייגלה מלוח ,קופסת פח המכילה צ'אנקס
בוטנים ,חתיכות קרמל ומלח ים ,שברי שוקולד חלב עם בוטנים ,קרמל ומלח ים ,קלסטר'ס שוקולד בלונדי קרמל עם שברי בוטנים קלויים קלות ומלח ים ,נפוליטנים  -ריבועי שוקולד מריר  ,85%נפוליטנים שוקולד
חלב ונפוליטנים שוקולד לבן ,נפוליטנים -ריבועי שוקולד חלב אגוז ,נפוליטנים שוקולד חלב מקדמיה ונפוליטנים שוקולד חלב תות ,קשיו בעיטוף שוקולד חלב ,בייגלה מלוח בעיטוף שוקולד לבן ,עוגיות בריאות גרנולה
עם שוקולד צ'יפס ומכוסמין מלא ,עוגיות שוקולד מריר עם חמאת בוטנים ופצפוצי אורז מלא ,עוגיות כוסמין עם קוקוס ,קינמון וגרידת תפוז ,רק  1.5גרם סוכר לעוגייה ,מיקס דובשניות בעיטוף שוקולד חלב ,לבן ומריר
קלסטר'ס בוטנים ,אשכולות שוקולד לבן עם שברי בוטנים ,פרלין שוקולד חלב עם מילוי קרם וניל ושברי עוגיות ,פרליני שוקולד חלב עם קרם וניל ושבבי קוקוס ,צימוק בעיטוף שוקולד חלב ,פרלין שוקולד חלב עם קרם
קקאו ושברי פקאן סיני ,תערובת כריות הולנדיות בעיטוף שוקולד חלב ולבן ,תערובת צימוק בעיטוף שוקולד חלב ושוקולד לבן ,שקד בעיטוף שוקולד לבן עם נגיעות טירמיסו.
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המחירים אינם כוללים מע"מ.
המכירה בסיטונאות בלבד.
המחירים כוללים הובלה אחת למרכז הארץ (גדרה-חדרה) ,ניתן לבקש מחירון הפצה
ארצי.

התמונות להמחשה בלבד –יש להתייחס למפרט המוצר.
ט.ל.ח ,המלאי מוגבל ,מוצר אשר יאזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך.
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אתר החברהwww.isb-p.co.il :
תרומה לקהילה
חברתנו חרטה על דגלה את המחויבות להשפיע ולתרום בקהילה למען אוכלוסיות
חלשות ובכדי לקדם הזדמנות שווה לכולם.
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