


Επιλέξτε ένα μοναδικό δώρο για τις πιο 
ιδιαίτερες προσωπικές ή επαγγελματικές 
σας περιστάσεις! Έχουμε ετοιμάσει για 
εσάς εξαιρετικές συνθέσεις προϊόντων σε 
κομψές ξύλινες συσκευασίες που κάνουν 

το δώρο σας ξεχωριστό. Αν θέλετε να 
φτιάξετε το δικό σας συνδυασμό, μπορείτε 

να επιλέξετε από τα εκλεκτά προϊόντα 
του Τυροκομείου μας και τα επιλεγμένα 
προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών 

που υπάρχουν στα καταστήματά μας 
και εμείς θα σας τα ετοιμάσουμε στη 

συσκευασία προτίμησής σας.

 



ΣάλτΣά ντομάτάΣ 
άλμωπίάΣ (690γρ): 
παραδοσιακή γεύση που δίνει 
τέλεια νοστιμιά στο μαγείρεμα, από 
διαλεγμένες ντομάτες που συλλέγονται 
με το χέρι.

Ζυμάρίκά 
φωλίέΣ κάρυΣτου (500γρ): 
χρωματιστές φωλίτσες από σιμιγδάλι, 
ντομάτα , σπανάκι και καρότο.

ντομάτά λίάΣτή 
Σέ λάδί έυβοίάΣ (270γρ): 
ντομάτα λιαστή σε ηλιέλαιο με 
κάπαρη και μαϊντανό. Σερβίρεται 
σαν συνοδευτικό έδεσμα σε μεζέδες 
και σε σαλάτες.

1
έξάίρέτίκά πάρθένο 
έλάίολάδο μέΣΣήνίάΣ (0,25lt): 
ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης από ελιές 
Κορωνέικης ποικιλίας, από τον πλούσιο 
ελαιώνα της Μεσσηνιακής Μάνης. 
Η υψηλή ποιότητά του οφείλεται στην 
πολύ χαμηλή οξύτητα και την υψηλή 
περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες.

πέτίμέΖί «οίκογένέίά 
κωΣτάρέλου» (250γρ):
ένα 100% φυσικό προϊόν που 
φτιάχνεται χωρίς την προσθήκη 
συντηρητικών, χρωστικών και ζάχαρης 
και αποτελεί ένα φυσικό γλυκαντικό με 
εξαιρετικό άρωμα και γεύση.

Ξύλινη σύσκεύασια 
χωρισ καπακι
ΤΙΜΗ 26€



Σοκολάτά υγέίάΣ μέ άμυγδάλά 
«οίκογένέίά κωΣτάρέλου»: 
η «μαύρη» σοκολάτα μας 
φτιάχνεται από μικρό εργαστήριο 
ζαχαροπλαστικής με ελβετική 
σοκολάτα Callebaut και αμύγδαλα.  

Σοκολάτά λέυκή μέ ΣτάφίδέΣ κάί 
φίΣτίκίά άίγίνήΣ «οίκογένέίά 
κωΣτάρέλου»: 
η λευκή μας σοκολάτα φτιάχνεται από 
μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 
με ελβετική σοκολάτα Callebaut, 
σταφίδες και φιστίκια Αιγίνης.

οίνοΣ λέυκοΣ ΣυλλογέΣ 
τήΣ οίκογένέίάΣ κωΣτάρέλου 
(750ml): 
Μοντέρνο φρέσκο αρωματικό κρασί 
που συνδυάζει το αρωματικό 
Sauvignon blanc και το γευστικό 
Chardonnay. Δροσερή ανάλαφρη 
γεύση και δυνατή αρωματική 
επίγευση από αρώματα εσπεριδοειδών 
και εξωτικών φρούτων.

2
μπουκίτΣέΣ Συκου άπο τήν 
έυβοίά (230γρ):
Γλύκισμα σύκου με επικάλυψη από 
σουσάμι και ευωδία από κανέλα και 
γλυκάνισο.

γλυκο κουτάλίου πορτοκάλί 
άπο το κίλκίΣ (350γρ): 
Διαλεγμένα πορτοκάλια «δεμένα» 
σ’ ένα πολύ ωραίο σιρόπι, χωρίς 
γλυκόζη, πηκτικά ή άλλα πρόσθετα και 
συντηρητικά.

πάΣτέλί ΣουΣάμοπίτά (πέρίπου 
170γρ) & πάΣτέλί Στράγάλί 
(πέρίπου 130γρ): 
έρχεται από εργαστήριο στην Ξάνθη 
πάντα φρέσκο και τραγανό και έχει 
μεγάλη περιεκτικότητα σε ελληνικό 
μέλι.

μάντολάτο τήνου 
(πέρίπου 80γρ): 
Ξεχωριστή παραδοσιακή συνταγή 
με ελληνικά αμύγδαλα.

Ξύλινη σύσκεύασια 
χωρισ καπακι 

ΤΙΜΗ 39€



ΣάλτΣά ντομάτάΣ άλμωπίάΣ 
(690γρ): Παραδοσιακή γεύση που 
δίνει τέλεια νοστιμιά στο μαγείρεμα, 
από διαλεγμένες ντομάτες που 
συλλέγονται με το χέρι.

λάΖάνίά κάρυΣτου άπο δίκκοκο 
Σίτάρί (500γρ): Κυματιστά λαζάνια με 
αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι.

ντομάτά λίάΣτή Σέ λάδί έυβοίάΣ 
(270γρ): ντομάτα λιαστή σε ηλιέλαιο 
με κάπαρη και μαϊντανό. Σερβίρεται 
σαν συνοδευτικό έδεσμα σε μεζέδες και 
σε σαλάτες.

έξάίρέτίκά πάρθένο έλάίολάδο 
μέΣΣήνίάΣ (0,5lt): 
ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης από 
ελιές Κορωνέικης ποικιλίας, από τον 
πλούσιο ελαιώνα της Μεσσηνιακής 
Μάνης. Η υψηλή ποιότητά του 
οφείλεται στην πολύ χαμηλή οξύτητα 
και την υψηλή περιεκτικότητα σε 
πολυφαινόλες
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οίνοΣ έρυθροΣ ΣυλλογέΣ 
τήΣ οίκογένέίάΣ κωΣτάρέλου 
(750ml): ένα φρέσκο, φρουτώδες 
ερυθρό κρασί από ποικιλίες Merlot και 
Cabernet Sauvignon.

πάΣτά τονου άλοννήΣου 
Σέ έλάίολάδο (212γρ): 
άλειμμα τόνου ιδανικό για ορεκτικό.

πέτίμέΖί «οίκογένέίά 
κωΣτάρέλου» (250γρ): 
ένα 100% φυσικό προϊόν που 
φτιάχνεται χωρίς την προσθήκη 
συντηρητικών, χρωστικών και ζάχαρης 
και αποτελεί ένα φυσικό γλυκαντικό με 
εξαιρετικό άρωμα και γεύση.  

κάπνίΣτή πάπρίκά (50γρ): 
από 100% ελληνική πιπεριά που 
καπνίζεται με φυσικό τρόπο για 12 
ημέρες σε ξύλα οξιάς. Δίνει ξεχωριστή 
γεύση και άρωμα στα φαγητά και 
ταιριάζει με φέτα και  ελαιόλαδο ή 
σε διάφορες σως.

Ξύλινη σύσκεύασια 
χωρισ καπακι 
ΤΙΜΗ 42€



τΣάι του Σάμάνου (100γρ): 
ένα υπέροχο μείγμα τσαγιού και 
μπαχαρικών με μαύρο τσάι, κανέλα, 
κάρδαμο, γαρύφαλλο, μαύρο πιπέρι, 
τσίλι και τζίντζερ.

μάρμέλάδά πήλίου 
άθωά (310γρ): 
ολόκληρα μανταρίνια κλημεντίνες 
που δίνουν αυτή τη απόλυτη γεύση 
εσπεριδοειδών. Πολύ ωραία για 
πρωινό και ταιριάζει απόλυτα και με 
λευκά τυριά.

μπίΣκοτά γέμίΣτά (350γρ): 
με κρέμα λεμονιού και μύρτιλο, όπου 
η οξύτητα του λεμονιού ισορροπεί 
τέλεια με τη γλύκα του μπισκότου.

μάντολάτο τήνου 
(πέρίπου 80γρ): 
Ξεχωριστή παραδοσιακή συνταγή με 
ελληνικά αμύγδαλα.
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πέτίμέΖί «οίκογένέίά 
κωΣτάρέλου» (250γρ): 
ένα 100% φυσικό προϊόν που 
φτιάχνεται χωρίς την προσθήκη 
συντηρητικών, χρωστικών και ζάχαρης 
και αποτελεί ένα φυσικό γλυκαντικό με 
εξαιρετικό άρωμα και γεύση.  

πάΣτέλί ΣουΣάμοπίτά 
(πέρίπου 170γρ) & πάΣτέλί 
Στράγάλί (πέρίπου 130γρ): 
έρχεται από εργαστήριο στην Ξάνθη 
πάντα φρέσκο και τραγανό και έχει 
μεγάλη περιεκτικότητα σε ελληνικό 
μέλι.

γλυκο κουτάλίου πέργάμοντο 
άπο το κίλκίΣ (350γρ):  
με ελαφριά ξινόπικρη γεύση και 
άρωμα που μένει στο στόμα, ένα προϊόν 
χωρίς συντηρητικά με φυσικό χυμό 
λεμονιού.

Ξύλινη σύσκεύασια 
χωρισ καπακι
ΤΙΜΗ 45€



οίνοΣ λέυκοΣ ΣυλλογέΣ τήΣ 
οίκογένέίάΣ κωΣτάρέλου 
(750ml): Μοντέρνο φρέσκο 
αρωµατικό κρασί που συνδυάζει το 
αρωµατικό Sauvignon blanc και το 
γευστικό Chardonnay. Δροσερή 
ανάλαφρη γεύση και δυνατή 
αρωµατική επίγευση από αρώµατα 
εσπεριδοειδών και εξωτικών φρούτων.

Σοκολάτά υγέίάΣ μέ άμυγδάλά 
«οίκογένέίά κωΣτάρέλου»: 
η «μαύρη» σοκολάτα μας 
φτιάχνεται από μικρό εργαστήριο 
ζαχαροπλαστικής με 60% ελβετική 
σοκολάτα Callebaut και αμύγδαλα.  

Σοκολάτά λέυκή μέ ΣτάφίδέΣ 
κάί φίΣτίκίά άίγίνήΣ 
«οίκογένέίά κωΣτάρέλου»: 
η λευκή μας σοκολάτα φτιάχνεται από 
μικρό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 
με ελβετική σοκολάτα Callebaut, 
σταφίδες και φιστίκια Αιγίνης.
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μάρμέλάδά πήλίου 
άθωά (310γρ): 
ολόκληρα μανταρίνια κλημεντίνες 
που δίνουν αυτή τη απόλυτη γεύση 
εσπεριδοειδών. Πολύ ωραία για 
πρωινό και ταιριάζει απόλυτα και με 
λευκά τυριά.

μάντολάτο τήνου 
(πέρίπου 115γρ): 
Ξεχωριστή παραδοσιακή συνταγή με 
ελληνικά αμύγδαλα.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μικρού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 29€



ντομάτά λίάΣτή 
Σέ λάδί έυβοίάΣ (270γρ): 
ντομάτα λιαστή σε ηλιέλαιο με 
κάπαρη και μαϊντανό. Σερβίρεται σαν 
συνοδευτικό έδεσμα σε μεζέδες και σε 
σαλάτες.

ρίΖοτο γίά 2 (220γρ): 
ένα καταπληκτικό ριζότο με μανιτάρια 
πορτσίνι και έντονο άρωμα. Αποτελεί 
υπέροχη γευστική απόλαυση 
ποιότητας και ετοιμάζεται σε χρόνο 
ρεκόρ.

οίνοΣ έρυθροΣ 
ΣυλλογέΣ τήΣ οίκογένέίάΣ 
κωΣτάρέλου (750ml): 
ένα φρέσκο, φρουτώδες ερυθρό κρασί 
από ποικιλίες Merlot και Cabernet 
Sauvignon.

6
μέίγμά μπάχάρίκων γίά 
κοκκίνο κράΣί: 
φακελάκι μυρωδικών και μπαχαρικών 
που βράζεται με κόκκινο κρασί και 
πίνεται ζεστό.

πίπέρνίέΣ (180γρ): 
Μια διαφορετική αλοιφή με υπέροχη 
υφή, που εξισορροπεί αρμονικά τη 
γλυκιά γεύση της κόκκινης πιπεριάς με 
τη σπιρτάδα της μελιτζάνας.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μικρού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 35€



οίνοΣ έρυθροΣ 
ΣυλλογέΣ τήΣ οίκογένέίάΣ 
κωΣτάρέλου (750ml): 
ένα φρέσκο, φρουτώδες ερυθρό κρασί 
από ποικιλίες Merlot και Cabernet 
Sauvignon.

μουΣτάρδά 
θέΣΣάλονίκήΣ (220γρ): 
με γεύση απαλή και υφή ελαφρώς 
ρευστή, χωρίς συντηρητικά, χρωστικές 
και άλλα πρόσθετα, παρά μόνο με 
αγνές πρώτες ύλες.

Σάλάμί άέροΣ έυρυτάνίάΣ 
(πέρίπου 210γρ): 
100% χοιρινό κρέας με το 
χαρακτηριστικό άσπρισμα της φυσικής 
ωρίμανσης.

7
λουκάνίκο έυρυτάνίάΣ μέ 
πάπρίκά (πέρίπου 270γρ): 
από διαλεχτό ελληνικό χοιρινό κρέας 
και άριστη σχέση κρέατος – λίπους, με 
φυσική ωρίμανση και στέγνωμα χωρίς 
θερμική επεξεργασία.

μέλίπάΣτο άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 470γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα με γήινη, μεστή 
γεύση γάλακτος και ξηρών καρπών και 
μέτρια προς σκληρή υφή.

κέφάλάκί άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 450γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα σε μικρό 
κυλινδρικό σχήμα, τέλειο για σαγανάκι 
σε φέτες. Είναι πιο αλμυρό, πικάντικο 
και σκληρό από το Μελίπαστο.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μεσαιού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 46€

Η πρόταση αυτή μπορεί να γίνει 
και σε χάρτινη συσκευασία πολυτελείας 
με τιμή 38€.



οίνοΣ έρυθροΣ γέλωΣ τήΣ 
οίκογένέίάΣ κωΣτάρέλου 
(750ml): ένα εξαιρετικό παλαιωμένο 
κρασί του 2003 από ποικιλία Caber-
net Sauvignon, με δυνατή αρωματική 
επίγευση και μεστή βελούδινη γεύση.

γράβίέρά κάτΣίκίΣίά άπο το 
τυροκομέίο μάΣ (πέρίπου 490γρ): 
από επιλεγμένο κατσικίσιο γάλα, με 
απαλό χρώμα, βουτυράτη υφή, πλούσιο 
σώμα και επίγευση που διαρκεί.

γράβίέρά άπο το τυροκομέίο μάΣ 
(πέρίπου 500γρ): 
αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα, 
με έντονο άρωμα και πλούσια ελαφρώς 
πικάντικη γεύση.

μέλίπάΣτο άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 470γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα με γήινη, μεστή 
γεύση γάλακτος και ξηρών καρπών και 
μέτρια προς σκληρή υφή.

8
κέφάλάκί άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 450γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα σε μικρό 
κυλινδρικό σχήμα, τέλειο για σαγανάκι 
σε φέτες. Είναι πιο αλμυρό, πικάντικο 
και σκληρό από το Μελίπαστο.

φέτά βάρέλίΣίά π.ο.π. Σκλήρή 
6μήνήΣ πάλάίωΣήΣ άπο το 
τυροκομέίο μάΣ (πέρίπου 580γρ): 
με γάλα από επιλεγμένα κοπάδια 
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής και 
ωρίμανση σε βαρέλια οξιάς, αποκτά 
μεστή και στιβαρή γεύση.

πάΣτέλί ΣουΣάμοπίτά (πέρίπου 
170γρ): έρχεται από εργαστήριο στην 
Ξάνθη πάντα φρέσκο και τραγανό και 
έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ελληνικό 
μέλι.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μεσαιού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 59€

Η πρόταση αυτή μπορεί να γίνει 
και σε χάρτινη συσκευασία πολυτελείας 
με τιμή 51€.



οίνοΣ έρυθροΣ ΣυλλογέΣ 
τήΣ οίκογένέίάΣ κωΣτάρέλου 
(750ml): ένα φρέσκο, φρουτώδες 
ερυθρό κρασί από ποικιλίες Merlot και 
Cabernet Sauvignon.

άυγοτάράχο τρίκάλίνοΣ (πέρίπου 
200γρ) & άυγοτάράχο τρίμμά 
(50γρ): 
από φυσικά αποξηραμένο αυγό 
κεφάλου με ευχάριστη μακρότατη 
επίγευση. Περιβάλλεται από φυσικό 
κερί μέλισσας που διατηρεί την 
ιδιαίτερη γεύση του.

φέτά π.ο.π. 12μήνήΣ 
πάλάίωΣήΣ άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (400γρ): με γάλα από επιλεγμένα 
κοπάδια αιγοπροβάτων ελευθέρας 
βοσκής και μοναδική ωρίμανση σε 
βαρέλια οξιάς, αποτελεί την επιτομή 
της παραδοσιακής τυροκόμησης. 
Μεστή και στιβαρή με γεμάτη γεύση 
και έντονη επίγευση.
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κέφάλάκί άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 450γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα σε μικρό 
κυλινδρικό σχήμα, τέλειο για σαγανάκι 
σε φέτες. Είναι πιο αλμυρό, πικάντικο 
και σκληρό από το Μελίπαστο.

κάπάροκουμπά ΣάντορίνήΣ 
(200γρ): συλλέγεται από τις 
απόκρημνες πλαγιές της Καλντέρας 
στη Σαντορίνη

πάΣτά τονου άλοννήΣου Σέ 
έλάίολάδο (212γρ):
άλειμμα τόνου ιδανικό για ορεκτικό.

τονοΣ έρυθροΣ κάπνίΣτοΣ 
(212γρ): φιλέτο ερυθρού τόνου που 
έχει καπνιστεί, αποκτώντας μια πιο 
βαθιά γεύση.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μεσαιού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 96€

Η πρόταση αυτή μπορεί να γίνει 
και σε χάρτινη συσκευασία πολυτελείας
με τιμή 88€.



μπυρά septem pilsner 500ml: 
ξανθιά με έντονα αρώματα λουλουδιών 
και κίτρου.

μπυρά septem honey 330ml: 
χρώμα χρυσαφί με αρώματα 
εσπεριδοειδών, μέλι και βότανα.

μπυρά septem 8ή μέρά ί.p.a. 
330ml: ξανθιά με αρώματα από τρείς 
λυκίσκους, πεύκο και φρούτα.

μουΣτάρδά θέΣΣάλονίκήΣ 
πίκάντίκή (210γρ): με γεύση απαλή 
και υφή ελαφρώς ρευστή, χωρίς 
συντηρητικά.

πίπέρνίέΣ (180γρ): αλοιφή με 
υπέροχη υφή, που εξισορροπεί 
αρμονικά την κόκκινη πιπεριά με τη 
μελιτζάνα.

μέλίπάΣτο άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 470γρ): από 
αιγοπρόβειο γάλα με γήινη, μεστή 
γεύση γάλακτος και ξηρών καρπών και 
μέτρια προς σκληρή υφή.
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κέφάλάκί άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 450γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα σε μικρό 
κυλινδρικό σχήμα, τέλειο για σαγανάκι 
σε φέτες. Είναι πιο αλμυρό, πικάντικο 
και σκληρό από το Μελίπαστο.

Σάλάμί άέροΣ λέυκάδοΣ 
(πέρίπου 210γρ): Παραδοσιακό 
σαλάμι με φυσική ωρίμανση

Ψάρονέφρί κάπνίΣτο κάρδίτΣάΣ 
(πέρίπου 350γρ): Το εκλεκτότερο 
κομμάτι του χοιρινού που ψήνεται και 
καπνίζεται σε ξύλο οξιάς.

Σάλάμί άέροΣ έυρυτάνίάΣ 
(πέρίπου 210γρ): 100% χοιρινό κρέας 
με το χαρακτηριστικό άσπρισμα της 
φυσικής ωρίμανσης.

λουκάνίκο βοδίνο κάρδίτΣάΣ 
(πέρίπου 385γρ): μεστό, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε κρέας.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μεγαλού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 63€



οίνοΣ λέυκοΣ ΣυλλογέΣ τήΣ 
οίκογένέίά κωΣτάρέλου (750ml): 
ένα φρέσκο, φρουτώδες ερυθρό κρασί από 
ποικιλίες Merlot και Cabernet Sauvignon.

πέτίμέΖί «οίκογένέίά κωΣτάρέλου» 
(250γρ): 100% φυσικό προϊόν, χωρίς 
συντηρητικά, χρωστικές και ζάχαρη, με 
εξαιρετικό άρωμα και γεύση.

ντομάτά λίάΣτή 
Σέ λάδί έυβοίάΣ (270γρ): 
σε ηλιέλαιο με κάπαρη και μαϊντανό.

πάΣτά έλίάΣ (100γρ): βιολογική πάστα 
πράσινης ελιάς από την Εύβοια.

μέλί θυμάρίΣίο άνδρου (460γρ): 
με λαμπερό χρώμα, πλούσιο άρωμα και 
υπέροχη γεύση.

15 βοτάνά τήΣ μέΣογέίου (50γρ): 
βότανα και μπαχαρικά από χώρες 
της Μεσογείου.

11
άποξήράμένά Συκά (πέρίπου 240γρ): 
ξερά άσπρα σύκα από την Εύβοια. 

μέλίπάΣτο άπο το τυροκομέίο μάΣ 
(πέρίπου 470γρ): 
από αιγοπρόβειο γάλα με γήινη, μεστή γεύση 
και μέτρια προς σκληρή υφή.

φέτά βάρέλίΣίά π.ο.π. Σκλήρή 6μήνήΣ 
πάλάίωΣήΣ άπο το τυροκομέίο μάΣ 
(πέρίπου 690γρ): με γάλα από επιλεγμένα 
κοπάδια αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής 
και μοναδική ωρίμανση σε βαρέλια οξιάς, 
η σκληρή μας φέτα έχει μεστή και στιβαρή 
γεύση.

κέφάλάκί άπο το τυροκομέίο μάΣ 
(πέρίπου 450γρ): από αιγοπρόβειο γάλα σε 
μικρό κυλινδρικό σχήμα, πιο αλμυρό, πικάντικο 
και σκληρό από το Μελίπαστο.

γράβίέρά άπο το τυροκομέίο μάΣ 
(πέρίπου 640γρ): από αιγοπρόβειο γάλα, με 
έντονο άρωμα και ελαφρώς πικάντικη γεύση.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μεγαλού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 76€



οίνοΣ λέυκοΣ ΣυλλογέΣ 
τήΣ οίκογένέίάΣ κωΣτάρέλου 
(750ml): ένα φρέσκο, φρουτώδες 
ερυθρό κρασί από ποικιλίες Merlot και 
Cabernet Sauvignon.

πάΣτά τονου άλοννήΣου Σέ 
έλάίολάδο (212γρ): άλειμμα τόνου 
ιδανικό για ορεκτικό.

κάπάροκουμπά ΣάντορίνήΣ 
(200γρ): συλλέγεται από τις 
απόκρημνες πλαγιές της Καλντέρας 
στη Σαντορίνη

άλάτί χοντρο μέΣολογγίου 
(1κίλο): ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι 
από τις αλυκές του Μεσολογγίου.  

κέφάλάκί άπο το τυροκομέίο 
μάΣ (πέρίπου 450γρ): από 
αιγοπρόβειο γάλα σε μικρό κυλινδρικό 
σχήμα, τέλειο για σαγανάκι σε φέτες. 
Είναι πιο αλμυρό, πικάντικο και 
σκληρό από το Μελίπαστο.

12
φέτά π.ο.π. 18μήνήΣ πάλάίωΣήΣ 
άπο το τυροκομέίο μάΣ (400γρ): 
με γάλα από επιλεγμένα κοπάδια 
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής και 
μοναδική ωρίμανση σε βαρέλια οξιάς, 
αποτελεί την επιτομή της παραδοσιακής 
τυροκόμησης. Μεστή και στιβαρή με 
γεμάτη γεύση και έντονη επίγευση.

άυγοτάράχο τρίκάλίνοΣ (πέρίπου 
200γρ) & άυγοτάράχο τρίμμά 
(50γρ): από φυσικά αποξηραμένο 
αυγό κεφάλου με ευχάριστη μακρότατη 
επίγευση. Περιβάλλεται από φυσικό 
κερί μέλισσας που διατηρεί την 
ιδιαίτερη γεύση του.

τονοΣ έρυθροΣ κάπνίΣτοΣ 
(210γρ): φιλέτο ερυθρού τόνου που έχει 
καπνιστεί, αποκτώντας μια πιο βαθιά 
γεύση.

ΣολομοΣ κάπνίΣτοΣ φίλέτο 
(100γρ): φιλέτο σολομού καπνισμένο σε 
ξύλα δάσους στη Χαλκιδική.

Ξύλινη σύσκεύασια 
μεγαλού μεγεθούσ με καπακι
ΤΙΜΗ 103€



ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας για την πρόταση που σας ενδιαφέρει 

ή για να φτιάξετε τη δική σας σύνθεση τηλεφωνικά, καλώντας στο κατάστημα από 
όπου σας εξυπηρετεί να την παραλάβετε.

Για αποστολή στο χώρο σας καλέστε στο 22990 25569 ή στείλτε email στο 
sales@kostarelos.gr για να δώσετε την παραγγελία σας.

Η αποστολή των συνθέσεων γίνεται από εταιρία ταχυμεταφορών
και αφορά μόνο σε συνθέσεις χωρίς προϊόντα ψυγείου.

Τα δώρα που είναι σε συσκευασία χωρίς καπάκι στέλνονται μόνο εντός Αττικής. 
To κόστος αποστολής επιβαρύνει τον πελάτη και εξαρτάται από το βάρος του 
δώρου, ξεκινώντας από το ποσό των 5€ + ΦΠΑ για αποστολές εντός Αττικής.

Για εταιρικές παραγγελίες άνω των 500€, θα πρέπει να κάνετε την παραγγελία 
σας εγκαίρως καλώντας στο 22990 25569 ή με email στο sales@kostarelos.gr. 

Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να παραδώσουμε τα δώρα στο χώρο σας χωρίς 
επιπλέον χρέωση. Εάν επιθυμείτε να σταλούν σε διαφορετικές διευθύνσεις, η 
αποστολή γίνεται από εταιρία ταχυμεταφορών και το κόστος ορίζεται βάσει των 

διευθύνσεων των παραληπτών και επιβαρύνει τον πελάτη.

Η διαθεσιμότητα των προτάσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, καθώς αυτή επηρεάζεται 

από την εποχικότητα.

Τα γραμμάρια των προϊόντων που ζυγίζονται μπορεί να έχουν μικρές 
αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα και έτσι οι τελικές τιμές των συνθέσεων 

μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο απο τις αναγραφόμενες όταν αυτές 
περιέχουν τέτοια προϊόντα.



ΚολωνάΚι

Πάτριάρχου ιωάΚειμ 30-32, 

τ: 210 7259000  

Πορτο ράφτη

λ. ΓρεΓου 4, 

T: 2299 085748

Πάλληνη

λ. μάράθωνος 96, 

T: 210 6664559

Βριληςςιά

λ. Πεντελης 46,

T: 210 8104470

Μαρκόπόυλό 
(ΤυρόκόΜείό & πραΤήρίό)

26ο χλμ. λ. μάρΚοΠουλου, 

T: 2299 025569

μάρΚοΠουλο 

ΚεντριΚη Πλάτειά, 

T: 2299 023347

Μαρκόπόυλό 

ΠάΠάΚωνςτάντινου 16,

T: 2299 025319

sales@kostarelos.gr

kostarelos.gr

facebook.com/kostarelosgr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


