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Gift Box Catalog

Carmel
90

39

מחיר המארז
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ק.א שוקולד בע"מ
החברה הוקמה בשנת  .1996בעלי החברה עפר קדרון ואייל אלטובסקי הפכו
בתוך מספר שנים לחברה מובילה בתחומה ובעלת מגוון רחב של מוצרים
הנמכרים באלפי נקודות ברחבי הארץ .לחברה יש מרכז לוגיסטי של  2,000מ"ר,
המחסנים מבוקרי טמפרטורות בכל השנה.

גודיס מתנות -עולמות של טעמים
חברת הבת מתמחה במתן פתרונות למתנות מפנקות ואטרקטיביות לחגים
ואירועים מיוחדים עבור חברות וארגונים .אנו נתאים את חבילות השי במיוחד
עבורך במגוון ,במחיר ,במראה ,באיכות ועם הרבה ניחוחות של חו"ל.

חנויות היבואן
החנויות מציעות את מגוון מוצרינו ללקוחות פרטיים .ניתן להיחשף למוצרי
החברה בחנויות המיוחדות שלנו .החנויות ממוקמות ברחוב התע"ש  7כפר סבא,
רחוב ביאליק  50רמת גן ,קניון חוצות אלונים ובקרוב יפתח סניף חדש במרכז
שרונה תל אביב .נשמח לארח אתכם לפגישת טעימות מתוקה בתיאום מראש.

< >1קופסת ברלין המכילה:
קופסת כרמל -שקד עטוף בשוקולד מריר ,קופסת
כרמל -מבחר אגוזים קלויים ,קופסת כרמל -פרלינים
במבחר מליות ,עדן -עוגיות דובדבן עם ציפוי שוקולד,
מטרה טרפו -שוקו קאפס במילוי קרם שרי.

Brussels
90

59

תרומה לקהילה
חברת גודיס חרטה על דגלה את המחויבות להשפיע ולתרום בקהילה למען
אוכלוסיות חלשות ובכדי לקדם הזדמנות שווה לכולם .בפרויקט מיוחד אנו
משתפים פעולה עם עמותת "צ'יימס" ישראל  -את הקמת המארזים ואריזת
מוצרי קטלוג זה מבצעים אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

< >2קופסת בריסל המכילה:
יין אדום קברנה סובניון ,בן עמי  375מל’,
יקב ברקן ,דבש  -כוורת עמק חפר,
ביאנקה  -טבלת שוקולד חלב משובח עם
שברי שקדים ,מטרה טרפו  -שוקו קאפס
במילוי קרם שרי ,קופסת  - TLVפרלינים
במבחר מליות מרגשות.

Exclusive
90

149
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<>3

קופסת ניו יורק המכילה:

יין אדום קברנה סובניון ,מרלו קלאסיק ,יקב ברקן ,בלג’יאן -פרליני שוקולד חלב עם קרם פרלינה ,ביאנקה -טראפלס קפוצ’ינו משובח מובזק באבקת קקאו ,בלג’יאן -מדליוני שוקולד
במילוי טופי כרמל ,מטרה טרפו -טראפלס שוקולד חלב מגולגל בשברי שוקולד לבן ,מוצארט -מרציפן בציפוי שוקולד ,טריו -עוגיות שוקולד צ’יפס עם  3סוגי שוקולד ,לה קרמה-
עוגיות במילוי קרם שוקולד ,פליז -קוביות ופלים עם קרם וניל ,מטרה טרפו -מקלוני שוקולד מריר עם מלית קפה.

Celebration
90

59
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< >4קופסת ברלין המכילה:
יין אדום קברנה סובניון בן עמי  375מל’ יקב ברקן ,קונפיטורת תות שדה
מבית ”אנט ברטה” ,ביאנקה  -טראפלס קפה מובזק באבקת קקאו,
מטרה טרפו  -פרליני שוקולד חלב עם קרם שרי ודובדבן ,עדן -עוגיות
תות עם ציפוי שוקולד.

Importance
90

99
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< >5קופסת אמסטרדם המכילה:
יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן,
בלג’יאן  -פרלינים עם נגיעות לאטה ,המלט  -פרעצל
מסוכר ,ביאנקה  -טראפלס אקסטרה מריר מובזק
באבקת קקאו ,דבש  -מכוורת עמק חפר ,מטרה
טרפו  -מקלוני שוקולד מריר עם מלית קפה.

< >6קופסת לונדון המכילה:
יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן,
קונפיטורת תפוחי עץ עם קינמון מבית "אנט ברטה",
המלט  -פרעצל מסוכר ,טריו  -עוגיות שוקולד צ'יפס עם 3
סוגי שוקולד ,מוצארט  -מרציפן בציפוי שוקולד,
מטרה טרפו  -שוקו קאפס במילוי קרם שרי,
קופסת  -TLVפרלינים במבחר מליות מרגשות,
קופסת כרמל  -צימוק עטוף בשוקולד חלב,
קופסת כרמל  -מבחר אגוזים קלויים.

Goody
90

119
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Delicious
90

149
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<>7

קופסת מילאנו המכילה:

יין אדום קברנה סירה יקב תישבי ,קונפיטורת תפוחי עץ עם קינמון מבית "אנט ברטה" ,מטרה טרפו -טראפלס שוקולד מריר  57%מוצקי קקאו עם תפוז מגולגל בשברי שוקולד חלב ,בלג'יאן -פרליני
שוקולד עם קרם לטה מקיאטו ,טריו -עוגיות שוקולד צ'יפס עם  3סוגי שוקולד ,מטרה טרפו -פרליני שוקולד מריר עם קרם אספרסו ,בלג'יאן -פרליני לבבות שוקולד עם קרם אגוזים ,פליז -וופל רול עם
קרם וניל ,קופסת כרמל -שקד עטוף בשוקולד מריר ,קופסת כרמל -תערובת אגוזים ,עדן -עוגיות תות עם ציפוי שוקולד.

Tout Sweet
90

79
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Pasta Mia
90

<>8

159

קופסת ברוז' המכילה:

מטרה טרפו  -טראפלס שוקולד חלב מגולגל בשברי שוקולד לבן,
בלג'יאן -פרלינים עם נגיעות לאטה ,ביאנקה  -טבלת שוקולד מריר 70%
מוצקי קקאו ,בלג'יאן  -פרליני שוקולד מריר צדפים ,מטרה טרפו  -מקלוני
שוקולד מריר עם מלית קפה ,מטרה טרפו  -אצבעות שוקולד מריר 70%
מוצקי קקאו עם קרם אספרסו.

מחיר המארז
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קופסת פריז המכילה:

סט חמישה חלקים מנירוסטה לפסטה -
מסננת ,קערה ,מלחייה ,פלפליה וכף לפסטה ,פיאצ'לי
 פסטה פטוצ'יני מיוחדת ,פיאצ'לי -שמן זית כתיתמעולה  500מל' ,ניקו  -מטחנת תערובת פרובנס ,ניקו -
מטחנת פלפלים בשלושה צבעים.

Gourmet
90

239
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קופסת ניו-יורק המכילה:

יין אדום מרלו יקב תשבי ,פיאצ'לי -שמן זית כתית מעולה  500מל' ,דבש גדול -מכוורת עמק חפר ,מוצארט -מרציפן בציפוי שוקולד ,בלג'יאן -פרליני לבבות שוקולד חלב עם קרם
אגוזים ,בלג'יאן -טראפלס עם שברי פולי קקאו מובזק באבקת קקאו ,בלג'יאן -פרליני צדפות שוקולד חלב עם קרם אגוזים ,המלט -פרעצל מסוכר ,לה קרמה -עוגיות במילוי קרם
שוקולד ,קופסת כרמל -שקד עטוף בשוקולד מריר ,קופסת כרמל -מבחר אגוזים קלויים.

Feeling
90

49
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Splendor
90

99
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קופסת בריסל המכילה:

מוצארט -מרציפן בציפוי שוקולד ,קופסת כרמל -שקד עטוף בשוקולד מריר,
קופסת כרמל -מבחר אגוזים קלויים ,מטרה טרפו -פרלינים במבחר מליות,
דבש -מכוורת עמק חפר.

<>11

קופסת לונדון המכילה:

המלט  -דפדפי שוקולד כרמל ,המלט  -פרעצל מסוכר,
ויטה דיי  -עוגיות שיבולת שועל עם שוקולד לבן וחמוציות ,פליז -
קוביות ופלים עם קרם וניל ,פליז  -וופל רול עם קרם וניל ,מטרה
טרפו  -פרלינים עם מלית קפוצ'ינו ,מטרה טרפו  -אצבעות
שוקולד חלב עם קרם קפוצ'ינו ,מטרה טרפו  -אצבעות שוקולד
מריר  70%מוצקי קקאו עם קרם אספרסו ,קופסת כרמל  -שקד
עטוף בשוקולד מריר ,קופסת כרמל  -מבחר אגוזים קלויים.

Quality
90

174
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קופסת מילאנו המכילה:

יין אדום מרלו יקב תשבי ,פיאצ'לי  -שמן זית
כתית מעולה  500מל' ,קונפיטורת תפוחי עץ עם
קינמון מבית "אנט ברטה" ,מוצארט  -מרציפן
בציפוי שוקולד ,בלג'יאן  -פרליני לבבות שוקולד
חלב עם קרם אגוזים ,ביאנקה  -טבלת שוקולד
מריר  70%מוצקי קקאו ,מטרה טרפו  -טראפלס
שוקולד חלב מגולגל בשברי שוקולד לבן,
בלג'יאן  -פרליני שוקולד חלב עם קרם פרלינה,
קופסת כרמל  -שקד עטוף בשוקולד מריר,
קופסת כרמל  -מבחר אגוזים קלויים,
לה קרמה -עוגיות במילוי קרם מקיאטו.

Wine Cooler
90

159
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קופסת אמסטרדם המכילה:

יין אדום קברנה סירה יקב תישבי ,ואקו וואן  -קולר ליין לצינון מהיר של
הבקבוק ,קונפיטורת תות שדה מבית "אנט ברטה" ,קופסת כרמל  -פרלינים
במבחר מליות ,קופסת כרמל  -מבחר אגוזים קלויים ,ביאנקה  -טבלת
שוקולד חלב משובח עם שברי שקדים ,מטרה טרפו  -מקלוני שוקולד חלב
עם מלית תפוז ,מטרה טרפו  -פרלינים במבחר מליות.

Honey
90

59
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קופסת ברוז' המכילה:

בלג'יאן -מדליוני שוקולד במילוי טופי כרמל ,דבש גדול -
מכוורת עמק חפר ,מרית לדבש מבית נעמן ,קופסת כרמל -
מבחר אגוזים קלויים ,מטרה טרפו  -פרלינים עם מלית קפוצ'ינו.

Royal Set
90

279
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קופסת ניו יורק המכילה:

יין אדום ספיישל רזרב מרלו יקב ברקן ,יין אדום מרלו יקב תשבי ,מוצארט  -מרציפן בציפוי שוקולד ,בלג'יאן  -פרליני שוקולד חלב לבבות ,בלג'יאן  -פרלינים עם נגיעות לאטה,
בלג'יאן  -טראפלס מובזק באבקת קקאו ,המלט  -דפדפי שוקולד מריר ,טריו  -עוגיות שוקולד צ'יפס עם  3סוגי שוקולד.

Fancy
90

84
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קופסת בריסל המכילה:

יין אדום מרלו יקב תשבי ,בלג'יאן  -טבלת שוקולד מריר
 85%מוצקי קקאו ,בלג'יאן  -טבלת שוקולד חלב מעולה,
אנטון ברג  -מרציפן בציפוי שוקולד אקסטרה מריר.

Riches
90

89
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המכילה:
קופסת ברלין
המכילה:
קופסת ברלין
<>18

Riches
90

89
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בציפוישוקולד,
מרציפןבציפוי
מוצארט--מרציפן
שוקולד,
ברקן ,מוצארט
יקב ברקן,
מל' יקב
 375מל'
עמי 375
בן עמי
סובניון בן
קברנה סובניון
אדום קברנה
יין אדום
יין
בשוקולדמריר,
עטוףבשוקולד
שקדעטוף
כרמל- -שקד
מרגשות,קופסת
במליותמרגשות,
משובחיםבמליות
בלגייםמשובחים
פרליניםבלגיים
מבחרפרלינים
המלט--מבחר
מריר,
קופסת כרמל
המלט
עמקחפר.
מכוורתעמק
דבש--מכוורת
חפר.
דבש

Golden
90

69

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

La Plancha
90

249
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קופסת ניו-יורק המכילה:

פלנצ'ה  -פלטת צלייה מלבנית מיציקת אלומיניום עם ציפוי אבן שיש
לבישול בריא ,פיאצ'לי  -שמן זית כתית מעולה  500מל' ,קונפיטורת
תות שדה מבית "אנט ברטה" ,קונפיטורת תפוחי עץ עם קינמון מבית
"אנט ברטה" ,ניקו  -מטחנת תערובת פרובנס ,ניקו  -מטחנת פלפלים
בשלושה צבעים ,ניקו  -מטחנת מלח גס.

<>20

קופסת ברוז' המכילה:

בלג'יאן  -פרליני צדפות שוקולד חלב עם קרם אגוזים,
מוצארט  -מרציפן בציפוי שוקולד ,קונפיטורת תפוחי עץ
עם קינמון מבית "אנט ברטה" ,בלג'יאן  -מדליוני שוקולד
במילוי טופי כרמל ,קופסת כרמל  -צימוק עטוף בשוקולד
חלב ,עדן  -עוגיות תות עם ציפוי שוקולד.

Sparkling
90

119
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קופסת אמסטרדם המכילה:

קאוה  -יין מבעבע לבן חצי יבש ,סוויס אלפס  -טבלת שוקולד חלב עם אגוזים
וצימוקים ,מטרה טרפו  -טראפלס שוקולד מריר  57%מוצקי קקאו עם תפוז מגולגל
בשברי שוקולד חלב ,מטרה טרפו  -פרליני שוקולד חלב עם קרם אגוזים ופצפוצי
אורז ,מוצארט  -מרציפן בציפוי שוקולד ,מטרה טרפו  -שוקו קאפס במילוי קרם שרי,
קופסת כרמל  -צימוק עטוף בשוקולד חלב ,קופסת כרמל  -מבחר אגוזים קלויים.

Party People
90

209
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קופסת פריז המכילה:

יין אדום קברנה סירה יקב תישבי ,ואקו וואן -מסמני כוסות
מעוצבים צבעוניים ,קופסת כרמל -צימוק עטוף בשוקולד
חלב ,טריו -עוגיות שוקולד צ'יפס עם  3סוגי שוקולד ,המלט-
פרעצל מסוכר ,מטרה טרפו -טראפלס שוקולד חלב מגולגל
בשברי שוקולד לבן ,פליז -קוביות ופלים עם קרם וניל,
ג'וליאן -פרלינים בלגיים משובחים ,המלט -דפדפי שוקולד
חלב ,קופידו -פרלינים בלגיים במילוי אייריש קרים.

Champagnera
90

199

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

<>23

קופסת פריז המכילה:

ואקו וואן  -שמפניירת קולר ליין לצינון מהיר של בקבוק היין ,קאוה  -יין מבעבע
לבן חצי יבש ,קופידו  -פרלינים בלגיים במילוי וויסקי ,טריו  -עוגיות שוקולד
צ'יפס עם שלושה סוגי שוקולד ,המלט  -פרעצל מסוכר ,קופסת כרמל  -צימוק
עטוף בשוקולד חלב ,קופסת כרמל  -מבחר אגוזים קלויים ,לודווינג  -טבלת
שוקולד עם קרם קפה.

Prestige
90

129

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

<>24

קופסת לונדון המכילה:

יין אדום מרלו יקב תשבי ,ג'וליאן  -פרלינים בלגיים משובחים ,קופידו -
פרלינים בלגיים במילוי קונטראו ,מטרה טרפו  -טראפלס שוקולד מריר
 57%מוצקי קקאו עם תפוז מגולגל בשברי שוקולד חלב ,קופסת כרמל -
שקד עטוף בשוקולד מריר ,קופסת כרמל  -פרלינים במבחר מליות.

Plenty
90

139

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

<>25

קופסת מילאנו המכילה:

פיאצ'לי  -שמן זית כתית מעולה  500מל' ,פיאצ'לי  -פסטה טריקולור
לבבות ,המלט  -פרעצל מסוכר ,פרלינוטה  -ממרח אגוזי לוז
עם שוקולד לבן ,וופל ג'נסן  -וופל טוסט בלגי ,וופל ג'נסן  -סטרופ וופל
כרמל הולנדי ,קופסת כרמל  -צימוק עטוף בשוקולד חלב ,קופסת
כרמל  -מבחר אגוזים קלויים ,ניקו  -מטחנת תבלין פרובנס ,סוכריות
פירות בקופסת פח.

Mini
90

19

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

<>26

סלסלת מיני

ביאנקה-טבלת שוקולד
מריר  70%מוצקי קקאו,
פרלינים דאבל טוויסט
שוקולד חלב במבחר
מליות מרגשות.

Mini
90

21

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

<>27

סלסלת מיני

סלסלת מיני ,מטרה טרפו -
מקלוני שוקולד חלב עם מלית
תפוז ,דבש  -מכוורת עמק חפר,
פרלינים וואן טוויסט שוקולד
חלב במבחר מליות.

Candy
90

14

מחיר המארז

לא כולל מע”מ

<>28

Candy

צנצנת דקורטיבית עם סוכריות
פירות  300גרם .ניתן להוסיף
מדבקה ממותגת בתוספת
עלות (מינימום  250יחידות).

15. Honey

11. Splendor

9990

5990

20. Golden

7990

6990

5. Importance

9990

18. Riches

8990

₪

8. Tout Sweet

60-100

8490

₪

4. Celebration

5990

17. Fancy

3990

60

4990

1. Carmel

מארזים עד

5990

12. Feeling

מארזים בין

2. Brussles

14990

14990

23. Champagnera

279

₪

9. Pasta Mia

17490
19. La Plancha

90

13990

13. Quality

19990

16. Royal Set

25. Plenty

249

90

15990
10. Gourmet

239

90

₪

7. Delicious

100-200

3. Exclusive

11990

14. Wine Cooler

15990

22. Party People

20990

200

11990

מארזים בין

12990

21. Sparkling

₪

6. Goody

מארזים מעל

24. Prestige

טלפון להזמנות
072-211-99-40
תומר ארז  -מנהל תחום חבילות שי

נייד Tomer@goodies-gift.co.il | 050-789-89-38 -

ארז פישלר  -מנהל מכירות ארצי

נייד Erez@goodies-gift.co.il | 052-343-78-18 -

בת-אל  -משרד ראשי

פקס Batel@goodies-gift.co.il | 072-22-809-49 -

www.goodies-gift.co.il
המחירים אינם כוללים מע"מ | מינימום להזמנה  | ₪ 2,000המחירים כוללים הובלה אחת למרכז הארץ | כל המוצרים כשרים בהשגחת הרבנות הראשית לישראל ומשולש K
התמונות להמחשה בלבד ,ט.ל.ח ,המלאי מוגבל ,מוצר אשר יאזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך

