LE MANOIR

GASTRONOMIE - CADOURI
PASTE 2019

De 110 ani, Comtesse du Barry este numele de referință în foie gras
și specialități de terroir, îmbinând cu măiestrie tradiția și priceperea
în crearea de produse unice și autentice.
Păstrătoare a tradiției, Comtesse du Barry nu încetează totuși
să inoveze. Produse gurmande, amestecuri rafinate și delicate,
surprinzătoare și îndrăznețe, prezentate atrăgător
în ambalaje elegante, continuă să bucure și să răsfețe.
Le Manoir prezintă cu mare plăcere colecția de pachete cadou
destinată Sărbătorilor Pascale, ce combină, în ambalaje atrăgătoare,
produse de gastronomie și băuturi fine.
A oferi cadourile Le Manoir este un gest de excepție.

MAGAZINELE COMTESSE DU BARRY

110 ani
DE ISTORIE

Boutique Comtesse du Barry
ATENEU
Str. Episcopiei nr. 2-4, București
Deschis Luni – Sâmbătă 10.00 - 20.30
Duminică 10.00 – 17.30
Tel: 021-311.03.91

Boutique Comtesse du Barry
PRIMĂVERII
Bd. Mircea Eliade nr. 3, București
Deschis Luni – Sâmbătă 10.00 - 20.30
Duminică 10.00 – 17.30
Tel: 031-62.04.032

Boutique Comtesse du Barry
BĂNEASA
Băneasa Shopping City et. 1, București
Deschis Luni – Duminică 10.00 – 22.00
Tel: 021-361.16.25

Le Manoir
OUTLET
Șos. Pipera nr. 48, București
Deschis Luni – Vineri 09.00 - 18.00
Tel: 021-230.00.36

Boutique Comtesse du Barry
CLUJ
Str. Emil Isac nr. 14, Cluj Napoca
Deschis Luni – Vineri 10.00 - 20.00
Sâmbătă 10.00 – 17.30
Tel: 0264-45.01.34

www.lemanoir.ro

COLECTIA DE CADOURI
“TOT CEEA CE MERITA FACUT,
MERITA FACUT BINE.”
Yvette Lacroix-Dubarry,
fiica fondatorilor Comtesse du Barry

No32: LES ANNÉES FOLLES CAD1832

PRET: 95 lei (TVA inclus)
83.84 lei fara TVA

- Terină gasconă, 70 gr
- Tabletă fantezie Floare: ciocolată neagră 72%
și fructe uscate, 100 gr

- La Vieille Ferme Rouge AOC Côtes du Rhône,
Franța, 37.5 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 06
(dimensiuni: L27 x l18.5 x h9.7 cm)

No33: CADILLAC CAD1833

PRET: 155 lei (TVA inclus)
135.19 lei fara TVA

No31: L’OEUF ROYAL PAQUG19

PRET: 290 lei (TVA inclus)
266.06 lei fara TVA

Impresionant ou din porțelan stil Fabergé, cu
delicioase bomboane din ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 240 gr

Prezentare: cutie cadou
(dimensiuni: L13 x l 13 x h17 cm)

-4-

- Terină de ficăței de pasăre cu vin de Banyuls,
140 gr
- Tabletă fantezie Soare: ciocolată cu lapte 45%
și caramel crocant, 100 gr

- Château Grimont AOC Cadillac-Côtes de
Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 07
(dimensiuni: L35.5 x l19 x h11.3 cm)
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No34: MON E T CAD1834

PRET: 170 lei (TVA inclus)
149.64 lei fara TVA

- Terină de ficăței de pasăre cu vin de Banyuls,
70 gr
- Terină de rață cu ciuperci de pădure, 70 gr

- Lapin Malin: figurină din ciocolată cu lapte
39% cacao, 45 gr
- Château Janoy Bellevue AOC Bordeaux,
Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 07
(dimensiuni: L35.5 x l19 x h11.3 cm)

No35: COQUET CAD1835

PRET: 175 lei (TVA inclus)

No36: OEUF GOURMAD

PAQU19

PRET: 159 lei (TVA inclus)
145.87 lei fara TVA

- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde
delicioase bomboane de ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 112 gr

Prezentare: cutie cadou
(dimensiuni: L9.5 x l9.5 x h12 cm)

No37: SÂNZIENE CAD1837

PRET: 225 lei (TVA inclus)
197.79 lei fara TVA

154 lei fara TVA

- Terină țărănească cu alune, 140 gr
- Ou metalic roșu Maxim's de Paris, cu bomboane
din ciocolată cu lapte și praliné, 100 gr

- Château Tour Saint-Paul AOC Bordeaux,
Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: Cutie cadou roșie pătrată cu capac
transparent și fundă (dimensiuni: L29 x l29 x h9 cm)

- Rilletă de pui fermier cu hribi și ulei de argan,
140 gr
- Migdale caramelizate învelite în ciocolată
neagră, 120 gr

- Château de Ricaud AOC Bordeaux, Franța, 75 cl
(vin roșu sec)

Prezentare: Cutie cadou roșie pătrată cu capac
transparent și fundă (dimensiuni: L29 x l29 x h9 cm)
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No38: LES ALEXANDRINS CAD1838

PRET: 225 lei (TVA inclus)

No40: LE NOUVEAU MONDE CAD1840

194.01 lei fara TVA

- Terină de ficăței de pasăre cu vin de Banyuls,
140 gr
- Tabletă fantezie Floare: ciocolată neagră 72%
și fructe uscate, 100 gr

- Maison Les Alexandrins Viognier AOC Côtes
du Rhône, Franța, 75 cl (vin alb sec)
- Maison Les Alexandrins Syrah AOC Côtes du
Rhône, Franța, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08
(dimensiuni: L35.5 x l31.8 x h11.3 cm)

PRET: 295 lei (TVA inclus)
255.99 lei fara TVA

- Rilletă de porc cu piment d’Espelette și
jambon de Bayonne, 140 gr
- Bomboane drajefiate din boabe prăjite de
cacao, glazurate în ciocolată neagră, 120 gr

- Penfolds Koonunga Hill Chardonnay, Australia,
75 cl (vin alb sec)
- Penfolds Koonunga Hill Shiraz & Cabernet
Sauvignon, Australia, 75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08
(dimensiuni: L35.5 x l31.8 x h11.3 cm)

No39: TRADITII DE PASTE CAD1839

PRET: 295 lei (TVA inclus)

No41: L'OPÉRA CAD1841

PRET: 315 lei (TVA inclus)

261.01 lei fara TVA

- My Cake: cozonac cu ciocolată, 500 gr
- Baghetă de patru terine asortate, 4 x 70 gr
- Crêpes dentelle învelite în ciocolată cu lapte,
ediție specială, 90 gr

- Branciforti dei Bordonaro Catarratto Bianco IGT
Sicilia, Italia, 75 cl (vin alb sec)
- Château Janoy Bellevue AOC Bordeaux, Franța,
75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: coș negru din răchită
(dimensiuni: L38 x l30 x h23)

281.20 lei fara TVA

- Rilletă de gâscă, 140 gr
- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde
delicioase bomboane de ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 112 gr

- Château de Ricaud AOC Bordeaux, Franța,
75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 07
(dimensiuni: L35.5 x l19 x h11.3 cm)
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No42: MOZAIC CAD1842

PRET: 475 lei (TVA inclus)
426.45 lei fara TVA

- Coffret cadou cu trei specialități asortate:
cremă de foie gras 35%, rilletă țărănească
de rață, rilletă de rață cu 20% foie gras
(3 x 140 gr)

- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde
delicioase bomboane de ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 112 gr
- Château de Ricaud AOC Bordeaux, Franța,
75 cl (vin roșu sec)

Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08
(dimensiuni: L35.5 x l31.8 x h11.3 cm)

No44: CALATORII GURMANDE CAD1844

PRET: 990 lei (TVA inclus)
868.78 lei fara TVA

No43: BOUDOIR CAD1843

PRET: 990 lei (TVA inclus)
858.07 lei fara TVA

- Coffret ediție specială: bloc de foie gras de rață
și chutney de smochine (1 x 90 gr & 1 x 25 gr)
- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde
delicioase bomboane de ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 112 gr
Prezentare: cutie cadou Comtesse du Barry 08
(dimensiuni: L35.5 x l31.8 x h11.3 cm)

- Le Ragose Amarone DOC, Veneto, Italia, 75 cl
- Bollinger Special Cuvée Brut AOC Champagne,
Franța, 75 cl

- Bomboane drajefiate din boabe prăjite de
cacao, glazurate în ciocolată neagră, 120 gr
- Château Tour de Marbuzet AOC Saint-Estèphe,
Bordeaux, Franța, 75 cl (vin roșu sec)
- Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon,
Nappa Valley, California, 75 cl (vin roșu sec)

- Coffret cadou cu trei specialități asortate:
cremă de foie gras 35%, rilletă țărănească
de rață, rilletă de rață cu 20% foie gras
(3 x 140 gr)
- Oul din porțelan stil Fabergé, ce ascunde
delicioase bomboane de ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 112 gr
- Bomboane drajefiate din ganache de ciocolată
neagră de plantație Los Anconès, 120 gr

Prezentare: cufăr cadou Comtesse du Barry 01
(dimensiuni: L35 x l25 x h17.5 cm)
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LE SUR-MESURE
Alături de pachetele prezentate în paginile anterioare, putem crea împreună
modele noi, exact așa cum vă doriți. Vom imagina asocieri de produse în
funcție de gusturile, preferințele și bugetul pe care doriți să-l alocați.
Alegeți mai întâi ambalajul cadou, iar apoi spuneți-ne ce tip de produse
vă încântă: dulciuri, terine, foie gras, chutneys și dulcețuri, uleiuri de măsline,
caviar, jamon și bineînțeles, șampanii, vinuri, spirtoase și multe altele.
CUTIE CADOU ROSIE PATRATA
BBCA29

CUTIE CADOU ROSIE ROTUNDA
BCRO25

Dimensiuni: L29 x l29 x h9 cm
Potrivită pentru o sticlă de 75 cl

Dimensiuni: diametru 25 cm
Potrivită pentru o sticlă de 37.5 cl

CUTIE CADOU COMTESSE DU BARRY 06
SCOF06

CUFAR CADOU COMTESSE DU BARRY 01
SMAL01

Dimensiuni: L27 x l18.5 x 9.7 cm
Potrivită pentru o sticlă de 37.5 cl

Dimensiuni: L35 x l25 x h17.5 cm

CUTIE CADOU COMTESSE DU BARRY 07
SCOF07

CUFAR CADOU COMTESSE DU BARRY 02
SMAL02

Dimensiuni: L35.7 x l31.8 x h11.3 cm
Potrivită pentru o sticlă de 75 cl

Dimensiuni: L50 x l30.5 x h53 cm

CUTIE CADOU COMTESSE DU BARRY 08
SCOF08
Dimensiuni: L35.7 x l31.8 x h11.3 cm
Potrivită pentru una sau două sticle de 75 cl

No45: MAJESTIQUE CAD1845

PRET: 2790 lei (TVA inclus)
2443.07 lei fara TVA

- Bomboane drajefiate din boabe prăjite de
cacao, glazurate în ciocolată neagră, 120 gr
- Coffret Manufacture no 70: 70 de bomboane
de ciocolată asortate, 765 gr
- Les Bois de Saint-Andelain Blanc Fumé de
Pouilly AOC, Loire, Franța, 75 cl (vin alb sec)
- Chanson Beaune Clos du Roi 1er Cru AC Rouge,
Bourgogne, Franța, 75 cl (vin roșu sec)
- Le Petit Haut Lafitte Blanc AOC Pessac-Léognan,
Bordeaux, 75 cl (vin alb sec)
- Il Pino di Biserno IGT Toscana, Italia, 75 cl
(vin roșu sec)
- Canard-Duchêne Charles VII Brut AOC,
Champagne, Franța, 75 cl

- Coffret cadou ediție specială: 12 terine
asortate (12 x 70 gr)
- Impresionant ou din porțelan stil Fabergé,
cu delicioase bomboane din ciocolată neagră
și ciocolată cu lapte, 240 gr
- Coffret cadou cu 5 specialități din rață: bloc de
foie gras, médaillon de foie gras, le suprême de
foie gras, crème de foie gras și rilletă cu foie gras
20% (5 x 70 gr)
- Bomboane drajefiate din ganache de ciocolată
neagră de plantație Los Anconès, 120 gr

Vă rugăm să ne contactați pentru a crea pachetele dumneavoastră sur-mesure

office@lemanoir.ro
021 230 00 36
0759 122 122

Prezentare: cufăr cadou Comtesse du Barry 02
(dimensiuni: L50 x l30.5 x h53 cm)
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CUM COMANDATI

LIVRARE

PRIN TELEFON :

LIVRĂRI INTERNE:

DEPARTAMENT CADOURI:

021-230.00.36/0759.122.122

Consilierii Le Manoir vă stau la dispoziție cu toate
informațiile de care aveți nevoie pentru a face cea mai
potrivită alegere, de luni până vineri, între orele 9.00-18.00.
PRIN POȘTĂ:

Ne puteți trimite comanda dumneavoastră prin curier
la adresa: Casa Galleron, Str. Anastasie Simu nr. 1, et. 2,
010294, București
PRIN FAX:

Ne puteți trimite bonul de comandă completat la
numărul de fax: 021-210.61.00. Vă rugăm să verificați
că datele menționate în bonul de comandă sunt
corecte și complete.

Livrările se fac de luni până vineri în România între
orele 9.30 și 18.00. Pentru livrări sâmbătă vă rugăm să
luați în calcul o taxă suplimetară de 50 RON.
LIVRĂRI UE:

Majoritatea pachetelor din acest catalog pot fi expediate în străinătate, în cadrul Uniunii Europene. Pentru
condiții de livrare și tarifare, vă rugăm să ne consultați.
TARIFE LIVRĂRI:

Beneficiați de livrare gratuită pentru orice comandă
superioară sumei de 1000 RON (TVA inclus) cu livrare la
o singură adresă/ maxim 10 kg.
Pentru comenzi inferioare sumei de 1000 RON (TVA
inclus) sau livrări la adrese multiple, vă rugăm să luați
în calcul o taxă de 35 RON (TVA inclus) pentru fiecare
tranșă de maxim 10 kg / colet și adresă.
DESTINAȚII MULTIPLE:

PRIN INTERNET:

www.lemanoir.ro sau office@lemanoir.ro

Accesând pagina noastră de internet veți găsi gama
completă de cadouri Le Manoir, iar comanda
dumneavoastră poate fi lansată în mod direct, aici.
Comenzile dumneavoastră vor fi confirmate în cel mai
scurt timp de către unul dintre consilierii Le Manoir.
Pentru informații referitoare la cadourile Le Manoir
(gamă, comandă, livrare, etc.) vă rugăm să ne trimiteți
un mesaj la: office@lemanoir.ro
LA MAGAZINE:

Boutique Comtesse du Barry Ateneu
Str. Episcopiei nr. 2-4, București
(vis-a-vis de Ateneul Român)
Deschis Luni – Sâmbătă: 10:00–20:30
Duminică: 10:00–17:30
Telefon: 021-311.03.91

Vă rugăm să ne trimiteți pe email (office@lemanoir.ro)
lista completă a destinatarilor împreună cu informațiile
necesare livrării (nume, adresă, număr telefon, tip
pachet). Vă rugăm să verificați cu exactitate informațiile
pe care ni le furnizați.
TERMENE DE LIVRARE:

Termenele de livrare obișnuite sunt între 2 și 3 zile
lucrătoare de la recepția comenzii împreună cu plata
integrală a acesteia. Dacă doriți o anumită dată de
livrare vă rugăm să ne indicați acest lucru în momentul
transmiterii comenzii dumneavoastră. Datorită numărului
foarte mare de comenzi în perioada sărbătorilor, vă
rugăm să prevedeți o perioadă de minim 2 săptămâni
de la recepționarea comenzii Dvs. și până la onorarea
acesteia. Vă mulțumim pentru înțelegere.
LIVRARE PRESTIGE:

Pentru o livrare de prestigiu, șoferii noștri în ținută
elegantă vă stau la dispoziție pentru livrări în București,
de luni până vineri între orele 10.00-19.00. Vă rugăm să
luați în calcul o taxă de 100 lei/adresă/maxim 10 kg.
Puteți consulta condițiile noastre generale de vânzare
pe site-ul www.lemanoir.ro.

Boutique Comtesse du Barry Băneasa
Băneasa Shopping City, etaj 1, București
Deschis Luni – Duminică: 10:00–22:00
Telefon: 021-361.16.25
Boutique Comtesse du Barry Primăverii
Bd. Mircea Eliade nr. 3, București
Deschis Luni - Sâmbătă: 10:00-20:30
Duminică: 10:00-17:30
Tel.: 031-62.04.032

MODALITATE DE PLATĂ

Boutique Comtesse du Barry Cluj Napoca
Str. Emil Isac nr. 14, Cluj Napoca
Deschis Luni - Vineri: 10:00-20:00
Sâmbătă: 10:00-17:30
Tel.: 0264.45.01.34
Aici puteți vedea ansamblul colecției de cadouri precum
și o vastă gamă de produse gastronomice și vinuri.

Pentru persoane fizice și pentru comenzi inferioare
sumei de 1000 RON (TVA inclus), plata se va face
integral odată cu lansarea comenzii. Pentru comenzi
superioare sumei de 1000 RON (TVA inclus): comanda
dumneavoastră va fi considerată fermă după plata unui
avans de 50% din valoarea comenzii, restul de plată va
fi achitat cu minim 48 de ore înainte de livrarea/ridicarea
pachetelor comandate. Livrarea/ ridicarea pachetelor
comandate nu poate fi efectuată înainte de achitarea
integrală a comenzii Dvs. Plata se poate efectua și
online pe site-ul www.lemanoir.ro

Prețurile din acest catalog conțin TVA și sunt valabile pâna la data de 31 mai 2019, în limita stocurilor
disponibile. Fotografiile prezentate în acest catalog nu au valoare contractuală, ci reprezintă sugestii
de prezentare. Consumul de alcool dăunează grav sănătății. Consumați cu moderație.
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LE MANOIR

GASTRONOMIE - CADOURI
Casa Galleron, Str. Anastasie Simu nr. 1, et. 2, 010294, București
021-230.00.36/0759-122.122
office@lemanoir.ro
www.lemanoir.ro

