
Choinkowa Słodycz ®
Chińska zielona herbata z dodat-
kiem ziarenek czerwonego pieprzu 
i goździków urozmaicona kawał-
kami deserowej czekolady oraz 
marcepanowymi gwiazdkami. 
Idealna do rodzinnych spotkań 
przy choince. 

Parzenie: woda o temp. 70ºC,  
2-3 minuty, 2-krotne.

Kawa Świąteczna
Aromatycza kompozycja zia-
ren arabiki z rozgrzewającym 
cynamonem i słodką czekoladą. 
Połączenie wprost idealne w ten 
świąteczny czas. Posmakuj rów-
nież z odrobiną ciepłego mleka.

Pierwsza Gwiazdka ®
Czarna chińska herbata 

z dodatkiem cząstek jabłek 
i skórki pomarańczy pod-

kreślona aromatycznym 
cynamonem i goździkami. 

Umili chwile oczekiwania na 
pierwszą gwiazdkę.  

Parzenie: woda o temp. 95ºC,  
3-5 minut.

Zimowe Espresso
Inspirowana świątecznym klimatem 

kompozycja ziaren arabiki z Ameryki 
Środkowej i Afryki. Klasyczna, 

mocno palona kawa z posmakiem 
miodu , suszonych owoców 

i migdałów doda energii w zimowy 
poranek i  umili świąteczne 

popołudnie. Doskonała na prezent. 

Wigilijny Wieczór ®
Owocowa kompozycja z hibisku-
sem, dziką różą, cząstkami jabłek  

i skórką pomarańczy wzbogacona 
migdałami, gwiazdkami anyżu 

i goździkami. Doskonała alternaty-
wa dla wigilijnego kompotu.  

Parzenie: woda o temp. 95ºC, 5-8 minut. 

Laponia
Biała oraz zielona herbata z cząstkami jabłek 

i ziarenkami czerwonego pieprzu, podkre-
ślona aromatem waniliowo-cytrusowych 

ciasteczek. Subtelna i jedwabista, znakomicie 
wpisze się w magiczną atmosferę Świąt.

Parzenie: woda o temp. 80- 85ºC, 2-3 minuty, 
2-krotne.

Kawy Świąteczne

Herbaty Świąteczne

  Pełne zapachów  
   Święta z Five o’clock       

Czym pachnie Boże Narodzenie? Cynamonem, 
marcepanem, goździkami, a może herbatą?

Jak co roku, w Five o’clock przywołujemy 
magię Świąt niepowtarzalnym aromatem 

herbacianej kolekcji świątecznej! Jeśli święta – 
to tradycyjne! Naszą tradycją są gwiazdkowe 

herbaty, które dostępne są tylko w okresie 
bożonarodzeniowym. Są to rozgrzewające 

kompozycje pachnące piernikami, 
przyprawami i bakaliami, które idealnie 

wpisują się w świąteczną atmosferę. Pierwsza 
Gwiazdka, Grudniowa Noc, Choinkowa 

Słodycz, Wigilijny Wieczór, Laponia,  
a dla amatorów kawy,  

Kawa Świąteczna i Zimowe Espresso, 
cudownie rozpieszczają zmysły swoim 

smakiem i aromatem.

Grudniowa Noc ® 
Czarna chińska i assamska her-
bata z cząstkami jabłek, skórką 
pomarańczy i migdałami pod-
kreślona cynamonem, anyżem 
i olejkiem z goździków. Wprawia 
w doskonały nastrój w chłodne 
grudniowe wieczory.  

Parzenie: woda o temp. 95ºC,  
3-5 minut.



Zestaw produktów świątecznych  
w eleganckiej torbie

Herbaty świąteczne w kartoniku i tubie, syrop oraz konfitura 
zapakowane w papierową torbę prezentową. 

Upominek w klasycznym kartoniku
Trzy różne herbaty świąteczne w torebce, tubie i puszce, 

konfitura świąteczna i czekoladka zapakowane  
w elegancki kartonik z okienkiem.

Herbaciany Kalendarz Adwentowy
Odliczaj czas do Świąt z Kalendarzem Adwentowym. Rozkoszuj 
się codziennie nowym świątecznym smakiem herbaty! Zestaw 

zawiera 24 saszetki z herbatami w piramidkach. 

    Przedstawiamy Państwu  

nasze Zestawy  
        Prezentowe

które pełnić mogą rolę gustownego upominku 
mikołajkowego lub pod choinkę. Jak wiadomo, 
obdarowywanie się jest czynnością przyjemną dla obu 
stron. Czasem jednak trzeba się nieźle nagłówkować, 
aby trafić w gust osoby obdarowywanej. Dlatego,  
aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy zbiór pomysłów 
na prezenty dla osób, którym na słowo „herbata” 
pojawia się na twarzy wielki uśmiech! Oto one!

Duet herbat świątecznych  
w kartoniku

Dwie świąteczne herbaty zapakowane  
w mały okolicznościowy kartonik.



Zestaw Bajka
Bajkowy kartonik kryjący w sobie  

6 herbacianych opowieści.  
Każda z herbat jest inna i każda wyjątkowa.

Upominek w świątecznym domku
Herbaty świąteczne w luzie i piramidkach, syrop świąteczny  

i czekolada z dodatkami zapakowane w atrakcyjne 
świąteczne pudełko w kształcie domku. 

Zestaw produktów świątecznych  
w dużej torbie

Elegancka torba świąteczna wypełniona herbatami,  
kawą i produktami delikatesowymi.

Świąteczny prezent w białym koszyku
Wiklinowy koszy wypełniony herbatami, kawami, 

produktami delikatesowymi, z porcelanowym kubkiem  
i zaparzaczem świątecznym.  



Zestaw Bajka 
6 herbat świątecznych każda  

w 5 saszetkach po 5g  
– masa netto 150g

Herbaciany 
       Kalendarz 
Adwentowy 

mix 24 herbat  
                w piramidkach 

61g

Świąteczne Herbaty  
          do dzbanka

     15 piramid po 8g
Kawa klasyczna  
w ziarnach Zimowe 
Espresso 

250g

Mini Zestaw  
    Herbat  
    Świątecznych

w piramidkach – mix 5 herbat 
25,6g

Kawa aromatyzowana 
w ziarnach Kawa 
Świąteczna 

250g

Torebka 

   z herbatą
50-100g

     Torebka 

     z Kawą 
Świąteczną
         50-100gŚwiąteczne Herbaty 

w puszkach 50g  mix 2 herbat

zakupy online fiveoclock.eu

Syrop    
  Świąteczny 
Cynamonowo-karmelowy 

200ml

Konfitura 

         Świąteczna
200g

Świąteczne  
   Herbaty 

w wygodnych 
piramidkach

20 x 2,5-3g

Świąteczne  
   Herbaty 

w kartoniku luz 
100g-150g

Świąteczne  
        Herbaty 
w tubie - mix 5 herbat 50g-60g

Rodzinna Herbata 
          Świąteczna

     w kartoniku luz 100g


