ZESTAWY PREZENTOWE
Poszukujesz gustownego upominku, który idealnie
zmieści się pod choinką? Zapraszamy do sklepów
stacjonarnych, jak i na fiveoclock.eu, gdzie odnajdziesz
szeroki wybór prezentów. Poczuj z nami magię świąt.

Wprowadź świąteczną atmosferę dzięki słodkim
dodatkom! Wybierz spośród różnych form i smaków
swoją ulubioną czekoladę - mleczną, deserową,
pitną lub w tabliczce. Herbaciany napar osłodzić
możesz syropem lub owocowo-korzenną konfiturą.
Wszystko to i wiele więcej odnajdziesz w świątecznej
ofercie Five o'clock.
ZAKUPY ONLINE

FIVEOCLOCK.EU

Aromatyczne herbaty i kawy to Bożonarodzeniowa tradycja
w Five o'clock. Pięć magicznych smaków herbat, oraz
wyjątkowa kawa, pojawiają się w naszej ofercie rok rocznie
w okresie przedświątecznym. Ich smak rozgrzewa i przyjemnie
otula nutami owoców, czekolady i przypraw korzennych.
Zasmakuj z nami magii świąt.

KAWA ŚWIĄTECZNA
Aromatyczne ziarna arabiki
połączone z nutą czekolady
i cynamonu. Jej słodki
i korzenny aromat uprzyjemni
świąteczne chwile. Doskonale
komponuje się z odrobiną
cukru trzcinowego i mleka.

PIERWSZA GWIAZDKA®
Kompozycja czarnej chińskiej i assamskiej herbaty
z aromatyczną pomarańczą i cząstkami jabłek.
Dodatek cynamonu i goździków wprowadza
cudownie świąteczny akcent i umila oczekiwania
na tę jedyną, wyjątkową gwiazdkę
w świąteczny wieczór.

ZIMOWE ESPRESSO
Wysokogatunkowe ziarna
arabiki skomponowane
z myślą o miłośnikach
espresso i zwolennikach
mocniejszej kawy. Dodatek
odrobiny syropu świątecznego
wzbogaci smak i wyprowadzi
bożonarodzeniowy nastrój.

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

CHOINKOWA SŁODYCZ®
Zielona chińska herbata z dodatkiem ziarenek
różowego pieprzu oraz goździków. Prawdziwej
magii i smaku dodają jej cukrowe gwiazdki
o marcepanowym aromacie. Odrobina czekolady
podkreśla deserowy charakter tej herbaty.
Parzenie: woda o temp. 70°C, 2-3 minuty, 2-krotne.

GRUDNIOWA NOC®
Czarna herbata pochodząca z Chin oraz indyjskiej
prowincji Assam, ze skórką pomarańczy, anyżem,
migdałami i cząstkami jabłek.
Korzenna kompozycja,która wprawia w doskonały
nastrój, a z odrobiną miodu uprzyjemni każdy
zimowy wieczór
Parzenie: woda o temp. 95°C, 3-5 minut.

WIGILIJNY WIECZÓR®
Świąteczna mieszanka suszonych owoców.
Hibiskus, jabłko, płatki migdałów,
anyż i skórka pomarańczy tworzą niesamowite
połączenie. Korzenny, winno-słodki napar
smakować będzie wybornie z odrobiną miodu
lub cukru trzcinowego.
Parzenie: woda o temp. 95°C, 5-8 minut.

LAPONIA
Wyjątkowe połączenie białej i zielonej herbaty,
wzbogacone cząstkami jabłek oraz aromatem
waniliowo-cytrusowych ciasteczek.
Całość udekorowana ziarenkami różowego pieprzu.
Uprzyjemni degustację świątecznych ciast
i zapewni chwilę relaksu.
Parzenie: woda o temp. 80-85°C, 2-3 minuty, 2-krotne.

ŚWIĘTA
TO WYJĄTKOWY CZAS
Są to magiczne chwile, które spędzamy w gronie
najbliższych - pełne ciepła, miłości i radości.
Z przyjemnością przedstawiamy nasze tradycyjne
świąteczne produkty, które umilą zimowe dni
przy filiżance aromatycznej herbaty lub kawy.

*

Zapraszamy do spędzenia
aromatycznych Świąt z Five o’clock.

Dla miłośników kawy klasycznej oraz
aromatyzowanej przygotowaliśmy
propozycje, które pachną świętami.

