Nicolas Vahé on ühe mehe eluaegne kirg hea toidu vastu. Tänaseks päevals on sellest kirest välja kasvanud lai
valik hõrgutisi, jooke ning köögiaksessuaare. Eelkõige kirjeldavad gurmeebrändi kvaliteetsed toiduained ning suur
armastus toidu vastu. Prantsusmaa päritolu retseptidele on lisatud üllatavaid maitseid ning skandinaaviapäraseid
lisasid.

Maiustused, šokolaadid, pestod, moosid, sinepid, õlid, spagetid - moodustavad vaid väikese osa Nicolas vahe
gurmeevalikust.
„All my products are made from the finest ingredients and top quality is a given. I always strive to create
surprising experiences of taste and combine ingredients in ways you don’t find anywhere else. I want my
products to inspire and surprise you and show you that good food doesn’t have to be complicated. To me
it’s all about the essence of cooking. That’s why it’s important to me that the concept of Nicolas Vahé is
easily decoded and makes sense in an everyday cooking routine so that cooking a tasty meal doesn’t become
rocket science“ – Nicolas Vahé

Kingitusena pakitud kolm kvaliteetset pestot nautimiseks Hind: 16,90 EUR
suupistetega, pastatoitudes või tükikesel leival. Pestovalikusse
kuuluvad tomati-artišoki, musta oliivi ja basiiliku ning punase Tootekood:
pipra pesto.
NV1302
3 x 200g

Confit on moosi sarnane toode, kuid sisaldab rohkem puuvilja Hind: 16,90 EUR
ning vähem suhkrut. Tugevama maitsega confit on mõeldud
nautimiseks erinevate juustudega, sobilikud on näiteks Tootekood:
Camembert, Roquefort ja teised tugevad juustud. Pakendis kolm NV1303
erinevat maitset: valge veini ja pirni, kirsi-ingveri ja viigimarjapähkli.
3 x 125g
Ideaalne kingitus gurmeearmastajatele. Klassikalised itaalia Hind: 26,90 EUR
durumnijahust spagetid (500g), basiiliku ja parmesani pesto
(180g), küüslauguga maitsestatud neitsioliiviõli (25cl) ning Tootekood:
tähekestega salfrätikud kaunistamaks lauda.
NVSK01

Gurmee elamus kinkekarbis. Imeliselt maitsev seenerisotto Hind: 32,90 EUR
(300g) valmib imelihtsalt vaid õli, koore ja parmesani lisamisel
pakkudes söögielamuse 4-6 inimesele. Kinkekomplekt sisaldab Tootekood:
lisaks haruldase valge trühvli õli (25cl), tipi kastme sarnast NVSK02
isuäratajat seentega (100g) ning tähekestega salfrätikuid.

Kinkekomplekt tõelisele magusasõbrale. Trühvlid tumeda Hind: 42,90 EUR
šokolaadi ja martsipaniga (180g), šokolaadi trühvlid krõmpsuva
karamelliga (110g), Urban kohvi (200g), karamelli siirupit kohvile Tootekood:
(25cl), passioni ja kookospähkli moosi (125g) ning kohvipaki NVSK03
sulgemiseks nutikat klambriga lusikat.

See fantastiline komplekt sisaldab kõike, mis ühele gurmee ja Hind: 57,90 EUR
magusasõbrale meeldib:
šokolaadiga kaetud pähklid,
šokolaaditrühvlid krõmpsuva karamelliga (110g), prantsuse Tootekood:
karamellid meresoolaga (80g), piimašokolaad karamelliga (50g), NVSK04
prantsuse nougat (180g), kakaoga kaetud beseed (150g) ja ingveri
pärlid valges šokolaadis (150g).

Barbeque komplekt täiuslikuks grillielamuseks. Sisaldab Hind: 65,90 EUR
serveerimiseks nuga ja kahvlit, musta oliivi ja rosmariini ketšupit
(280g), igapäevaseks kasutamiseks sobilikku soola ja pipra segu Tootekood:
(310g), vürtside segu liha maistestamiseks (115g), basiilikuga NVSK05
maitsestatud neitsioliiviõli (25cl) ning taipärast mangomaitselist
sinepit (190g).

Juustusõbra komplekt sisaldab serveerimiseks alust koos kolme Hind: 57,90 EUR
erineva juustunoaga, viigimarja ja pähkli confit´i (125g), musti
oliive (355g), punase sibula ja mustsõstra tipi kastme sarnast Tootekood:
isuäratajat (100g), pähklitega mett (250g), grissiine NVSK06
päevalilleseemnetega (150g) ning krõbedaid kartuli- ja mädarõika
krõpsusid (75g).

Suupistekomplekt sisaldab dipikastme sarnast isuäratajat peedi ja Hind: 65,90 EUR
vaarikatega (100g), viigimarja ja pähkli confit´i (125g), rohelisi
oliive sidruniga (355g), seesamiseemnetega grissiine (150g), Tootekood:
krõbedaid kartuli- ja mädarõika krõpsusid (75g), trühvlimaitselist NVSK07
sinepit (190g), basiilikuga maitsestatud neitsioliiviõli (25cl),
täistera leivakrõpse (100g) ning serveerimisalust.

Peakoka komplekt sisaldab igapäevaseks kasutamiseks sobilikku Hind: 109,00 EUR
soola ja pipra segu (310g), musta oliivi ja rosmariini ketšupit
(280g), neitsioliiviõli (25cl), punase sibula ja mustsõstra tipi Tootekood:
kastme sarnast isuäratajat (100g), vaarika ja ingverimaitselist NVSK10
sinepit (190g), Balsamico palsamiäädikas (25cl), basiiliku ja
parmesani pesto (180g), Trühvlimaitseline kaste Glaze salatitele
ja lihale (150ml), grissiine päevalilleseemnetega (150g), kakaoga
kaetud beseed (150g).

Hindadele lisandub käibemaks.

Pakkumises on välja toodud komplektide jaehinnad, täpsema pakkumise saame teha koguste alusel.

Kui Te ei leidnud eelolevast valikust endale sobivat komplekti, võta palun ühendust Nicolas Vahé
müügiesindajaga ning me koostame vastavalt Teie maitsele spetsiaalselt Teile sobiva kinkekomplekti.
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