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Sweet LUNITA sladká každá minúta! 
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O nás 
Milovníci sladkých pochutín ale aj oia či zeleniny,  

dovoľte mi aby sme sa Vám predstavili. 

 

Sme tri baby, ktoré si plnia svoje podnikateľské sny. Naša firma sa zameriava na výrobu jedlých 

pochutín vo forme kytíc alebo boxov pre našich zákazníkov.  

 

Naše výrobky sú vyrobené z čerstvých a najlepších surovín na našom trhu. Taktiež sa snažíme o 

ekologickú výrobu, ktorú podporujeme ekologickými boxami.  

Táto práca nie je pre nás len pracovným výkonom ale môžeme prejaviť naše kreatívne mysle-

nie a hlavne ulahodiť vaším chuťovým pohárikom, čo nám robí radosť.  

................................................................................ 

Tamara Mackovičová 

riaditeľka firmy Sweet LUNITA´s  

Naša spoločnosť nie je platiteľom DPH, ceny sú konečné.  

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri cvičných firiem v 

Bratislave, vložka č. 202032/OA, IČO: 30 202 032  
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Jedlé  kytice  
z ovocia  
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Birthday bomb 

Ovocná kytica Birthday bomb je určite vhodný darček 
pre každého oslávenca. V kytici sa nachádzajú jahody, 
jahody poliate jemnou mliečnou čokoládou, poma-
ranče, kivi, hrozno, jablko, banán a ananás.  

 

17,00 € 

Fruit mix 

Zažite explóziu ovocia s kyticou Fruit mix. 
Kytica je zložená z hrozna, ananasu, ma-
lín, jabĺk, pomarančov poliatych horkou 
čokoládou, banánu a manga.  

15,00 € 
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Strawberry surprise  

Pri kytici Strawberry surprise si prídu na svoje milovníci ja-
hôd. Kytica je zložená z jahôd poliatych jemnou ružovou 
čokoládou.  

13,50 € 

Valentine delicacy 

Kytica Valentine delicacy poteší všetkých zamilovaných. 
Aranžmán kytice tvorí srdce z mliečnej čokolády, melón, 
ananas, hrozno a jahody.  

25,00 € 
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Jedlé  kytice 
zo sladkostí  
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Ferrerro   luxury 

Kyticu Ferrerro luxury zdobia čokoládové Ferrerro bom-
bóniky. Kytica je vhodná ako darček pre muža aj ženu.  

15,00 € 

Sweet   Rafaello 

Kyticu Sweet Rafaello zdobia kokosové Rafaello guľôčky. 
Kytica je vhodná ako darček na Valentína ale aj na rôzne 
iné príležitosti.  

20,00 € 
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Kinder  surprise 

Kytica Kinder surprise pre deti aj dospelých je zložená z 
malých kinder bueno čokoládiek.  

25,00 € 

 Lollipop  dream 

Kytica Lollipop dream poteší všetkých malých aj veľkých 
milovníkov lízatiek. Kytica sa skladá z lízatiek rôznych chutí 
ako sú jablková, jahodová a kolová.  

13,80 € 
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Jedlé  boxy 
z ovocia 
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Dream for a man 

Ovocný box Dream for a man je naozaj snom každého muža. 
Box sa skladá z malých 0,25 decových fľaštičiek Jacka Daniel-
sa, Absolut vodky, Jägermeistra a Slivovice. V boxe sa ďalej 
nachádzajú maliny v čokoláde, hrozno v čokoláde a jahody v 
čokoláde.  

25,00 € 

Zažite sladké potešenie s boxom Pink sweet bomb. 
V boxe sa nachádzajú jahody poliate bielou a ružo-
vou čokoládou, posypané najrôznejšími sladkými 
posýpkami.  

Pink sweet bomb 

15,00 € 
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Box Healthy delicacy je box plný najrôznejších druhov ovo-
cia. V boxe sa nachádza granátové jablko, jablká, čučoriedky, 
jahody, pomaranče, mandarínky, hrušky a ríbezle.  

Healthy   delicacy 

20,00 € 

Sweet strawberries 

Zažite jahodovú explóziu s boxom Sweet strawberries. 
Box sa skladá z jahôd poliatych rôznymi druhmi čokolá-
dy ako je mliečna, horká a biela.  

15,00 € 
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Jedlé  boxy 
zo sladkostí 
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Pleasure for woman 

Box v tvare srdca s názvom Pleasure for woman 
je box ktorý je potešením pre každú ženu. V boxe 
nájdete Merci bombonieru, Lindor pralinky a Mil-
ka mliečnu čokoládu.  

20,00 € 

Valentine bomb 

Pri boxe Valentine bomb sme vytvorili veľký box v 
tvare srdca s plyšovým medvedíkom pre všetkých, 
ktorí chcú niečo darovať z lásky. Box sa skladá z Kin-
der surprise vajíčok, Kinder čokoládiek a z Kinder 
buena.  

25,00 € 
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Chocolate temptation 

Pri boxe Chocolate temptation si prídu na svoje všetci 
milovníci Milka čokolády. Box sa skladá z malých čoko-
ládiek Milka rôznych chutí ako je mliečna, oriešková 
alebo jahodová.  

Happy  child 

12,75 € 

Happy child box je určite vhodný darček pre všetkých ma-
lých milovníkov sladkostí. Máme boxy v troch farbách a to 
sú modrá, ružová a biela. V každom boxe sa nachádza jupík 
jablkový, pomarančový Hello džúsik, kinder surprise, tic-tac, 
mliečna čokoládka, brumík krémový, tyčinka bounty, lízatká 
a cukríkky rôznych príchutí.  

15,00 € 
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Kde nás  nájdete? 
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Otváracie hodiny 

Pondelok 9:00-20:00 

Utorok 9:00-20:00 

Streda 9:00-20:00 

Štvrtok 9:00-20:00 

Piatok 9:00-20:00 

Sobota 10:00-20:00 

Nedeľa  ZATVORENÉ 
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 0907 508 554 

  sweetlunitas.shop@gmail.com 

      lunitas123.wexbo.com 


