
best by  H enriette 

...til dig der vælger den kreative gaveløsning  
i den bedste kvalitet... 

 inspiration julen 2013... 



 
 du sparer tiden -  jeg sørger for kvaliteten! 

 

. 

 

 

Julehygge  
2 fl Italiensk Passo Rosso 
1fl Kirsebær Gløgg fra Selleberg 
Gløgg rosiner/mandler fra Mill&Mortar 
Julebolcher fra Almuegården 
Julelakrids fra Johan Bülow 
Kirsebærsauce fra Selleberg 
Marcipanhjerter fra Summerbird 
Pakket i sort gavekuffert 
Pris: 396,00 kr.  

Eksklusiv jul 
2 fl. Italiensk Ripasso 
Tonga vanilie fra Summerbird 
A2Living lanterne 
Skilt med god jul 
Pakket i sort gaveæske 
Pris: 340,00 kr.  

Juleøl & brændevin 
3 fl Staarup øl 
1 fl Schumacher brændevin 
Sennep fra Sidinge 
Nødde dressing fra Sidinge 
Kernekiks  
Julekaffe 
Krydderisalt 
Pakket i sort gavekuffert 
Pris: 416,00 kr. 
 



Erhverv 
Som erhvervskunde kan du selv komme og hente din gave eller du kan bestille 
den, så sørger vi for at levere eller sende gaven til modtageren og vi sender din 
faktura, enkelt og ligetil. Det er helt uforpligtende at blive oprettet som  
erhvervskunde - nogle virksomheder køber få gaver om året, andre flere  
hundrede. Du kan bestille alt fra julegaver til alle medarbejdere, gaven til den 
enkelte medarbejder, receptionsgaven samt hilsener til samarbejdspartnere og 
kunder. Vores speciale er at servicere netop dit firma med gaver hvor kvalitet og 
service er helt i top. Størstedelen af vore kunder er firmaer der ønsker  
kvalitetsgaver til konkurrencedygtige priser.  
Du finder et bredt udvalg af gaver der matcher virksomheders behov i løbet af 
året. 

     når du har behov for gaven har vi den kreative løsning 

Italiensk luksus jul 
1 fl. Hvid Amarone Marani 
2 fl. Mara Ripasso fra  
Karameller fra Karamelkompagniet 
Julebolcher fra Almuegården 
Pakket i sort gaveæske 
Pris: 380,00 kr. 

God jul 
2 fl. Chilensk Monte Rosa  
Grand Reserva Cabernet Sauvignon 
Tonga Vanilie chokolade fra Summerbird 
Lanterne fra A2 Living 
Skilt med god jul 
Pakket i sort gaveæske  
Pris: 240,00 kr. 

Julehygge  
2 fl Italiensk Passo Rosso 
1fl Kirsebær Gløgg fra Selleberg 
Gløgg rosiner/mandler fra Mill&Mortar 
Julebolcher fra Almuegården 
Julelakrids fra Johan Bülow 
Kirsebærsauce fra Selleberg 
Marcipanhjerter fra Summerbird 
Pakket i sort gavekuffert 
Pris: 396,00 kr.  



best by  H enriette 
 

Vestergade 10, 7850 Stoholm  
  

Butikken er åben:  
tirsdag til fredag: 12.00-17.30 

       lørdag 10.00 - 13.00 
 

Træffes på Tlf.: 2890 5617  
 mandag til fredag 8.00-17.30 
bestbyhenriette@gmail.com 

 

kig forbi www.bestbyhenriette.dk eller Facebook for inspiration 

Alle gaveforslagene er pakket i gaveæsker der er velegnede til forsendelse 
men kan selvfølgelig pakkes i kurve eller anden spændende emballage. 

Ring så tager vi en snak om hvad der passer til lige dit behov.  
Vi ser frem til at lave en kreativ og lækker gaveløsning til dine  

medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere. 
 

Med venlig hilsen  
Henriette Nielsen 

 
 

     Priserne er ex. Moms og levering                    Gratis levering i Stoholm og omegn  


