




Szanowni Państwo,

na obraz ekskluzywnego hotelu czy luksusowej restauracji składają się najdrobniejsze szczegóły. 

Goście tych wyjątkowych miejsc doceniają je nie tylko ze względu na ogólne wrażenia estetyczne, 

najwyższy komfort i wygodę czy profesjonalną obsługę, ale także ze względu na odpowiednio 

dobrane dodatki. Często to one zostają w ich pamięci najdłużej.

Herbaty Veertea Premium oraz Pallavi to produkty, które w klasie herbat śniadaniowych 

nie mają sobie równych. Od lat gwarantujemy Państwu niezmienną jakość i świetny smak 

naturalnych, wyselekcjonowanych suszy herbacianych oraz rodzimych owoców i ziół. 

Herbata to produkt, którego marka jest szczególnie widoczna na bufecie śniadaniowym, 

w hotelowej restauracji, a także w pokoju. Należy zadbać, by nie była napojem znanym 

z supermarketu. Dlatego oferowane przez nas produkty dostępne są wyłącznie dla hoteli 

i i restauracji oraz u autoryzowanych dystrybutorów specjalizujących się w dostawach dla branży 

HoReCa. Zostając naszym klientem, otrzymują Państwo także dodatkowe wsparcie w postaci

akcesoriów, szkoleń i doradztwa. 

W szerokim portfolio naszych produktów posiadamy również klasyczną linię herbat Saviti, 

kawy mielone, ziarniste w saszetkach oraz najważniejsze dodatki, takie jak cukier 

czy śmietanka. 

Wśród kaw na szczególną uwagę  zasługuje Caffe Molinari. To oryginalna włoska kawa o ponad 

2200-letniej tradycji pochodząca z palarni w Modenie . Stanowi synonim jakości i niezmiennie 

doskonałego smaku w każdej filiżance. Nie jest to jednak nic zaskakującego, bowiem Włosi, 

jak nikt inny, znają tajniki palenia najlepszej kawy na świecie. 

Zapraszam do zapoznania się z naszymi produktami.

LUKSUS KRYJE SIĘ W DETALACH!

To najwyższa jakość serwowanych produktów
oraz precyzja w doborze detali czyni
obiekt luksusowym. 

Z pozdrowieniami,
       

Dyrektor Pallavi Group





HoReCa

najwyższa jakość

doskonale skomponowane

czarne oraz zielone herbaty

naturalne napary owocowe

polskie zioła

oryginalna alternatywa 

dla powszechnych marekdla powszechnych marek

szeroki wybór smaków

polska marka dostępna tylko

dla branży

HERBATY
WYJĄTKOWYCH
MIEJSC









LUKSUSOWE HERBATY
liściaste w filtrach

finezja smaku

elegancja podania

wyjątkowość w każdym calu

GOTOWE DO PARZENIA W DZBANKU

Pallavi to luksusowa herbata 

liściasta o doskonałym 

smaku i aromacie, zamknięta 

w wygodnym, ekologicznym 

filtrze wprost do zaparzenia. 

 

Idealnie skomponowana, duża Idealnie skomponowana, duża 

porcja znakomitej herbaty dla 

koneserów oraz pasjonatów 

prawdziwych doznań. 

Wyrafinowany smak i elegancja 

podania...

czego chcieć
więcej?



EKSKLUZYWNA
HERBATA LIŚCIASTA



EKSKLUZYWNA
herbata liściasta

ASSAM
200 g

KLASYCZNA ZIELONA 
200 g

OWOCOWY RAJ
200 g

ZIELONA Z ANANASEM
200 g

CZARNA Z OWOCAMI
200 g

POMARAŃCZOWY
EARL GREY
250 g

DZIKA RÓŻA
Z HIBISKUSEM
240 g

ZIELONA Z TRUSKAWKĄ
I MALINĄ
270 g

TRADYCYJNY
EARL GREY
250 g

YERBA MATE
Z CYTRYNĄ
240 g

ZIELONA Z OWOCAMI
200 g

BIAŁA Z BRZOSKWINIĄ
200 g

ZIELONA Z JAŚMINEM
200 g

MIĘTA
180 g







PREZENTER DO HERBATY ZAMYKANY 
12 przegródek, biały / brąz

PREZENTER DO HERBATY OTWARTY 
12 przegródek, biały / brąz

CUKIER W SASZETKACH
biały, brązowy
4 g

PREZENTER DO 
HERBAT LIŚCIASTYCH
5 sztuk

WARNIK DO WODY
7 l

WARNIK DO WODY
10 l

EKSPRES NA KAPSUŁKI PODSTAWKA
POD KAPSUŁKI
DO EKSPRESU

CIASTKA PORCJOWANE
KARMELOWE SPECULOOS
300 sztuk

ZESTAW POWITALNY
DO POKOJU

CUKIER KANDYZOWANY
W PAŁECZKACH

MENU DO HERBAT
LIŚCIASTYCH

FILTRY 
PAPIEROWE

PREZENTER DO HERBATY ZAMYKANY 
6 przegródek, biały / brąz

PREZENTER
DO POKOJU







NASZ PARTNER
WWW.CAFFEMOLINARI.PL

KAWA ZIARNISTA
1 kg

KAWA ROZPUSZCZALNA
VEER CAFETERIA
500 g

KAWA ZIARNISTA
MOLINARI ESPRESSO
1 kg

KAWA ZIARNISTA
MOLINARI ORO
1 kg

VEER CAFETERIA
KAWA W SASZETKACH 

VEER CAFETERIA
ŚMIETANKA DO KAWY

CZEKOLADA NA GORĄCO
1 kg
ORAZ PORCJOWANA
28 g 36 sztuk 

CIOCO DELICE
ZIARENKA KAWY 
W CZEKOLADZIE





Zamówienia przyjmujemy w sposób wygodny dla klienta:

        telefonicznie 

        mailowo

        poprzez formularze na stronie

        poprzez sklep internetowy

Zdajemy sobie sprawę, że świat luksusowych herbat dla gastronomii kryje 

jeszcze wiele sekretów, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszego jeszcze wiele sekretów, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszego 

wieloletniego doświadczenia. Przy pierwszym zamówieniu oferujemy 

doradztwo, profesjonalne szkolenia, przepisy oraz pomysły 

na serwowanie herbaty. 

 

Wiemy, jak ważny jest czas.  Dlatego  każdy nasz klient ma swojego opiekuna,  

z którym utrzymuje bezpośredni kontakt. To on jest jego stałym przewodnikiem 

po świecie herbat wyjątkowych miejsc. po świecie herbat wyjątkowych miejsc. 

nasi klienci mogą liczyć także na wsparcie w postaci
dodatkowych akcesoriów do parzenia i serwowania
herbaty.  

ZAMÓWIENIA

KONTAKT
PALLAVI GROUP SP.J.
ul. Szczecińska 32 

75-137 Koszalin

tel. 572 350 258

WWW.VEERTEA.COM BIZNES




