
SPECIALITĂȚI PENTRU CRĂCIUN

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Pentru ca 

poveștile triste 

să aibă 

un final fericit!



CONCozonac

CONCozonac
Așa cum spune și denumirea, CONCozonacul este 

un produs tradițional de Crăciun, modelat cu grijă 

și dragoste după o rețetă special concepută de 

Brutăria CONCORDIA.

În amintirea clipelor copilăriei, am ales cele mai 

îndrăgite arome pentru a le combina într-un aluat 

pufos și fin, toate învelite într-o crustă gustoasă.

Este un adevărat răsfăț pentru serile de iarnă 

petrecute alături de cei dragi!

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Conține:
amintirile copilăriei, 

nucă, cacao, stafide și 
rahat

Gramaj: 700 g



          AUSTRIECE
Fursecuri

AUSTRIECE
Fursecuri

Venind cu o ofertă largă de produse de patiserie, 

Brutăria CONCORDIA a selectat cele mai rafinate 

produse pentru sărbătorile de sfârșit de an. 

Am pregătit o selecție de cinci tipuri de fursecuri, 

preparate după rețete tradiționale austriece vechi 

de sute de ani, fragede și fine. Acestea sunt 

considerate cele mai gustoase fursecuri din 

Austria. 

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Pachetul conține:
rafinament vienez, 

cornulețe cu vanilie și 
fursecuri: 

cu zahăr, gem, vanilie, 
nucă și Linzer

Gramaj: 150 g



          DULCE
Căsuța din turtă

DULCE
Căsuța din turtă

Modelată în diferite forme, de la inimioare la 

îngerași, în unele zone din Germania încă se mai 

păstrează tradiția modelării turtei dulci sub formă 

de căsuțe pe care, în ziua de Crăciun, copiii le 

savurează fără răsuflare. 

Acest lucru a devenit tradiție după ce Fraţii Grimm 

au descris o casă făcută din turtă dulce în „Hansel 

şi Gretel“, decorată cu tot felul de bomboane şi 

creme.

Personalizați alegerea făcută! 

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Conține:
clipe de poveste, 

miere, scorțișoară și 
bomboane ornamentale

Gramaj: 500 g
Personalizați!



Fursecuri din turtă

DULCE
Fursecuri din turtă

Primele mărturii ale apariţiei acestui sortiment de 

biscuiţi sau fursecuri apar la sfârşitul primului 

mileniu și, începând cu secolul al XIX-lea, turta 

dulce a devenit „prăjitura Crăciunului“ în multe 

ţări.

Respectând rețetele austriece, vă oferim o gamă 

variată de turtă dulce sub diferite forme și mărimi. 

Faceți o surpriză prietenilor, angajaților sau 

partenerilor dumneavoastră! Personalizați 

alegerea făcută! 

          DULCE

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Conține:
stele de zăpadă, 

miere și scorțișoară

Gramaj: 100 g

Personalizați!



Turta dulce a fost modelată încă de la începuturi 

sub diverse forme, de la inimioare la îngeri.

Pentru a surprinde bucuria Crăciunului, noi le-am 

modelat în forma Moșului.

Surprindeți-vă persoanele dragi cu un produs 

dulce, obținut din ingrediente care vor răsfăța 

toate gusturile!

Personalizați alegerea făcută! 

    DULCE
Moș Crăciun din turtă

Moș Crăciun din turtă
              DULCE

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Conține:
bucuria Crăciunului, 
miere, ciocolată și

fondant 

Gramaj: 100 g
Personalizați!



Turtă dulce pentru împodobirea bradului de 

Crăciun, alegerea perfectă pentru această mare 

sărbătoare!

Folosind diverse forme, simboluri ale iernii și ale  

Crăciunului, bucurați-vă alături de cei dragi 

de frumoasele momente ale primenirii bradului!

BRADULUI
Bijuteria

          BRADULUI
Bijuteria

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Conține:
momentele Ajunului,
miere, scorțișoară și 

bomboane ornamentale
Pachetele conțin 

trei figurine

Gramaj: 60 g



Un desert perfect pentru seara de Ajun! 

Figurinele din turta dulce vă vor aminti negreșit de 

zilele de sărbătoare ale copilăriei, de poveștile 

spuse sub brad în așteptarea Moșului.

Sărbători fericite!

DULCE
Figurine din turtă

          DULCE
Figurine din turtă

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Conține:
poveștile copilăriei,
miere, scorțișoară și 

bomboane ornamentale.
Pachetele conțin una sau 

trei figurine

Gramaj: 20 g | 60 g



CONCORDIA
Brutăria

Oferta de preț va fi personalizată în funcție de 

cantitatea și tipul produselor. 

Pentru o comandă de minim 200 lei, produsele 

sunt distribuite în București și Ploiești direct la 

ușa dumneavoastră! 

Termenul de execuție va fi stabilit în funcție de 

cantitatea comandată.

DEVELOPMENT
R O M Â N I A

Unde ne găsiți?
MAGAZIN

Brutăria CONCORDIA la Mall Promenada București 

Nivel -1 | Calea Floreasca 246B | Sector 1

Luni - duminică | 10:00 - 22:00 

SERVICIUL DE COMENZI

Șos. Centura de Vest 1A Ploiești 

M +40 726 244806 | comenzi.cd@concordia.or.at

Împreună putem crește șansa tinerilor aflați în dificultate să urmeze 

cursurile pentru meseria de brutar/patiser organizate de Școala de Meserii, 

program al Centrului pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA! 

Pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit!

este o întreprindere de economie socială care face Brutăria CONCORDIA 

parte din CONCORDIA Development, ramură economică a Organizației 

Umanitare CONCORDIA. 



delicios!

www.concordia-brutarie.ro 
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