
Sprawdź ofertę w halach i na www.paczki.makro.pl

JUŻ OD

4999
netto

UPOMINKOWE
ZESTAWY

cneWielkan



Skład paczki:
• praliny z dodatkiem adwokatu Mieszko, 141 g
• czekolada mleczna z drażami Baron, 95 g
• galaretki w czekoladzie Ale Owoc Pszczółka, 260 g
• herbata bio Ginger Lemon Teekanne, 36 g
• wafle przekładane kremem cytrynowym Iga, 300 g
• cukierki Marcepanki Mieszko, 230 g
• opakowanie: celofan, rafia

4999
netto

61,49 zł brutto

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

ZESTAW LEMON
Wielkan cny



Skład paczki:
• wino hiszpańskie białe półsłodkie Bodega Cortes, 0,75 l
•  praliny z białej czekolady nadziewane kremem  

o smaku kokosowym i migdałem Delissimo Vobro, 91 g
• kawa ręcznie palona, mielona, Meksyk Cafe Mon Amour, 100 g
•  migdały w czekoladzie mlecznej z dodatkiem  

cynamonu Amaresti, 80 g
•  czekolada z nadzieniem jogurtowo-cytrynowym z herbatnikami  

Tarta Cytrynowa Wawel, 100 g
• opakowanie: celofan, rafia

ZESTAW WANILIA

4999
netto

61,49 zł brutto

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

Wielkan cny



Skład paczki:
• kawa ręcznie palona, mielona, Gwatemala Cafe Mon Amour, 100 g
• klasyczna czarna herbata Ceylon Gold Dilmah, 50 g
•  krówka na prawdziwym maśle i śmietanie Boska Krówka Dobosz, 200 g
• ręcznie robione ciasteczka kakaowe Ciasteczka z Krakowa, 140 g 
•  pralinki waflowe w płatkach czekoladowych z kremem  

o smaku truflowym Lumar, 120 g
• zając z czekolady ręcznie robiony, 80 g
• syrop żurawinowy Symbol Smaku, 250 ml
• opakowanie: taca kartonowa, celofan, rafia

5999
netto

73,79 zł brutto

ZESTAW GOLD

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

Wielkan cny



Skład paczki:
•  wino chilijskie białe półsłodkie Tierra Aufera, 0,75 l 

Świeże i aromatyczne, doskonale zbilansowane wino z bogatym 
aromatem owoców tropikalnych i cytrusów.

•  bombonierka pralin czekoladowych z czekoladą mleczną  
Pergale Hazelnut, 110 g •  herbata zielona cytryna Dilmah, 30 g

•  orzechy laskowe w belgijskiej czekoladzie mlecznej, deserowej, białej 
Amaresti, 80 g • praliny z czekolady mlecznej z nadzieniem arachidowym 
i karmelowym oraz kawałkami orzeszków arachidowych Baron, 198 g

•  czekolada mleczna z galaretką Fresh & Fruity Wawel, 100 g
•  konfitura z kiwi Devaldano, 190 g
•  opakowanie: taca kartonowa, celofan, rafia

ZESTAW GREEN

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

6999
netto

86,09 zł brutto

Wielkan cny



Skład paczki:
•  likier Salted Caramel Canari, 0,35 l 

Doskonały kremowy likier o smaku karmelu wzbogaconym solą,  
który świetnie smakuje zarówno w deserach, jak i pity solo.

•  kawa rozpuszczalna aromatyzowana o smaku pomarańczowym  
Livee, 60 g • herbata czarna G’tea Golden Ceylon, 50 g

•  kruche ciasteczka z kawałkami czekolady i kremem  
o smaku pomarańczowym Choco Gutti Bogutti, 160 g

• paluszki z czekolady deserowej o smaku pomarańczowym Carletti, 75 g
• zefiry Gabriela Pergale, 168 g
• ciastka o smaku słonego karmelu z masłem Lumar, 140 g
• czekolada z kawałkami migdałów i sokiem pomarańczowym Merci, 100 g
• opakowanie: taca kartonowa, celofan, rafia

7999
netto

98,39 zł brutto

ZESTAW DELICE

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

Wielkan cny



Skład paczki:
• likier wiśnia z brandy Folwark Janików, 0,5 l
  Zaskakujący smak wiśni z brandy.
• kawa ziarnista Wesołych Świąt, 100 g
• czekolada gorzka z kawałkami czerwonej porzeczki E. Wedel, 100 g
• ręcznie robiony mazurek Ciasteczka z Krakowa, 100 g
• precelki z czekolady deserowej Carletti, 75 g
• pasztet Dworski z kaczką, 130 g
• opakowanie: karton, rafia

ZESTAW
TRADYCYJNY

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

8999
netto

110,69 zł brutto

Wielkan cny



Skład paczki:
•   wino hiszpańskie musujące różowe wytrawne Visiega, 0,75 l 

Wytwarzane tradycyjną metodą wtórnej fermentacji w butelce,  
doskonale orzeźwiające dzięki mieszance lokalnych odmian winogron.

•  mini zefiry o smaku marakui z polewą kakaową Pergale, 168 g
•  konfitura truskawkowa Devaldano, 190 g
•  herbata bio You’re My Berry Teekanne, 45 g
•  praliny czekoladowe z likierem cherry Pergale, 190 g
•  czekolada mleczna nadziewana Strawberry Yoghurt Ritter Sport, 100 g
•  orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej Picks, 90 g 
•   truskawki w czekoladzie deserowej i białej w truskawkowym pyłku 

Amaresti, 80 g
•  ręcznie robiona czekolada różowa z kawałkami truskawek i ananasa, 60 g
•  opakowanie: taca kartonowa, celofan, rafia

ZESTAW ROSE

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

9999
netto

122,99 zł brutto

Wielkan cny



Skład paczki:
•  wódka Kupażowana Wokulski, 0,5 l 

Produkowana według unikalnej i sprawdzonej receptury.  
Jej tajemnicą jest kupaż spirytusów. Dodatek żytniego spirytusu powoduje,  
że wódka ta nabiera niepowtarzalnej głębi i łagodnego, kremowego smaku.

•  likier mleczny Słony Karmel Wokulski, 0,5 l 
Aksamitnie kremowy, o słodko-słonym smaku.

• kawa ręcznie palona Kamerun Cafe Mon Amour, 100 g
• żurawina Symbol Smaku, 200 g
• suszona wołowina Beef Jerky Classic Bell, 25 g
• chrzan tarty Symbol Smaku, 235 g
• ręcznie robiona babeczka wielkanocna Ciasteczka z Krakowa, 120 g
• pierniki lukrowane Serca Toruńskie, 120 g
• czekolada biała w kształcie jajka z truskawkami i ananasem, 60 g
• opakowanie: karton

ZESTAW
POLSKIE SMAKI

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

13999
netto

172,19 zł brutto

Wielkan cny



Skład paczki:
•  Alpejskie Mleczko o smaku waniliowym Milka, 330 g
•  ciastka z kawałkami czekolady Pieguski Choco Cookies Milka, 135 g
•  cukierki Bonbons Oreo Milka, 86 g 
•  dwa ciastka biszkoptowe z kawałkami mlecznej czekolady Cake & Choc Milka, 35 g 
•  krem do smarowania z orzechami laskowymi Milka, 350 g
•  zając z czekolady Milka, 45 g 
•   biszkopty z galaretką o smaku pomarańczowym oblane  

mleczną czekoladą Choco Jaffa Milka, 147 g
•  łaciata czekolada mleczna z białą Happy Cow Milka, 100 g
•  jajko z czekolady Funny Egg Milka, 50 g
•   baton z czekolady mlecznej z nadzieniem mlecznym  

o smaku waniliowym oraz pokruszonymi ciastkami Oreo Milka, 37 g
•  kubek •  opakowanie: taca kartonowa, celofan, kokarda

7999
netto

98,39 zł brutto

ZESTAW  
FIOLETOWA SŁODYCZ 

OD MILKI

W skład paczki wchodzą wyłącznie produkty wyszczególnione w opisie. 
Lista składników oraz alergenów mogących występować w poszczególnych  
produktach wchodzących w skład paczek dostępna jest na stronie www.makro.pl.

Wielkan cny



Paczka DELICE

1. Kawa rozpuszczalna aromatyzowana o smaku pomarańczowym 60 g, Livee
Skład: kawa rozpuszczalna, aromat pomarańczowy 4%

2. Czekolada pomarańczowo-migdałowa 100 g, Merci
Skład:  miazga kakaowa, cukier, migdały, tłuszcz kakaowy, zagęszczony sok pomarańczowy, mus jabłkowy, emulgator 

(lecytyny sojowe), aromaty naturalne, ananas, substancja zagęszczająca (alginian sodu), kwas cytrynowy
Alergeny: migdały, mleko, soja, orzeszki ziemne, orzechy laskowe i inne, nerkowce

3. Paluszki pomarańczowe 75 g, Carletti
Skład:  miazga kakaowa, cukier, płatki kukurydziane (kukurydza, cukier, sól, słód jęczmienny), masło kakaowe,  

mleko w proszku pełne, emulgator (lecytyna rzepakowa), olejek pomarańczowy
Alergeny: mleko, jęczmień (gluten)

4. Likier słony karmel 350 ml, Canari
Skład: nie dotyczy
Alergeny: mleko

5. Herbata czarna Golden Ceylon 25 x 2 g, G’tea!
Skład:  herbata czarna cejlońska

6. Ciastka maślane z nutą słonego karmelu 140 g, Milanea 
Skład:  mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, z ziaren palmowych), odtłuszczone mleko w proszku, 

emulgator (lecytyny sojowe), sól, masło (1%), aromat, jaja w proszku, żółtka jaj w proszku, kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu, substancje spulchniające (węglany sodu i węglany amonu)

Alergeny: pszenica, mleko, soja, jaja; może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, sezam

7. Zefiry GABRIELA o smaku śmietankowym z kruszonymi wafelkami 168 g, Pergale
Skład:  dżem jabłkowy [cukier, przecier jabłkowy (27%) (jabłka tarte, konserwant (dwutlenek siarki)), syrop glukozowy, 

substancja żelująca (pektyna), regulator kwasowości (cytrynian trisodowy)], syrop glukozowy, okruchy waflowe 
(2%) (mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, emulgator (lecytyny sojowe), sól, substancje spulchniające (węglany 
sodu, węglany amonu), białka jaj w proszku], regulator kwasowości (kwas mlekowy), stabilizator (inwertaza), 
aromat śmietankowy

Alergeny: soja; może zawierać mleko i jego produkty

8. Ciasteczka z kawałkami czekolady i kremem pomarańczowym 160 g, CHOCO GUTTI Bogutti
Skład:  mąka pszenna, krem o smaku pomarańczowym (20%) [cukier, olej roślinny (słonecznikowy), skrobia 

modyfikowana, laktoza, tłuszcz palmowy, emulgator (lecytyny sojowe), barwniki (karoten, kapsantyna), 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat], tłuszcz palmowy, cukier, krople czekoladowe (10%) [cukier, 
miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny sojowe)], skrobia ziemniaczana, syrop glukozowy, 
mleko odtłuszczone w proszku, pasteryzowana masa jajowa, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany 
amonu), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (lecytyny sojowe), sól, aromat

Alergeny: gluten, soja, mleko, jaja; może zawierać: orzechy, orzeszki arachidowe, sezam

Skład i alergeny



Paczka FIOLETOWA SŁODYCZ

1. Zając z czekolady Milka, 45 g
Skład:  cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku,  

tłuszcz mleczny, emulgator (lecytyny sojowe, E476), pasta z orzechów laskowych, aromat
Alergeny:  orzechy laskowe, mleko i produkty pochodne; może zawierać: orzeszki ziemne, inne orzechy,  

zboża zawierające glutenę

2. Krem do smarowania z orzechami laskowymi Milka, 350 g
Skład:  cukier, olej rzepakowy (25%), serwatka w proszku, pasta z orzechów laskowych (5%), kakao w proszku 

o obniżonej zawartości tłuszczu (4,5%), odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz kakaowy, olej słonecznikowy, 
emulgatory (lecytyny), sól, aromaty

Alergeny:  orzechy laskowe, mleko i produkty pochodne; może zawierać: orzeszki ziemne, inne orzechy, zboża zawierające 
gluten

3. Alpejskie Mleczko waniliowe 330 g, Milka
Skład:  cukier, odtworzone odtłuszczone mleko, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), miazga kakaowa, 

odtłuszczone mleko w proszku, glukoza, substancja utrzymująca wilgoć (E420), tłuszcz kakaowy, tłuszcz 
mleczny, serwatka w proszku, białko jaja w proszku, substancja żelująca (agar), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), emulgatory (lecytyna sojowa, E476), substancja stabilizująca (inwertaza), aromaty, substancja 
konserwująca (E202)

Alergeny:  jaja, mleko, soja; może zawierać: orzechy, orzeszki ziemne, zboża zawierające gluten

4. Czekolada mleczna z białą czekoladą Happy Cow 100 g, Milka
Skład:  cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, serwatka w proszku, tłuszcz 

mleczny, emulgator (lecytyna sojowa), pasta z orzechów laskowych, naturalny aromat. Czekolada mleczna 
z mleka alpejskiego: miazga kakaowa min. 33%

Alergeny:  jaja, mleko, soja; może zawierać: orzechy, orzeszki ziemne, zboża zawierające gluten

5. Ciastka z kawałkami czekolady Pieguski Choco Cookies Milka, 135g
Skład:  mąka pszenna, cukier, olej palmowy, jaja, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,  

syrop glukozowy, skrobia pszenna, serwatka w proszku, substancje spulchniające (difosforany, węglany sodu, 
węglan wapnia, siarczan wapnia), emulgator (lecytyna sojowa), sól, aromaty, białko jaja w proszku

Alergeny:  soja, mleko, pszenica i inne zboża zawierające gluten, jaja; może zawierać orzechy

6. Biszkopty z galaretką o smaku pomarańczowym oblane mleczną czekoladą Choco Jaffa Milka, 147g
Skład:  cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, mąka pszenna, jaja, woda, tłuszcz kakaowy, 

odtłuszczone mleko w proszku, skrobia ziemniaczana, miazga kakaowa, zagęszczony sok pomarańczowy 
(1,5%), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), serwatka w proszku, olej rzepakowy, tłuszcz mleczny, 
substancja żelująca (pektyna), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cytryniany sodu), 
emulgatory (lecytyny sojowe, E476, E471), sól, aromaty, substancje spulchniające (węglany amonu),  
pasta z orzechów laskowych, barwniki (karoteny)

Alergeny:  jaja, orzechy laskowe, mleko, soja, pszenica; może zawierać inne orzechy

Skład i alergeny



Paczka FIOLETOWA SŁODYCZ (c.d.)

7. Cukierki Bonbons Oreo Milka, 86g
Skład:  cukier, tłuszcz palmowy, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku, miazga 

kakaowa, tłuszcz mleczny, mąka pszenna, emulgator (lecytyny sojowe), pasta z orzechów laskowych, kakao 
w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (0,2%), syrop glukozowo-fruktozowy, skrobia pszenna, substancje 
spulchniające (E503, E501, E500), aromaty, sól, regulator kwasowości (E524). Nadzienie mleczne zawiera 7% 
odtłuszczonego mleka w proszku

Alergeny:  jaja, mleko, soja; może zawierać: orzechy, orzeszki ziemne, zboża zawierające gluten

8. Jajko z czekolady Funny Egg Milka, 50g
Skład:  cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku, tłuszcz 

mleczny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (0,7%), emulgator (lecytyny sojowe), substancje 
glazurujące (E414, E904, E901, E903), pasta z orzechów laskowych, skrobia ryżowa, mleko pełne w proszku, 
barwniki (E101, E162, E160a, E163), aromat

Alergeny:  jaja, mleko, soja; może zawierać: orzechy, orzeszki ziemne, pszenicę i inne zboża zawierające gluten

9. Ciastko biszkoptowe z kawałkami mlecznej czekolady Cake&Choc 35 g, Milka
Skład:  mąka pszenna, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, olej rzepakowy, jaja, stabilizator (glicerol), miazga 

kakaowa, pełne mleko w proszku, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, skrobia pszenna, 
substancje spulchniające (difosforany, węglany potasu), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, 
serwatka w proszku, sól, emulgatory (lecytyny sojowe, E472b, E475), aromaty (w tym mleko), syrop glukozowy, 
substancja zagęszczająca (guma ksantanowa)

Alergeny:  jaja, mleko, soja, pszenica; może zawierać orzechy

10.  Baton z czekolady mlecznej z nadzieniem mlecznym o smaku waniliowym oraz z pokruszonymi ciastkami  
Oreo Milka, 37 g

Skład:  cukier, olej palmowy, mąka pszenna, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, serwatka w proszku, 
miazga kakaowa, tłuszcz mleczny, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1%), skrobia pszenna, 
emulgatory (lecytyna sojowa i słonecznikowa), syrop glukozowy i/albo glukozowo-fruktozowy, substancje 
spulchniające (węglany potasu, węglany amonu, węglany sodu), sól, aromaty, pasta z orzechów laskowych, 
Nadzienie mleczne zawiera 7% odtłuszczonego mleka w proszku

Alergeny:  orzechy laskowe, mleko, soja, pszenica

Paczka GOLD

1. Boska Krówka 200 g, Dobosz
Skład: cukier, syrop glukozowy, woda, pełne mleko w proszku (7%), masło (7%), śmietanka w proszku (1,8%)
Alergeny: mleko; może zawierać: pszenicę, soję, nasiona sezamu, jaja, orzeszki ziemne i inne orzechy

2. Kawa mielona 100 g Gwatemala, Cafe Mon Amour
Skład: kawa palona - Gwatemala

3. Ceylon Gold herbata czarna 25 x 2 g, Dilmah
Skład: herbata czarna cejlońska (liść BOPF), bez dodatków

Skład i alergeny



4. Zając z czekolady 80 g New Izdebnik
Skład:  cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny sojowe, polirycynooleinian poliglicerolu), 

ekstrakt z wanilii. Masa kakaowa min. 50%
Alergeny: soja; może zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy, jaja, mleko, zboża zawierające gluten

5. Pralinki waflowe w płatkach czekoladowych z kremem o smaku trufli 120 g, Creation de Luxe
Skład:  kuwertura (30%) [masa kakaowa, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator (lecytyny sojowe), 

tłuszcz roślinny (palmowy, shea)]; cukier, serwatka w proszku, olej rzepakowy, kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, mąka pszenna, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator (lecytyny sojowe), aromaty, substancje 
spulchniające (węglany sodu i węglany amonu), żółtka jaj w proszku, błonnik pszenny, sól

Alergeny: pszenica, mleko, soja, jaja; może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, sezam

6. Ciasteczka zbożowe kakaowe 100 g, Ciasteczka z Krakowa
Skład:  mąka pszenna, mąka pszenna pełnoziarnista, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), cukier, płatki owsiane, 

masa jajowa pasteryzowana, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, sól, substancja spulchniająca (amoniak 
kwaśny, soda oczyszczona), aromat

Alergeny: gluten, jaja, migdały, sezam, mleko, orzeszki arachidowe, inne orzechy, soja

7. Syrop żurawinowy 250 ml, Symbol Smaku
Skład: sok z żurawiny (50%), cukier (50%)

Paczka GREEN

1. Green Tea Lemon herbata zielona aromatyzowana, 20 x 1,5 g, Dilmah
Skład: herbata zielona (liść Fannings), naturalny aromat cytryny (6%)

2. Orzechy laskowe w czekoladzie (mlecznej, deserowej, białej z kawą) 80 g, Amaresti
Skład:  czekolada mleczna (25%) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku 

(z mleka), miazga kakaowa, tłuszcz mleczny, emulgatory (lecytyny, polirycynooleinian poliglicerolu), aromat]; 
czekolada biała (25%) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku, emulgatory 
(lecytyny sojowe, polirycynooleinian poliglicerolu), aromat]; czekolada deserowa (25%) [cukier, miazga 
kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny, polirycynooleinian poliglicerolu), aromat], orzechy laskowe 
prażone (24%), zmielone ziarna kawy (0,6%), substancja glazurująca (guma arabska). Czekolada mleczna: masa 
kakaowa min. 28%. Czekolada biała: masa mleczna min. 14%. Czekolada deserowa: masa kakaowa min. 44%

Alergeny: mleko, soja, orzechy laskowe; może zawierać: orzeszki arachidowe i inne orzechy

3. Wino białe półsłodkie 0,7l, Tierra Aufera
Skład: nie dotyczy
Alergeny: siarczyny

4. Czekolada Fresh&Fruity 100 g, Wawel
Skład:  cukier, galaretka (25%) [cukier, syrop glukozowy, woda, regulator kwasowości (kwas cytrynowy),  

substancja żelująca (agar), koncentraty owocowe (0,2%): cytrynowy i malinowy, naturalne aromaty],  
tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny (shea), tłuszcz mleczny,  
emulgator (lecytyny słonecznikowe)

Alergeny: mleko; może zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, sezam, pszenicę, jaja, soję

Skład i alergeny



Paczka GREEN (c.d.)

5.  Praliny z czekolady mlecznej z nadzieniem arachidowym i nadzieniem karmelowym z kawałkami orzeszków 
arachidowym Baron, 198 g

Skład:  praliny z czekolady mlecznej z nadzieniem karmelowym (27%) z kawałkami orzeszków arachidowych 
(6%) i nadzieniem arachidowym (22%). Składniki: nadzienie karmelowe [syrop glukozowy (42,2%*), mleko 
zagęszczone słodzone (34,3%*) (mleko, sacharoza), syrop cukru inwertowanego (9,3%*), tłuszcz kokosowy, 
olej rzepakowy, woda, tłuszcz mleczny (0,9%*), emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
lecytyny rzepakowe), cukier palony, sól]; cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, orzeszki arachidowe 
(7,7%), kawałki orzeszków arachidowych, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, shea) w zmiennych 
proporcjach, mleko w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku, emulgator (lecytyny sojowe), sól, naturalny 
aromat orzeszków arachidowych (zawiera orzeszki arachidowe), pasta orzechowa (orzechy laskowe, orzeszki 
arachidowe), ekstrakt z wanilii.  
Czekolada mleczna: masa kakaowa min. 32%, masa mleczna min. 20%. * w nadzieniu karmelowym

Alergeny:  mleko, soję, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe; może zawierać: inne orzechy, jaja,  
zboża zawierające gluten

6. Bombonierka pralin czekoladowych z nadzieniem z orzechów laskowych 110 g, PERGALĖ
Skład:  czekolada mleczna 58% [cukier, mleko w proszku pełne, masło kakaowe, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne 

(shorea, palmowy, shea) w proporcjach zmiennych, mleko w proszku odtłuszczone, emulgatory (lecytyny 
sojowe, polirycynooleinian poliglicerolu), aromat]; nadzienie z orzechów laskowych (42%) [cukier, tłuszcze 
roślinne (z ziaren palmowych, palmowy), orzechy laskowe rozdrobnione, prażone (4,4%), mieszanka 
odtłuszczonego mleka w proszku i serwatki w proszku, serwatka w proszku, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem 
cytrynowym, polirycynooleinian poliglicerolu)], aromaty. Zawartość substancji suchych kakao w czekoladzie 
mlecznej: min. 25%. Zawartość substancji suchych mleka: min. 14%

Alergeny: może zawierać orzeszki arachidowe, nerkowce i inne orzechy, gluten (pszenny), jaja

7. Konfitura kiwi bez cukru 190 g, Devaldano
Skład:  kiwi (55%), woda, koncentrat soku jabłkowego, skrobia, substancja żelująca (pektyny), regulator kwasowości 

(kwas cytrynowy)
Alergeny: wyrób nie zawiera składników alergennych

Paczka LEMON

1. Wafle cytrynowe 300 g, Iga
Skład:  mąka pszenna, olej palmowy, cukier, serwatka w proszku, skrobia pszenna, mleko w proszku odtłuszczone, sok 

cytrynowy w proszku (0,3%), olej rzepakowy, emulgator (lecytyny sojowe), skrobia ziemniaczana, regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy), barwniki (karmel, kurkumina), sól, żółtka jaja w proszku, aromat, substancja 
spulchniająca (węglany sodu)

Alergeny: gluten, mleko, soja, jaja; może zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, nasiona sezamu

2. Bombonierka Ajerkoniak 141 g, Mieszko
Skład:  czekolada (49%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), tłuszcz kakaowy,  

emulgatory (lecytyny sojowe i E476), aromat], syrop glukozowy, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), cukier, 

Skład i alergeny



alkohol etylowy (3,6%), serwatka w proszku, laktoza, białka mleka, substancja utrzymująca wilgoć (sorbitol),  
likier jajeczny (0,3%), mleko odtłuszczone w proszku, emulgator (lecytyny sojowe), aromat.  
Czekolada - masa kakaowa min. 43%.  
Produkt zawiera alkohol i jest nieodpowiedni dla dzieci i kobiet w ciąży

Alergeny: mleko, jaja, soja; może zawierać: orzeszki arachidowe, inne orzechy, pszenicę

3. Marcepanki 230 g, Mieszko
Skład:  cukier, czekolada (25%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (palmowy, shea), tłuszcz 

mleczny, emulgatory (lecytyny sojowe i E476), aromat], marcepan (11%) (migdały, cukier, woda, syrop z cukru 
inwertowanego), laktoza, białka mleka, percepan (pestki moreli, cukier, woda, syrop z cukru inwertowanego, 
skrobia ziemniaczana), syrop glukozowy, miazga z orzeszków arachidowych, tłuszcz roślinny (palmowy), 
serwatka w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, alkohol etylowy, emulgator (lecytyny sojowe), aromaty, 
substancja utrzymująca wilgoć: inwertaza 
Czekolada – masa kakaowa min. 40%

Alergeny: orzeszki arachidowe, mleko, migdały, soja; może zawierać: orzechy, pszenicę

4. Czekolada mleczna z drażami 95 g, Baron
Skład:  cukier, tłuszcz kakaowy, draże z czekolady mlecznej (10%) [cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, 

miazga kakaowa, mąka ryżowa, substancja zagęszczająca (guma arabska), koncentrat z alg, koncentrat 
z jabłek, koncentrat z dyni, koncentrat z rzodkiewki, koncentrat z cytryny, koncentrat z czarnej porzeczki, 
koncentrat z marchwi, koncentrat z hibiskusa, koncentrat z fioletowego ziemniaka, sól, emulgator (lecytyny 
słonecznikowe), syrop glukozowy, substancje glazurujące (wosk pszczeli, biały i żółty, szelak, wosk carnauba); 
miazga kakaowa, mleko w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku, tłuszcz mleczny, mleko w proszku pełne, 
emulgator (lecytyny słonecznikowe), pasta orzechowa (orzechy laskowe, orzeszki arachidowe), naturalny 
aromat 
Czekolada mleczna: masa kakaowa min. 30%, masa mleczna min. 14%

Alergeny:  mleko, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe; może zawierać: inne orzechy, soję, jaja,  
zboża zawierające gluten

5. Herbatka BIO Ginger Lemon 36g, Teekanne
Skład:  imbir (53%), trawa cytrynowa (32%), lukrecja, kurkuma (5%), naturalny aromat cytrusowy, skórka cytryny (5%)
Alergeny: brak, zgodnie z aktualnym załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011

6. Galaretki w czekoladzie 260 g Ale Owoc, Pszczółka
Skład:  syrop glukozowy, cukier, czekolada (21%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory (E492, 

lecytyny sojowe, E476), aromat], woda, substancja żelująca (pektyny), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, 
cytryniany sodu), koncentraty soków owocowych (0,5%) (cytrynowy, pomarańczowy, wiśniowy, jabłkowy), 
aromaty, barwniki (kurkumina, karmin, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin) 
Masa kakaowa: min. 46%

Alergeny: może zawierać: mleko i produkty pochodne, orzeszki arachidowe i inne orzechy

Paczka LEMON (c.d.)
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Paczka POLSKIE SMAKI

1. Serca Toruńskie 120 g, Kopernik
Skład:  cukier, mąka pszenna, mąka żytnia, barwnik (karmel), substancja spulchniająca (węglany amonu), jaja w proszku, 

substancja zagęszczająca (guma arabska), przyprawy, sól, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Alergeny: pszenica, żyto, jaja; może zawierać: mleko, soję, orzeszki arachidowe, orzechy, sezam

2. Kawa mielona 100 g Kamerun, Cafe Mon Amour
Skład: kawa palona – Kamerun

3. Czekolada biała w kształcie jajka z kawałkami truskawek i ananasa 60 g, NEW Izdebnik
Skład:  cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, serwatka w proszku, emulgatory, lecytyny soi, 

polirycynooleinian poliglicerolu, aromat. Zawiera 1% owoców liofilizowanych
Alergeny: soja, mleko

4. Beef Jerky Classic 25 g, Bell
Skład:  100 g produktu gotowego wyprodukowano z 236 g mięsa wołowego. Składniki: mięso wołowe*, sól kuchenna 

wędzona (sól kuchenna, klonowo-dębowo-orzesznikowy dym wędzarniczy), przeciwutleniacz (askorbinian 
sodu), substancja konserwująca (azotyn sodu). *z ekologicznego gospodarstwa; mięso pochodzi z UE

Alergeny: może zawierać: seler, soję, gorczycę, gluten i laktozę

5. Babeczka wielkanocna 120 g, Ciasteczka z Krakowa
Skład:  cukier, mąka pszenna, skrobia pszenna, mleko w proszku odtłuszczone, olej rzepakowy, masa jajowa 

pasteryzowana, polewa deserowa i biała (cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), kakao w proszku 
o obniżonej zawartości tłuszczu (16%), miazga kakaowa, serwatka w proszku, barwnik (węglan wapnia), 
emulgatory (lecytyny sojowe i słonecznikowe), polirycynooleinian poliglicerolu, aromat), kakao w proszku, 
skórka pomarańczowa, posypka biała [cukier, uwodornione tłuszcze roślinne, odtłuszczone mleko w proszku 
(8%), laktoza, emulgator (lecytyna sojowa), syrop glukozowy, środek powlekający, aromaty], proszek do 
pieczenia, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym), syrop 
glukozowy, dekstroza, sól, zagęstnik (guma ksantanowa), środek antypleśniowy (substancja konserwująca: 
propionian wapnia), barwnik (beta karoten), aromat

Alergeny: gluten, jaja, migdały, sezam, mleko, orzeszki arachidowe, inne orzechy, soja

6. Chrzan 235 g, Symbol Smaku
Skład: korzeń chrzanu (75%), woda, cukier, olej rzepakowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól

7. Żurawina do mięs i deserów 200 g, Symbol Smaku
Skład: żurawina (60%), cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)

8. Kraft wódka kupażowana 0,5l, Wokulski
Skład: alkohol etylowy rolniczy zbożowy, alkohol etylowy żytni, woda

9. Kraft likier słony karmel 0,5l, Wokulski
Skład:  woda, cukier, alkohol etylowy rolniczy zbożowy, śmietana, białka mleka, aromat, sól, cukier karmelizowany, 

przeciwutleniacz (tokoferol), regulator kwasowości (wodorotlenek sodu), barwniki (karmel E150d, tartrazyna 
E102, żółcień pomarańczowa E110)

Alergeny: mleko i białka pochodne
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Paczka ROSE

1. Truskawki w czekoladzie białej i deserowej w pyłku 80 g, Amaresti
Skład:  truskawki kandyzowane (35%), cukier, truskawki (34%), mąka ryżowa, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 

aromat; czekolada biała (34%) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, serwatka w proszku, 
emulgatory (lecytyny sojowe, polirycynooleinian poliglicerolu), aromat]; czekolada deserowa (28%) [cukier, 
miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgatory (lecytyny, polirycynooleinian poliglicerolu), aromat]; truskawki 
liofilizowane w proszku (2%), substancja glazurująca (guma arabska), aromat. Czekolada deserowa: masa 
kakaowa min. 44%. Czekolada biała: masa mleczna min. 14%

Alergeny: mleko, soja; może zawierać: orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża zawierające gluten

2. Czekolada różowa w kształcie jajka z kawałkami truskawek i ananasa 60 g, NEW Izdebnik
Skład:  cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, serwatka w proszku, emulgatory (lecytyny sojowe, 

polirycynooleinian poliglicerolu), aromat. Zawiera 1% owoców liofilizowanych
Alergeny: soja, mleko

3. Czekolada mleczna z nadzieniem jogurtowo-truskawkowym 100 g, Ritter Sport
Skład:  cukier, tłuszcz palmowy*, tłuszcz kakaowy, jogurt w proszku z mleka odtłuszczonego (7,5%), miazga kakaowa, 

mleko w proszku pełne, laktoza, mleko w proszku odtłuszczone, truskawki (2%), bezwodny tłuszcz mleczny, 
śmietanka w proszku, maltodekstryna, emulgator (lecytyny sojowe). *z certyfikowanych zrównoważonych 
upraw

Alergeny: mleko, śmietanka, soja; może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy, jaja, zboża zawierające gluten

4. Herbatka BIO You are my Berry 45g, Teekanne
Skład:  jabłko, hibiskus, słodkie liście jeżyny, owoc dzikiej róży, skórka pomarańczy, liście stewii, naturalny aromat 

owoców jagodowych, żurawina (1%), malina (1%)
Alergeny: brak, zgodnie z aktualnym załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011

5. Wino hiszpańskie różowe musujące wytrawne Visiega, 0,75 l
Skład: NA
Alergeny: siarczyny

6; minizefiry o smaku marakui w polewie kakaowej 168 g, Pergale
Skład:  dżem jabłkowy [cukier, przecier jabłkowy (27%) (jabłka tarte, konserwant (dwutlenek siarki)), syrop glukozowy, 

substancja żelująca (pektyna), regulator kwasowości (cytrynian trisodowy)]; polewa kakaowa (30%) [cukier, 
tłuszcze roślinne (utwardzony całkowicie olej z ziaren palmowych), kakao w proszku o obniżonej zawartości 
tłuszczu (17%), emulgatory (lecytyny sojowe, polirycynooleinian poliglicerolu, tristearynian sorbitolu), aromat], 
syrop glukozowy, białka jaj w proszku, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), stabilizator (inwertaza), 
aromat marakui (0,08%), liofilizowane chrupki z sokiem z marakui (0,1%) [zagęszczony przecier jabłkowy, 
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), zagęszczony sok z marakui 45%)], konserwant (kwas sorbinowy)

Alergeny: soja, jaja; może zawierać gluten

Skład i alergeny



Paczka ROSE (c.d.)

7. Cukierki Sounds of Spring with Cherry Liqueur 190 g, PERGALĖ
Skład:  syrop cukrowy (cukier, woda), czekolada gorzka (30%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palmowy, 

shea) w zmiennych proporcjach, masło kakaowe, emulgatory (lecytyny sojowe, polirycynooleinian 
poliglicerolu), aromat]; płynne nadzienie (70%) [likier wiśniowy (4,5%) (cukier, alkohol etylowy, skoncentrowany 
sok wiśniowy (3%), woda, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat), alkohol etylowy (3,6%), 
skoncentrowany sok wiśniowy (0,3%), aromat], skrobia kukurydziana. Zawartość substancji suchych kakao 
w czekoladzie gorzkiej: min. 43%

Alergeny: soja; może zawierać mleko i jego produkty

8. Orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej 90 g, PICKS
Skład:  czekolada mleczna (71%) [cukier, mleko w proszku odtłuszczone, masło kakaowe, miazga kakaowa, tłuszcz 

mleczny, masa z orzechów laskowych, emulgatory (polirycynooleinian poliglicerolu, lecytyny sojowe), naturalny 
aromat waniliowy], prażone orzechy laskowe (22%), cukier, syrop glukozowy, syrop cukrowy (cukier, woda), 
kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, stabilizator (guma arabska), tłuszcz roślinny (palmowy i kokosowy), 
substancja glazurująca (szelak). Zawartość substancji suchych kakao czekoladzie mlecznej: min. 27%

Alergeny: mleko, orzechy laskowe, soja; może zawierać: gluten, migdały, orzechy arachidowe

9. Konfitura truskawkowa bez cukru 190 g, Devaldano
Skład:  truskawki (55%), woda, koncentrat soku jabłkowego, skrobia, substancja żelująca (pektyny), regulator 

kwasowości (kwas cytrynowy)
Alergeny: wyrób nie zawiera składników alergennych

Paczka TRADYCYJNA

1. Pasztet Dworski z kaczką 130 g
Skład:  mięso wieprzowe (53%), wątroba z kurcząt (18%), mięso z kaczki (10%), jaja, tłuszcz wieprzowy, cebula, sól, 

czosnek, przyprawy
Alergeny: jaja

2. Precelki z czekolady deserowej 75 g, Carletti
Skład: miazga kakaowa, cukier, masło kakaowe, mleko w proszku pełne, emulgator (lecytyna rzepakowa)
Alergeny: mleko

3. Kawa ziarnista 100 g, Czas na herbatę
Skład: kawa ziarnista arabica Brazylia, aromat
Alergeny: może zawierać migdały

4. Czekolada premium gorzka z kawałkami czerwonej porzeczki 100 g, E.Wedel
Skład:  miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, liofilizowane cząstki 

czerwonej porzeczki (3%) (przecier z czerwonej porzeczki, koncentrat soku z czerwonej porzeczki), tłuszcz 
mleczny, aromat naturalny, aromat, emulgator (lecytyny sojowe). Czekolada gorzka: masa kakaowa min. 56%

Alergeny: może zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy, mleko, zboża (gluten), jaja

Skład i alergeny



Paczka TRADYCYJNA (c.d.)

5; mazurek 100 g, Ciasteczka z Krakowa
Skład:  mąka pszenna, marmolada o smaku różanym [przecier jabłkowy (min. 65%), przecier z owoców mieszanych 

aronia, czarna porzeczka (min. 1%), cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja 
konserwująca (sorbinian potasu), aromat różany]; tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy), cukier, masa jajowa 
pasteryzowana, masa percepanowa [migdały, cukier, białko jaja kurzego w proszku, substancja zagęszczająca 
(karboksymetyloceluloza)], polewa deserowa [cukier, tłuszcz palmowy, kakao w proszku o obniżonej 
zawartości tłuszczu (16%), emulgatory (lecytyny sojowe), syrop glukozowy, aromat], syrop glukozowy, barwnik 
(beta karoten), aromat, syrop cukrowy inwertowany, substancja spulchniająca (wodorowęglan sodu)

Alergeny: gluten, jaja, migdały, sezam, mleko, orzeszki arachidowe, inne orzechy, soja

6. Likier Wiśnia z brandy 0,5l, Folwark Janików
Skład:  alkohol etylowy rolniczy zbożowy, syrop cukrowy, destylaty owocowe, koncentraty soków owocowych, 

aromat wiśniowy, brandy, woda

Paczka WANILIA

1. Kawa mielona 100 g Meksyk, Cafe Mon Amour
Skład: kawa palona – Meksyk

2; migdały w czekoladzie mlecznej z cynamonem 80 g, Amaresti
Skład:  czekolada mleczna (73%) [cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku, miazga 

kakaowa, tłuszcz mleczny, emulgatory (lecytyny, polirycynian poliglicerolu), aromat], migdały prażone (25%), 
cynamon mielony (2%). Czekolada mleczna: masa kakaowa min. 28%

Alergeny: mleko, migdały; może zawierać: orzeszki arachidowe, inne orzechy

3. Czekolada z nadzieniem jogurtowo-cytrynowym z herbatnikami Tarta cytrynowa 100 g, Wawel
Skład:  czekolada (54%) [cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny (shea), emulgator (lecytyny 

słonecznikowe)]; tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, mleko w proszku odtłuszczone, proszek jogurtowy (4,9%) 
[mleko odtłuszczone, serwatka w proszku, mleko w proszku odtłuszczone, kultury bakterii jogurtowych]; 
herbatniki (3,8%) [mąka pszenna, tłuszcz roślinny (palmowy), cukier, skrobia ziemniaczana, sól, serwatka 
w proszku (z mleka)]; suszony koncentrat cytrynowy (0,9%) [maltodekstryna, zagęszczony sok cytrynowy 
(30%)], aromaty naturalne, emulgator (lecytyny ze słonecznika), regulator kwasowości (kwas cytrynowy). 
Czekolada: masa kakaowa min. 43%

Alergeny: mleko, pszenica; może zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, sezam, jaja, soję

4. Praliny Delissimo Almond 91 g, Vobro
Skład:  praliny z białej czekolady (38%) nadziewane kremem o smaku kokosowym i migdałem (7%)  

Składniki: cukier, tłuszcz palmowy, serwatka w proszku, tłuszcz kakaowy, mleko w  proszku pełne, migdały 
prażone 7%, mleko w proszku odtłuszczone, glukoza, emulgatory (lecytyny sojowe, E476), aromat

Alergeny: mleko, migdały, soja; może zawierać: orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, pszenicę

5. Wino białe półsłodkie 0,7 l, Bodega Cortes
Skład: nie dotyczy
Alergeny: siarczyny

Skład i alergeny



KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKI 665 020 044

Nasi doradcy chętnie pomogą skomponować upominki specjalnie  
na zamówienie. Pełną ofertę gotowych wielkanocnych koszy prezentowych  

znajdziesz w hali MAKRO.

BIAŁYSTOK
609 402 847, 882 690 904  
paczki.bialystok@makro.pl

BIELSKO-BIAŁA 
665 020 263, 609 402 785  
paczki.bielskobiala@makro.pl 

BYDGOSZCZ
609 026 198  
paczki.bydgoszcz@makro.pl 

CZĘSTOCHOWA 
609 404 149  
paczki.czestochowa@makro.pl 

GDAŃSK
609 403 856  
paczki.przejazdowo@makro.pl 

GDYNIA
609 401 257  
paczki.gdynia@makro.pl 

KALISZ 
881 001 523  
paczki.kalisz@makro.pl 

KATOWICE 
609 403 587, 697 996 537  
paczki.katowice@makro.pl

KIELCE 
609 403 739  
paczki.kielce@makro.pl 

KOSZALIN 
697 996 541, 609 404 783  
paczki.koszalin@makro.pl

 KRAKÓW, Jasnogórska 
605 491 832  
paczki.krakow@makro.pl 

KRAKÓW, Zakopiańska 
609 404 838  
paczki.krakow@makro.pl

LUBLIN 
609 401 846, 665 023 048  
paczki.lublin@makro.pl

ŁÓDŹ 
609 400 986  
paczki.lodz@makro.pl

OLSZTYN 
609 404 247, 665 020 733  
paczki.olsztyn@makro.pl 

OPOLE 
665 025 402, 609 404 157  
paczki.opole@makro.pl 

POZNAŃ 
609 401 117, 609 023 599  
paczki.poznan@makro.pl 

RYBNIK 
605 492 059, 722 270 065  
paczki.rybnik@makro.pl

RZESZÓW 
609 404 167, 695 330 345  
paczki.rzeszow@makro.pl

SOSNOWIEC 
695 022 372, 605 491 831  
paczki.sosnowiec@makro.pl 

SZCZECIN 
605 342 219  
paczki.szczecin@makro.pl

TORUŃ 
609 404 695, 695 330 389  
paczki.torun@makro.pl 

WARSZAWA Aleje Jerozolimskie 
695 022 249, 609 400 348  
paczki.warszawa@makro.pl 

WARSZAWA Ząbki 
787 244 618  
paczki.zabki@makro.pl 

WARSZAWA Bielany 
881 001 526  
paczki.warszawa@makro.pl 

WROCŁAW 
609 022 405, 665 021 363  
paczki.wroclaw@makro.pl

ZABRZE 
609 402 153  
paczki.zabrze@makro.pl

ZIELONA GÓRA 
609 404 311, 781 120 879  
paczki.zielonagora@makro.pl

UMÓW SIĘ Z NASZYM KONSULTANTEM  
W HALI MAKRO JUŻ DZIŚ!

Kontakty
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