Leo klub Slovenska Bistrica

Slastne dobrote so nastale izpod pridnih rok članov Leo luba
Slovenska Bistrica, ki je del največje svetovne dobrodelne
prostovoljne organizacije Lions Clubs International. Pomagamo!
vsem, ki potrebujejo, čeprav osnovno poslanstvo ostajajo slepi
in slabovidni, gluhi in naglušni. Delovanje pa presega klasično
dobrodelnost, saj želimo lokalno skupnost obogatiti na vseh
področjih družbenega življenja, predvsem pa mladim članom
omogočiti neprecenljive življenjske izkušnje.
Sladke dobrote tako ne bodo napolnile le vaših trebuščkov,
temveč vrnile nasmehe na otroške obraze, za trenutek odgnale
skrbi staršev in napolnile marsikateri prazen trebušček.
Izkupiček bo namreč v celoti namenjen v dobrodelne namene.
Že vnaprej se vam mi in vsi, ki jim boste s tem pomagali,
zahvaljujemo za pomoč!

RAZPOKANCI
Razpokančki na prvi pogled
izgledajo kot kamenčki, a
obljubljamo vam, da so to najslajši
kamni, kar ste jih kadarkoli poskusili!
Čokolada, orehi in kokos vas
bodo očarali.

SNEŽENE VRTNICE
Snežene vrtnice so lahkotni beljakovi piškoti, ki v ustih preprosto
izginejo, za njimi pa ostane sladek okus.

VROCA COKOLADA "NA ŽLICO"

Ob hladnih zimskih dneh se prileže topel napitek, ki nas pogreje. Ko
bodo te sladke žlice prelite z vročim mlekom, bo nastala najboljša
vroča čokolada. Lahko se razvajate z belo čokolado vanilijo in
malino, magično mlečno ali pa temno s pomarančo.

Zagotovo so se vam pocedile sline in vaše misli začele
izpopolnjevati seznam z božičnimi darili.
Če želite tudi vi slastne dobrote podariti (ali pa kar vse obdržati zase)
nam prosim svoje naročilo sporočite najkasneje do 15. novembra.
Kasneje bomo sprejemali samo naročila do 15 kosov, saj je parov
pridnih rok omejeno.
Poudariti moramo, da cena vključuje embalažo, ki jo viditi na sliki pa
tudi dostavo do vašega sedeža oziroma doma.

V spodnji tabeli boste našli najmanjši dobrodelni prispevek za darila.
Ob naročilu lahko, če boste tako želeli podpišemo tudi donatorsko
pogodbo.
RAZPOKANČKI
SNEŽENE VRTNICE
VROČA ČOKOLADA "NA ŽLICO" POSAMIČNA
VROČA ČOKOLADA "NA ŽLICO" TROJČEK

5,5€
4,5€
4,5€
12€

