
1  SONČNO JUTRO 
 Berce breskova & slivova ekstra domača marmelada  

2  SOLATNI RAJ 
 Berce balzamični kis classico & leseni pribor za pripravo solate

3  ŽLAHTNE TRTE 
 Berce Zelen & Berce Merlot 

4  V GOSPODARJEVI KLETI 
 Berce Rdeče- gospodarjeva zvrst & Berce Belo- gospodarjeva zvrst 

5  GOSPODARJEV IZBOR 
 Berce Rdeče- gospodarjeva zvrst & sir Planika

6  VEČER MED GRIČI 
 Berce Cabernet Sauvignon & Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada

7  SLADKE SANJE 
 Berce Polsladki rosé Femme fatale & Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada

8  DOLCE VITA 
  A: Berce breskov liker & Berce breskova ekstra domača marmelada
  B: Berce refoškov liker & Berce slivova ekstra domača marmelada

9  OBILJE PRIMORSKE 
 Berce balzamični kis 0,5 l classico & Berce breskova ekstra domača marmelada 
  & Berce slivova ekstra domača marmelada & Berce Cabernet sauvignon

10 SRCE PRIMORSKE 
 Berce staran vinski kis 0,5 l & Berce breskova ekstra domača marmelada & 
  Berce slivova ekstra domača marmelada & Belo- gospodarjeva zvrst

11 SEDMA NEBESA  
  Berce Rebula & Berce breskova ekstra domača marmelada & staran sir Tolminc
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VSAK DAN JE PRILOŽNOST ZA ZAHVALO

Toplih besed, hvaležnosti in prijaznosti ni nikoli preveč. 

Vsak dan v letu je lahko priložnost za zahvalo ljudem, ki skupaj z vami 

gradijo vašo poslovno zgodbo. Naj bo to rojstni dan poslovnega partnerja 

ali vaših zaposlenih, obletnica sodelovanja, nagrada za dobro delo ali 

pomembni osebni dogodki vaših partnerjev in sodelavcev. 

Pokažite jim, koliko vam pomenijo: z drobno pozornostjo in dobrotami 

Posestva Berce, ki zaokrožijo dan od jutra do večera in 

vaš odnos utrdijo in oplemenitijo z okusom. 



1  SONČNO JUTRO 
  Berce breskova & slivova ekstra domača marmelada 

Z izborom marmelad Berce boste na posebno srčen način izrazili 
vašo naklonjenost obdarovancu. 

Ekstra domači marmeladi sta namreč izdelani iz skrbno izbranih, 
ekološko pridelanih vipavskih breskev in vipavskih sliv. Obsijane s 
soncem zaradi svoje naravne dozorelosti ne potrebujejo veliko 
dodanega sladkorja, zato sta marmeladi Posestva Berce bogatega 
sadnega okusa. Celoten proces izdelave poteka ročno in s posebno 
pozornostjo. Darilna škatla je že opremljena z nosilno vrvico, zato 
dodatna nosilna darilna vrečka ni nujno potrebna. 

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred 
želeno dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom 
na leseni ploščici.

DIMENZIJA DARILA: 21,5 cm x 13,5 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce breskova ekstra domača marmelada, 370 ml
Berce slivova ekstra domača marmelada, 370 ml

1 SONČNO JUTRO: Berce breskova & slivova ekstra domača marmelada 

10,00 €/kosCENA DARILA
z ddv

Sl
ik

e 
so

 s
im

bo
lič

ne
.



2  SOLATNI RAJ 
  Berce balzamični kis classico & leseni pribor za pripravo solate

2 SOLATNI RAJ: Berce balzamični kis classico & leseni pribor za pripravo solate

14,00 €/kos

DIMENZIJA DARILA   34,5 cm x 16,8 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce balzamični kis classico, 0.5 l
Leseni pribor za pripravo solate

Poudarite avtentičnost, naravnost in dolgoročnost vašega 
poslovnega odnosa z izbiro vrhunskega balzamičnega kisa in 
lesenega solatnega pribora slovenskega porekla. 

Nežni sladko - kisel okus staranega balzamičnega kisa Berce je plod 
skrbne pridelave in predelave najboljših grozdnih jagod s trt našega 
posestva. Optimalno dozoreno grozdje z dolgotrajnim postopkom 
predelave pretvorimo v vrhunski balzamični kis, pridelan po klasični 
metodi. Vsaj 6 let ga staramo v lesenih sodčkih, da ustvarimo globok, 
a nežen aromatičen okus in primerno gostoto. V družbi z lesenim 
priborom za pripravo solat, izdelanim v Sloveniji, je lepo darilo, ki 
poudari pomen tradicije, trdnih korenin in slovenskega izročila.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred želeno 
dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom na leseni 
ploščici.
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3  ŽLAHTNE TRTE  
  Berce Zelen & Berce Merlot 

3 ŽLAHTNE TRTE: Berce Zelen & Berce Merlot 

43,00 €/kos

DIMENZIJA DARILA   34,5 cm x 16,8 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce Zelen, 0.75 l 
Berce Merlot, 0.75 l

Negujte vaš odnos, kot mi negujemo naše trte in žlahtno kapljo v 
kleti do njene odličnosti. Dvojček vrhunskega belega in rdečega  
vina Berce vašemu odnosu doda pečat iskrene pozornosti.

Med široko ponudbo naših vrhunskih vin smo izbrali dvojček, ki bo 
obdarovanca zagotovo navdušil.
Avtohtoni Zelen pusti vtis s polnim in plemenitim telesom, z ravno 
pravšnjo mero svežine in mehkobe in z nežnimi cvetno-sadnimi 
zaznavami, dopolnjenimi z mediteranskimi dišavnicami. Merlot, 
barikirano vino z vonjem in aromo črne češnje, ribeza, jagodičja, 
tobaka in praženih mandljev pa bo v ustih in odnosu pustil 
neizbrisljiv spomin.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred 
želeno dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom 
na leseni ploščici.
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4  V GOSPODARJEVI KLETI 
  Berce Rdeče - gospodarjeva zvrst & Berce Belo - gospodarjeva zvrst 

DIMENZIJA DARILA   34,5 cm x 16,8 cm x 8,5 cm
VSEBINA DARILA: 
Berce Rdeče - gospodarjeva zvrst, 0.75 l 
Berce Belo - gospodarjeva zvrst, 0.75 l

Povabite svoje partnerje v dobro družbo - v gospodarjevo klet, kjer 
je prostor le za izbrance, za iskrene odnose in odkrite pogovore. 
Dvojček bele in rdeče gospodarjeve zvrsti je izraz edinstvenosti 
vašega sodelovanja.

Pravi zaklad vinskih užitkov se skriva v zvrsteh, ki jih skrbno 
sestavimo iz več vinskih sort. Iz vsake od njih vzamemo najboljše, 
da na koncu ustvarimo preplet arom s podpisom gospodarja 
posestva. V gospodarjevi zvrsti Berce Rdeče se prepletajo skrbno 
izbrane sorte cabernet sauvignon, merlot in barbera, v gospodarjevi 
zvrsti Berce Belo pa se spajajo pinot, tokaj, rebula in chardonnay.

To sta sveži, pitni vini, ki z nežnim okusom oplemenitita vsak obed 
in polepšata vzdušje ob vseh priložnostih. 

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred 
želeno dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom 
na leseni ploščici.
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4 V GOSPODARJEVI KLETI: Berce Rdeče - gospodarjeva zvrst & Berce Belo - gospodarjeva zvrst

12,00 €/kosCENA DARILA
z ddv



5  GOSPODARJEV IZBOR 
  Berce Rdeče - gospodarjeva zvrst & sir Planika

5 GOPODARJEV IZBOR: Berce Rdeče- gospodarjeva zvrst & sir Planika

12,00 €/kos

DIMENZIJA DARILA   21,5 cm x 13,5 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce Rdeče – gospodarjeva zvrst, 0.75 l
sir Planika*, 1/8 koluta

* Uporabnost in režim hranjenja sira: 
 - 90 dni pri temperaturi do 8 ° C (glej datum, odtisnjen na deklaraciji). 
 - 7 dni pri sobni temperaturi 

Poslovni odnos je vedno odraz uigranosti med partnerjema - pravo 
razmerje izzivov in skupnih uspehov, ki so rezultat dopolnjevanja in 
sodelovanja. Gospodarjev izbor je prava izbira, ko želite poudariti 
pomembnost sinergij med vami in vašim poslovnim parterjem. 

Pravi zaklad vinskih užitkov se skriva v zvrsteh, ki jih skrbno sestavimo iz 
več vinskih sort. Iz vsake od njih vzamemo najboljše, da na koncu 
ustvarimo preplet arom s podpisom gospodarja posestva. V gospodarjevi 
zvrsti Berce Rdeče se prepletajo skrbno izbrane sorte cabernet sauvi-
gnon, merlot in barbera. Grozdje je trgano ročno, predelano s postopkom 
krajše maceracije, v posodah iz nerjavečega jekla in rabljenih hrastovih 
sodih. Vino škrlatne do rubinaste barve z vonjem, ki spominja na višnjo, 
robidnico in aronijo, s polnim, mehkim okusom in prijetnimi tanini se 
odlično ujame s sirom Planika, oplemeniti in ohrani njegov nežen okus v 
ustih še dolgo po zaužitju in tako polepša vzdušje ob vseh priložnostih.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred želeno 
dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom na leseni 
ploščici.

CENA DARILA
z ddv



6  VEČER MED GRIČI 
  Berce  Cabernet Sauvignon & Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada 

6 VEČER MED GRIČI: 
 Berce Cabernet Sauvignon 
 Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada

26,00 €/kos

DIMENZIJA DARILA   21,5 cm x 13,5 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce Cabernet Sauvignon , 0.75 l
Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada, 370 ml

Polepšajte večer in podarite kombinacijo, ki zaokroži uspešen dan s 
kozarcem izbranega vina in palačinkami z aromatično domačo 
marmelado.

Cabernet Sauvignon, barikirano vino, zorjeno v leseni posodi z 
vonjem in aromo po črnem ribezu, zrelih slivah in cedrovini doda 
pridih žlahtnosti in izbranosti. Ekstra domača marmelada Berce - 
izbirate lahko med breskovo ali slivovo - pa večer prijetno osladi in 
zaokroži dan z romantično zgodbo o sočnih vipavskih breskvah ali 
slivah z  osamelih dreves z obronkov Vipavske doline. 

Obe kombinaciji sta zagotovilo za drugačen zaključek dneva, ki obeta 
sladek sen.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred želeno 
dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom na leseni 
ploščici.

CENA DARILA
z ddv



7  SLADKE SANJE  
  Berce Polsladki rosé Femme fatale & Berce breskova/slivova 
  ekstra domača marmelada

DIMENZIJA DARILA   21,5 cm x 13,5 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce Polsladki rosé Femme fatale, 0.75 l 
Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada, 370 ml

Polepšajte večer in podarite kombinacijo, ki zaokroži uspešen dan 
s kozarcem izbranega vina in palačinkami z aromatično domačo 
marmelado.

Polsladki Rose večeru doda nežno sladkobo in svežino sadnega 
okusa, ki spominja na gozdne sadeže - maline in borovnice. 
Idealno ga dopolni aromatična breskova ali slivova marmelada, 
kombinacija obeh pa ustvari desert, ki še dolgo ostane v spominu.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred 
želeno dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom 
na leseni ploščici.

7 SLADKE SANJE: 
 Berce Polsladki rosé Femme fatale 
 Berce breskova/slivova ekstra domača marmelada

13,00 €/kos
CENA DARILA

z ddv



DIMENZIJA DARILA   21,5 cm x 13,5 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Paket A: 
Berce breskov liker 0.7 l & Berce breskova ekstra domača marmelada, 370 ml 
Paket B: 
Berce refoškov liker 0.7 l & Berce slivova ekstra domača marmelada, 370 ml

8  DOLCE VITA   
  Paket A: Berce breskov liker & Berce breskova ekstra domača marmelada
  Paket B: Berce refoškov liker & Berce slivova ekstra domača marmelada   

15,00 €/kos

Dolce vita pomeni ležernost, užitek in kanček luksuza. Vsak dan v 
sebi nosi vsaj nekaj te sladke plati.  Kombinacija likerja in 
marmelade z našega posestva pa ponuja tudi nešteto možnosti za 
kulinarična poigravanja.

Breskov liker v kombinaciji z breskovo ekstra domačo marmelado nudi 
presežek edinstvenega in prepoznavnega okusa vipavskih breskev, 
Refoškov liker v kombinaciji s slivovo marmelado iz sliv vipavskih 
osamelcev pa spretno spaja prijetne kisline in sladkobo sadja. 

Ekstra domače marmelade so narejene z zelo malo dodanega 
sladkorja in so polnega, sadnega okusa. Marmeladi se lepo ujemata z 
zorjenimi siri, likerja pa zaživita v kombinaciji s peninami kot osvežilni 
koktejl z okusom po sočnih sadežih Vipavske doline. 

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred želeno 
dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom na leseni 
ploščici.

CENA DARILA
z ddv

8 DOLCE VITA: 
 Paket A: Berce breskov liker & Berce breskova ekstra domača marmelada
 Paket B: Berce refoškov liker & Berce slivova ekstra domača marmelada



9  OBILJE PRIMORSKE  
  Berce balzamični kis  classico & Berce breskova ekstra domača marmelada  
  & Berce slivova ekstra domača marmelada & Berce Cabernet sauvignon

DIMENZIJA DARILA  34,5 cm x 24 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce balzamični kis classico 0.5 l 
Berce breskova ekstra domača marmelada, 370 ml 
Berce slivova ekstra domača marmelada, 370 ml 
Berce Cabernet sauvignon, 0.75 l

Iz srca Primorske - iz njene rodovitne zemlje, ožarjene s soncem, 
izvirajo začimbe življenja, ki nas spremljajo od jutra do večera. 
Podarite paket, ki dan prebudi z domačo marmelado, ga opoldne 
osveži z aromo balzamičnega kisa in večer omehča s kozarcem vina z 
vipavskih gričev.

V luksuznem paketu je skrito vse obilje Primorske. Skrivnostno poln  
žlahten okus in aromo barikiranega Cabernet Sauvignona, ki spominja 
na črni ribez, zrele slive in cedrovino,  smo dopolnili z nežnim, sladko – 
kislim okusom 6 let staranega balzamičnega kisa Berce in ekstra 
domačima marmeladama iz vipavskih breskev in sliv z osamelih dreves 
z obronkov Vipavske doline.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred želeno 
dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom na leseni 
ploščici.

38,00 €/kos
CENA DARILA

z ddv

9 OBILJE PRIMORSKE : 
 Berce balzamični kis 0,5 l classico 
 Berce breskova ekstra domača marmelada 
 Berce slivova ekstra domača marmelada 
 Berce Cabernet sauvignon 



10   SRCE PRIMORSKE   
   Berce staran vinski kis 0,5 l & Berce breskova ekstra domača marmelada 
   & Berce slivova ekstra domača marmelada & Belo- gospodarjeva zvrst

DIMENZIJA DARILA  34,5 cm x 24 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce staran vinski kis 0.5 l 
Berce breskova ekstra domača marmelada, 370 ml 
Berce slivova ekstra domača marmelada, 370 ml 
Berce Belo- gospodarjeva zvrst, 0.75 l

18,00 €/kos
CENA DARILA

z ddv

10  OBILJE PRIMORSKE : 
    Berce staran vinski kis 0,5 l classico 
    Berce breskova ekstra domača marmelada 
    Berce slivova ekstra domača marmelada 
    Berce Belo - gospodarjeva zvrst

Iz srca Primorske - iz njene rodovitne zemlje, ožarjene s soncem, 
izvirajo začimbe življenja, ki nas spremljajo od jutra do večera. 
Podarite paket, ki dan prebudi z domačo marmelado, ga opoldne 
osveži z aromo staranega kisa in večer omehča s kozarcem vina z 
vipavskih gričev.

Svež in lahkoten karakter belega cuveéja gospodarjeva zvrst se v 
tem pozdravu iz srca Primorske lahkotno spaja  s staranim vinskim 
kisom in dvojčkom ekstra domačih marmelad, polnih vipavskega 
sonca.  Užitek v esenci Primorske - v enem samem paketu. 

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred 
želeno dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom 
na leseni ploščici.



11   SEDMA NEBESA 
   Berce Rebula & Berce breskova ekstra domača marmelada & staran sir Tolminc

11  SEDMA NEBESA: Berce Rebula & Berce breskova ekstra domača marmelada 
      & staran sir Tolminc

25,00 €/kos

DIMENZIJA DARILA   21,5 cm x 13,5 cm x 8,5 cm

VSEBINA DARILA: 
Berce Rebula
0.75 l, staran sir Tolminc* 1/8 koluta
Berce breskova ekstra domača marmelada, 370 ml 

* Uporabnost in režim hranjenja sira: 
 - 90 dni pri temperaturi do 8 ° C (glej datum, odtisnjen na deklaraciji). 
 - 7 dni pri sobni temperaturi 

Pričarajte gurmanska sedma nebesa z izbranim vrhunskim vinom 
Posestva Berce, aromatično domačo marmelado in značilnim sirom 
Posočja.

Rebula Berce je suho vino iz ročno trganega grozdja. Izdelano je z 
ljubeznijo iz 100% sorte rebula, leto in pol ga plemenitimo v bariq 
sodih, še vsaj pol leta pa počiva v steklenici. Tako donegovanega 
odlikuje globoka zlatorumena barva z oranžnimi odtenki, okus po 
zrelem sadju in posušenih zeliščih ter dolg razkošen pookus po 
citrusih in agrumih. V družbi s pikantnostjo staranega sira Tolminca 
in sladko aromatičnostjo breskove marmelade vas popelje v sedma 
nebesa gurmanskih užitkov.

Na vašo željo vam ob pravočasnem naročilu (vsaj 10 dni pred 
želeno dobavo) škatlico opremimo z vašim logotipom ali napisom 
na leseni ploščici.

CENA DARILA
z ddv



PRISLUHNEMO TUDI VAŠIM 
POSEBNIM ŽELJAM. 
Da bo obdarovanje zares popolno in pisano na kožo vašemu 
obdarovancu, lahko po dogovoru določeno vino v paketu tudi 
zamenjamo - z drugim vrhunskim ali kakovostnim vinom 
našega posestva. Kontaktirajte nas in nam zaupajte svoje želje.

DARILO Z VAŠIM PEČATOM
Darilne pakete po dogovoru opremimo z logotipom vašega 
podjetja.  Željo nam sporočite ob povpraševanju. Za izdelavo 
embalaže z vašim logotipom nam morate vsaj 10 delovnih dni 
pred načrtovano dostavo posredovati vaš logotip 
v vektorski obliki.

Kontaktirajte nas in nam zaupajte svoje želje.

W  www.posestvo-berce.si
E info@posestvo-berce.si
M  -386 41 505 659



PODARITE BLIŽINO 
Z DAROVI DOMAČE ZEMLJE

Trenutki obdarovanja so izjemno pomembni. Osrečijo obdarovanega in 
tistega, ki obdaruje. Poglabljajo vez med partnerji v življenju in poslu. So 
priložnost, da utrdimo odnos in se zahvalimo za preteklo ter priporočimo za 
prihodnje sodelovanje. 

Na Posestvu Berce smo zato zasnovali ponudbo poslovnih daril, ki s svojo 
avtentičnostjo ustvarjajo bližino, ki jo v teh spremenjenih časih še 
posebej cenimo. 

Že pol tisočletja smo Bercetovi tesno povezani z zemljo, ki nas hrani in 
nam omogoča življenje v vsej njegovi polnosti. Naša poslovna darila 
nosijo v sebi skrb, pozornost in hvaležnost. Imajo zgodbo in značaj. 
Izbrane dobrote so simbol pozornosti: hrana, ki je vir življenja, je moč, ki 
jo dajete v poslovni odnos;  vino pa je od nekdaj spremljevalec vseh 
pomembnih dogodkov, zmag, uspehov in prelomnic. Po običaju 
nazdravljamo z ljudmi, ki so nam blizu; za mizo sedemo z najboljšimi 
prijatelji. Bogastvu darov naše sončne Vipavske doline smo dodali tudi 
dobrote pašnikov Zgornjega Posočja in slovenskih izdelovalcev umetne 
obrti ter tako zaokrožili zgodbo bližine: z izdelki, ki zbližujejo; z okusi, ki 
so nam blizu in ki so ustvarjeni blizu - pri nas, na slovenskih tleh.

Matjaž in Stanka  Berce

Kontakti za naročila:

www.posestvo-berce.si
info@posestvo-berce.si

M -386 41 505 659


