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Kaikki Hermannin kuohuviinit valmistetaan aidolla käymismenetelmällä.

2. Mummolan pussi2. Mummolan pussi1. Hermannin Gourmet1. Hermannin Gourmet
Talven kylmyydessä lämmittää mukillinenTalven kylmyydessä lämmittää mukillinen

glögiä ja Ilomantsin mummon neulomat glögiä ja Ilomantsin mummon neulomat 
perinteiset villasukat.perinteiset villasukat.

• Hermannin alkoholiton• Hermannin alkoholiton
glögijuoma 50 clglögijuoma 50 cl

• käsinneulotut villasukat• käsinneulotut villasukat
• punainen lahjapussi H• punainen lahjapussi H

Hinnat alv 0%

Ylellinen elämys kultaaYlellinen elämys kultaa
ja konvehteja.ja konvehteja.

 Hermannin Kulda Hibbu sisältää Hermannin Kulda Hibbu sisältää
aitoa 22 karaatin lehtikultaa.aitoa 22 karaatin lehtikultaa.

• Hermannin Kulda Hibbu• Hermannin Kulda Hibbu
–kuohuviini 75 cl–kuohuviini 75 cl

• käsintehdyt suklaakonvehdit 90 g• käsintehdyt suklaakonvehdit 90 g
• kartonkinen lahjarasia A tai B• kartonkinen lahjarasia A tai B

tuotepaketti ilman viinin hintaa 9,90 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan Kaikki kuvaston tuotepaketit voidaan vaihtaa alkoholittomiksi tai päinvastoin.Kaikki kuvaston tuotepaketit voidaan vaihtaa alkoholittomiksi tai päinvastoin.

Briha ja Briegu Briha ja Briegu ––viinit on mahdollista saada joulun erikois- tai vakioetiketillä.viinit on mahdollista saada joulun erikois- tai vakioetiketillä.
Minimimäärä 20 kappaletta paitsi paketit 1, 6 ja 10.Minimimäärä 20 kappaletta paitsi paketit 1, 6 ja 10.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv %.Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv %.

12. Kultaa & kuohuvaa12. Kultaa & kuohuvaa

10. Jätti10. Jätti
Kesän maut keskellä talvea.Kesän maut keskellä talvea.

• Hermannin mustaviini-• Hermannin mustaviini-
marjamehutiiviste 50 clmarjamehutiiviste 50 cl

• viherherukkahillo 200 g• viherherukkahillo 200 g
• mausteinen• mausteinen

mustaherukkahyytelö 200 gmustaherukkahyytelö 200 g
• mansikka-punaherukka-• mansikka-punaherukka-

hyytelö 200 ghyytelö 200 g
• kartonkinen• kartonkinen

lahjarasia A tai Blahjarasia A tai B

Hinnat alv 0%

Mahtavan kokoinen kuohuviinielämys vankassaMahtavan kokoinen kuohuviinielämys vankassa
käsintehdyssä puuarkussa.käsintehdyssä puuarkussa.

• Hermannin -Hengi kuohuviini  3 l• Hermannin -Hengi kuohuviini  3 l
• puinen arkku O• puinen arkku O

tuotepaketti ilman viinin hintaa 22,49 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Hermannin Viinitilan Hengi 300 cl 72,36 €
Hinnat alv 0%

Klassisia makeita joulun makuja! Klassisia makeita joulun makuja! 

• Hermannin alkoholiton• Hermannin alkoholiton
glögijuoma 50 clglögijuoma 50 cl

• suklaiset lumimantelit 250 g• suklaiset lumimantelit 250 g
• suklaiset kanelimantelit 250 g• suklaiset kanelimantelit 250 g

• käsintehty joulusuklaalevy 80 g• käsintehty joulusuklaalevy 80 g
• kartonkinen lahjarasia A tai B• kartonkinen lahjarasia A tai B

Hinnat alv 0%

7. Villisikaa ja sinappeja7. Villisikaa ja sinappeja
Kokeile brandyllä, Kiteen kirkkaallaKokeile brandyllä, Kiteen kirkkaalla

tai hunajalla maustettua sinappiatai hunajalla maustettua sinappia
palvatun villisian kanssa.palvatun villisian kanssa.

  
• Hermannin Briha –viini 50 cl• Hermannin Briha –viini 50 cl

(kuvassa joulun erikoisetiketti)(kuvassa joulun erikoisetiketti)
• villisikaa palvattuna n. 300 g• villisikaa palvattuna n. 300 g

• käsintehty pontikkasinappi 110 g• käsintehty pontikkasinappi 110 g
• käsintehty Rokan Anti –sinappi 110 g• käsintehty Rokan Anti –sinappi 110 g

• käsintehty savustettu juhlasinappi 110 g• käsintehty savustettu juhlasinappi 110 g
• kartonkinen lahjarasia A tai B• kartonkinen lahjarasia A tai B

HUOM!
Tilaukset marraskuun loppuun mennessä

Toimitus viikolla 51/52
Vaatii viileäsäilytyksen

tuotepaketti ilman viinin hintaa 31,19 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Brihu 50 cl 9,51 €
Hinnat alv 0%

Viinin ja juustojen klassiseen makunautintoon Viinin ja juustojen klassiseen makunautintoon 
pikantin lisän antaa raikas viherherukkahillo.pikantin lisän antaa raikas viherherukkahillo.

• Hermannin Briegu –viini 50 cl• Hermannin Briegu –viini 50 cl
(kuvassa joulun erikoisetiketti)(kuvassa joulun erikoisetiketti)

• Mustaleima –juusto 245 g• Mustaleima –juusto 245 g
• Aura Gold –juusto 125 g• Aura Gold –juusto 125 g

• Ritari –juusto 300 g• Ritari –juusto 300 g
• viherherukkahillo 200 g• viherherukkahillo 200 g

• kartonkinen• kartonkinen
lahjarasia A tai Blahjarasia A tai B

Toimitus viikolla 51/52 
Vaatii viileäsäilytyksen

tuotepaketti ilman viinin hintaa 24,09 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Briha 50 cl 9,51 €
Hinnat alv 0%

Kokeile yhdessä tai erikseen.Kokeile yhdessä tai erikseen.

• Hermannin Briha –viini 50 cl• Hermannin Briha –viini 50 cl
(kuvassa joulun erikoisetiketti)(kuvassa joulun erikoisetiketti)

• villisikasäilyke 400 g• villisikasäilyke 400 g
• valkosipulihyytelö 340 g• valkosipulihyytelö 340 g

• käsintehty pontikkasinappi 110 g• käsintehty pontikkasinappi 110 g
• kartonkinen lahjarasia A tai B• kartonkinen lahjarasia A tai B

tuotepaketti ilman viinin hintaa 29,29 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Briha 50 cl 9,51 €
Hinnat alv 0%

4. Juustoklassikot4. JuustoklassikotKuohuviinitKuohuviinit 5. Tuhtia tavaraa5. Tuhtia tavaraa

HUOM!HUOM!

9. Mehua ja marjahyytelöitä9. Mehua ja marjahyytelöitä

11. Makeaa joulua11. Makeaa joulua
Hermannin virallisessa asiapullosalkussa Hermannin virallisessa asiapullosalkussa 

kolme viinipulloa valinnan mukaan.kolme viinipulloa valinnan mukaan.

tuotepaketti ilman viinin hintaa 3,07 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Briegu, Briha, Aino, Simana
tai Kulda Kägöi 50 cl 9,51 €

Hinnat alv 0%

13. Viinisalkku13. Viinisalkku

Pielisen pikkukalat makoisassa muodossa,Pielisen pikkukalat makoisassa muodossa,
raikkaat valkosipulinkynnet kyytipoikana.raikkaat valkosipulinkynnet kyytipoikana.

• Hermannin Simana –viini 50 cl• Hermannin Simana –viini 50 cl
• savusärkisäilyke 150/210 g• savusärkisäilyke 150/210 g

• savuahvensäilyke 150/210 g• savuahvensäilyke 150/210 g
• savumuikkusäilyke 150/210 g• savumuikkusäilyke 150/210 g

• valkosipulin kynnet• valkosipulin kynnet
sitruunamarinadissa 310 gsitruunamarinadissa 310 g

• kartonkinen• kartonkinen
lahjarasia A tai Blahjarasia A tai B

tuotepaketti ilman viinin hintaa 25,09 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Simana 75 cl 9,51 €
Hinnat alv 0%

8. Savukalaa ja valkosipulia8. Savukalaa ja valkosipulia

Juhlavat juustot viinin keraJuhlavat juustot viinin kera
takaavat makunautinnon.takaavat makunautinnon.

• Hermannin Briegu –viini 50 cl• Hermannin Briegu –viini 50 cl
(kuvassa joulun erikoisetiketti)(kuvassa joulun erikoisetiketti)

• Hienoin Mustaleima –juusto 245 g• Hienoin Mustaleima –juusto 245 g
• Kappeli –juusto 300 g• Kappeli –juusto 300 g

• Alppi Kreivi –juusto 300 g• Alppi Kreivi –juusto 300 g
• kartonkinen• kartonkinen

lahjarasia A tai Blahjarasia A tai B

Toimitus viikolla 51/52
Vaatii viileäsäilytyksen

 tuotepaketti ilman viinin hintaa 26,49 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Briegu 50 cl 9,51 €
Hinnat alv 0%

3. Juustojuhla3. Juustojuhla
Upean runsas, ilahduttavasti mieleen jäävä Upean runsas, ilahduttavasti mieleen jäävä 
kokonaisuus suomalaisia herkkuja! kokonaisuus suomalaisia herkkuja! 

• Hermannin Hengi-/Haigu –kuohuviini 75 cl• Hermannin Hengi-/Haigu –kuohuviini 75 cl
• Hermannin alkoholiton glögijuoma 50 cl• Hermannin alkoholiton glögijuoma 50 cl
• savuahvensäilyke 150/210 g• savuahvensäilyke 150/210 g
• valkosipulihyytelö 340 g• valkosipulihyytelö 340 g
• villisikasäilyke 400 g  • villisikasäilyke 400 g  
• käsintehty Rokan Anti –sinappi 110 g• käsintehty Rokan Anti –sinappi 110 g
• viherherukkahillo 110 g• viherherukkahillo 110 g
• suklaiset lumimantelit 250 g• suklaiset lumimantelit 250 g
• käsintehty omena-punaherukkamakeisseos 200 g• käsintehty omena-punaherukkamakeisseos 200 g
• käsintehty tumma mustaherukkasuklaa 80 g• käsintehty tumma mustaherukkasuklaa 80 g
• kartonkinen lahjarasia C• kartonkinen lahjarasia C

tuotepaketti ilman viinin hintaa 59,58 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 
Hengi/Haigu 75 cl 15,32 €
Hinnat alv 0%

6. Runsas6. Runsas
Pohjois-Karjalan parhaita makuja tyylikkäänPohjois-Karjalan parhaita makuja tyylikkään

Hermannin Gourmet -tuotemerkin alla. Hermannin Gourmet -tuotemerkin alla. 

• Hermanin Hengi –kuohuviini 75 cl• Hermanin Hengi –kuohuviini 75 cl
• Hermannin mustaviini-• Hermannin mustaviini-
marjamehutiiviste 50 clmarjamehutiiviste 50 cl

• savusärkisäilyke 150/210 g• savusärkisäilyke 150/210 g
• villisikasäilyke 400 g• villisikasäilyke 400 g

• viherherukkahillo 200 g• viherherukkahillo 200 g
• käsintehty omena-• käsintehty omena-

punaherukkamakeisseos 200 gpunaherukkamakeisseos 200 g
• luomuhunaja 125 g• luomuhunaja 125 g

• kartonkinen• kartonkinen
lahjarasia Clahjarasia C

tuotepaketti ilman viinin hintaa 47,53 €
viinisuositus Hermannin Viinitilan 

Hengi 75 cl 15,32 €
Hinnat alv 0%

Kuohuviini, kuiva,12,5%, 
750 ml, valkoinen viini-
marja, viherviinimarja.
Pehmeän tasapainoinen.
Hinta 15,32 € alv 0%.

Kuohuviini, puolikuiva,
suutuntuma makea,
12,5%, 750 ml, valkoi-
nen viinimarja, vihervii-
nimarja. Tuoksultaan 
viinimarjainen, maku
pehmeän tasapainoinen.
Hinta 15,32 € alv 0%.

Kuohuviini, puolikuiva,
12,5%, 750 ml, valkoinen 
viinimarja, keltainen 
karviainen. Raikkaan 
aromikas ja ryhdikkään 
hapokas, maku täyteläi-
nen ja pirteä.
Hinta 15,32 € alv 0%.

Kuohuviini, puolikuiva,
12%, 750 ml, mesimarja, 
valkoinen viinimarja. Pouta-
päivän raikas, tasapainoisen 
hapokas roseekuohuviini.
Hinta 22,77 € alv 0%.

3. HINGU3. HINGU 4. MEZIKKA4. MEZIKKA2. HENGI2. HENGI1. HAIGU1. HAIGU

Kuohuviini, puolikuiva,12,5%, 750 ml,
valkoinen viinimarja, keltainen karviainen, lakka.

Tyylikäs ja raikkaan hapokas. Hinta 38,50 € alv 0%.

5. KULDA HIBBU5. KULDA HIBBU
KULDA HIBBU SISÄLTÄÄ AITOA 22 KARAATIN LEHTIKULTAA.

 1.

 2.

 3.

 4.
 5.

Suomen ensimmäinen kuohuviinitila ja vanhin viinitila.

Hermannin tuotteet ovat palkittuja moderneja laatutuotteita,
joiden valmistukseen käytetään suomalaisille perinteisiä ja
tuttuja lähialueen puhtaita marjoja.

Tuotevalikoimaan kuuluu aidolla oikealla käymismenetelmällä valmistetut 
kuohuviinit sekä viinit ja liköörit. 

Hermannin Viinitilaan kuuluu viinehtimö, joka muodostuu viinimyymälästä 
sekä tuotanto- ja varastotiloista.

Hermannin  viini- ja lahjamyymälästä voit ostaa kaikkia viinitilan kuohuviinejä 
ja viinejä sekä mukavia makumuistoja, tuliaisia ja lahjoja.

Kesäisin avoinna oleva Viinibaari Huippu tarjoaa A –oikeuksin mahdollisuuden 
nauttia kaikkia viinitilan tuotteita, erilaisia virvokkeita ja pikkupurtavia upeissa 
maisemissa viinitornin huipulla.

Hermannin Viinitilan esittelyHermannin Viinitilan esittely



 A.
 B.

 C.

 D.  I.
 E.

 J.

 F.

 K.

 H.

 M.  N.

 O.

 P.
 Q.

 G.

 L.

Hermannin joulu tarjoaa yrityksellesi valmiiksiHermannin joulu tarjoaa yrityksellesi valmiiksi
mietittyjä kaikille sopivia joululahjoja.mietittyjä kaikille sopivia joululahjoja.

 Nämä tuotteet juodaan ja syödään hyvillä mielin pois Nämä tuotteet juodaan ja syödään hyvillä mielin pois
eivätkä ne jää kaappeihin pyörimään.eivätkä ne jää kaappeihin pyörimään.

 Varaa lahjat hyvissä ajoin - näin varmistat  Varaa lahjat hyvissä ajoin - näin varmistat 
saatavuuden ja vältät kiireet.saatavuuden ja vältät kiireet.

Ota yhteyttä:Ota yhteyttä:

Hermannin Liikelahjat OyHermannin Liikelahjat Oy

sähköposti: visa.haikarainen@hermannin.fisähköposti: visa.haikarainen@hermannin.fi

puhelin: 040 5344 379puhelin: 040 5344 379
Käymiskuja 1, 82900 IlomantsiKäymiskuja 1, 82900 Ilomantsi

www.hermannin.fiwww.hermannin.fi

Suosimme tuotteissa suomalaista työtä sekä pientuottajia:Suosimme tuotteissa suomalaista työtä sekä pientuottajia:

• Hermannin Viinitila Oy, Ilomantsi:• Hermannin Viinitila Oy, Ilomantsi:
viinit, kuohuviinit, glögi ja mustaviinimarjamehuviinit, kuohuviinit, glögi ja mustaviinimarjamehu

• Villi-Ilo, Ilomantsi: villisikatuotteet• Villi-Ilo, Ilomantsi: villisikatuotteet

• Katariina Hynninen, Ilomantsi: hunaja• Katariina Hynninen, Ilomantsi: hunaja

• Peten Marjatila, Nurmes:• Peten Marjatila, Nurmes:
marjahillot- ja hyytelöt, marmeladimakeisetmarjahillot- ja hyytelöt, marmeladimakeiset

• Pielisen Kalajaloste Oy, Nurmes: savukalasäilykkeet• Pielisen Kalajaloste Oy, Nurmes: savukalasäilykkeet

• Kiteen Marja, Närsäkkälä: sinapit• Kiteen Marja, Närsäkkälä: sinapit

• Öljypuu, Lappeenranta: valkosipulituotteet• Öljypuu, Lappeenranta: valkosipulituotteet

• Suojärven Suklaatila, Ylöjärvi: suklaalevyt ja –konvehdit• Suojärven Suklaatila, Ylöjärvi: suklaalevyt ja –konvehdit

• Green Taste Oy, Vantaa: mantelit• Green Taste Oy, Vantaa: mantelit

• Valio Oy: juustot• Valio Oy: juustot
(1) Punainen marjaviini.
Mustaviinimarjoista ja mansikoista valmistettu makea punainen
jouluviini 11,5%, 500ml.
Nautittavaksi vaikka juustojen kanssa tai seurusteluun
hyvässä seurassa.

(2) Valkoinen marjaviini.
Viherviinimarjoista valmistettu puolikuiva valkoinen jouluviini
11,5%, 500ml.
Sopii hienosti vaikkapa savustettujen kalaruokien kanssa tai 
seurusteluun hyvässä seurassa.*Puhelun hinta kiinteästä puhelinliittymästä 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min ja matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min.

Jouluviini tuo etiketillään hienostuneestiJouluviini tuo etiketillään hienostuneesti
yrityksesi jouluisen tervehdyksen vaikkayrityksesi jouluisen tervehdyksen vaikka

kukkien tai joulukorttien asemesta. kukkien tai joulukorttien asemesta. 

Etiketin joulutervehdys yrityslogoineenEtiketin joulutervehdys yrityslogoineen
kultapainatuksella sisältyy hintaan.kultapainatuksella sisältyy hintaan.

JouluviiniJouluviini
omallaomalla

etiketilläetiketillä
10,50 10,50 €€//ploploHermannin joulu 2014Hermannin joulu 2014

YRITYKSENNE YRITYKSENNE 
LOGOLOGO

TÄLLE ALUEELLETÄLLE ALUEELLE

Minimimäärä 2 laatikkoa (24 pulloa).
Voit valita etiketin alla olevista vaihtoehdoista.

* Esimerkkilogo

Punainen marjaviini, kuiva,
11,5%, 500ml, mustavii-
nimarja, variksenmarja, 
mustikka.
Syvänpunainen ja luon-
teikas, vahvan aromikas 
ruoka- ja seurusteluviini.
Hinta 9,51 € alv 0%.

1. BRIHA1. BRIHA
Valkoinen marjaviini,
puolikuiva, 11,5%, 500ml,
viherviinimarja.
Pehmeän viinimarjainen 
ruoka- ja  seurusteluviini.
Hinta 9,51 € alv 0%.

4. SIMANA4. SIMANA
Punainen marjaviini, 
makea, 11,5%, 500ml,
mustaviinimarja, mansikka.
Täyteläinen, runsaan
marjainen ja hapokas
seurustelu- ja juustoviini.
Hinta 9,51 € alv 0%.

2. BRIEGU2. BRIEGU
Valkoinen marjaviini,
kuiva, 11,5%, 500ml,
valkoinen viinimarja.
Raikas ja hedelmäinen,
pirteän hapokas ruoka-
ja seurusteluviini.
Hinta 9,51 € alv 0%.

3. AINO3. AINO

YRITYKSENNEYRITYKSENNE
LOGOLOGO

YRITYKSENNEYRITYKSENNE
LOGOLOGO

YRITYKSENNEYRITYKSENNE
LOGOLOGO

YRITYKSENNEYRITYKSENNE
LOGOLOGO

 1.

 2.

 3.

 3.

 4.

 4.

 5.

Pakkaukset

Valkoinen marjaviini, makea, 10,5%, 500ml,
valkoinen viinimarja, lakka.

Aidolla lakalla aateloitu ja kypsytetty
täyteläisen makea jälkiruokaviini.

Hinta 9,51 € alv 0%.

5. KULDA KÄGÖI5. KULDA KÄGÖI
 1.  2.
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ViinitViinit

Kuvissa olevat tuotteet vakioetiketeillä


