EASTER CHOCOLATES

ODKRYJ NIEPOWTARZALNY SMAK I AROMAT
PRAWDZIWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
W TYM WIELKANOCNYM KATALOGU, KTÓRY TRZYMA JĄ PAŃSTWO W SWOICH DŁONIACH,
ZAMKNĘLIŚMY MAGICZNĄ MOC NIEZAPOMNIANYCH CZEKOLADOWYCH DOZNAŃ. OFERTA
ZAWIERA NIEZWYKŁE BOGACTWO CZEKOLADOWYCH ARCYDZIEŁ Z NA JWYŻSZEJ JAKOŚCI
CZEKOLADY DESEROWEJ, MLECZNEJ ORAZ BIAŁEJ W POSTACI RĘCZNIE PRZYGOTOWYWANYCH
PRALINEK,

CZEKOLADOWYCH

FIGUREK,

TABLICZEK

Z

WYŚMIENITYMI

DODATKAMI,

SMAKOWITYCH PRZEKĄSEK, ELEGANCKICH SZKATUŁEK WYPEŁNIONYCH WIELKANOCNYMI
JA JECZKAMI, A TAKŻE ZESTAWÓW PREZENTOWYCH.

PRZYGOTUJ SIĘ NA WYJĄTKOWE PRZEŻYCIE
NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!

THE FINEST EASTER EGG

3435 THE FINEST EASTER EGG - GREEN
Świąteczne opakowanie w kształcie wielkanocnej
pisanki ozdobione zielonymi dodatkami zostało
wypełnione 19 ręcznie robionymi i nadziewanymi
jajeczkami.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

249x173x40 mm
270 g

Cena netto
Cena brutto

70,49 zł
86,70 zł

3436 THE FINEST EASTER EGG - RED
Świąteczne opakowanie w kształcie pisanki
ozdobione czerwonymi akcentami zostało
wypełnione 19 ręcznie robionymi i nadziewanymi
jajeczkami z najlepszej jakości czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

249x173x40 mm
270 g

Cena netto
Cena brutto

70,49 zł
86,70 zł

3437 THE FINEST EASTER EGG - BLUE
Niebiesko ozdobione pudełko wypełnione po brzegi
19 nadziewanymi jajeczkami z najlepszej jakości
mlecznej, białej i deserowej czekolady.

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Masa netto minimum

249x173x40 mm
270 g

Cena netto
Cena brutto

70,49 zł
86,70 zł
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EASTER L’ART

3449 TAFLA ARTYSTYCZNA L’ART OWCA
Trzy rodzaje doskonałej czekolady mlecznej,
deserowej i białej tworzące artystyczny wzór
ozdobiony orzeszkami i zamknięty w pudełku
z okienkiem w kształcie owcy.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

194x193x24 mm
180 g

Cena netto
Cena brutto

38,94 zł
47,90 zł

3450 TAFLA ARTYSTYCZNA L’ART PISANKA
Jak pisanka, to tylko artystyczna i koniecznie
z najlepszej czekolady! Wyjątkowa czekolada
mleczna z dekoracją wykonaną z czekolady
białej i deserowej w pudełku z okienkiem
w kształcie wielkanocnego jaja.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

194x193x24 mm
180 g

Cena netto
Cena brutto

38,94 zł
47,90 zł

3451 TAFLA ARTYSTYCZNA L’ART ZAJĄC
Chrupiąca biała czekolada tworzy symfonię
smaku z czekoladą mleczną, a wszystko
to ukryte w pudełku z zającem.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

194x193x24 mm
180 g

Cena netto
Cena brutto

38,94 zł
47,90 zł
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GOLDEN EGGS DELUXE

3456 GOLDEN EGGS DELUXE MILK
Duże (14 cm) wielkanocne jajko z mlecznej
czekolady, pełne czekoladowych jajeczek
z pysznym nadzieniem.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

173x115x88 mm
280 g

Cena netto
Cena brutto

59,27 zł
72,90 zł

3457 GOLDEN EGGS DELUXE WHITE
Duże (14 cm) wielkanocne jajko z białej czekolady,
pełne czekoladowych jajeczek z pysznym
nadzieniem.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

173x115x88 mm
280 g

Cena netto
Cena brutto

59,27 zł
72,90 zł
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HAPPY BUNNIES

3446 WESOŁY ZAJĄC Z JAJKAMI-PRALINKAMI
Pyszne nadziewane, jajka z mlecznej, deserowej
i białej czekolady w zabawnym kartoniku.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

137x90x60 mm
220 g

Cena netto
Cena brutto

37,64 zł
46,30 zł

3447 WESOŁY ZAJĄC Z KARMELKAMI
Wyjątkowy kartonik skrywa kolorowe, czekoladowe
jajka z przepysznym, miękkim karmelem.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

137x90x60 mm
220 g

Cena netto
Cena brutto

38,37 zł
47,20 zł

3448 WESOŁY ZAJĄC Z JAJKAMI W SKORUPCE
Kartonik wypełniony przepysznymi jajeczkami
czekoladowymi otoczonymi chrupiącą skorupką
cukrową.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

137x90x60 mm
240 g

Cena netto
Cena brutto

36,75 zł
45,20 zł

3445 TRZY WESOŁE ZAJĄCE
Trzy oryginalne kartoniki z podobizną zajączków
wypełnione po uszy pralinkami, kolorowymi
karmelkami i jajkami w cukrowej skorupce.
Wszystkie smakołyki zostały wykonane
z najwyższej jakości czekolady.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

308x140x100 mm
680 g

Cena netto
Cena brutto

102,36 zł
125,90 zł
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EASTER CREATIONS

3441 EASTER BUNNY
Uśmiechnięty zając przyciąga wzrok i zachęca
do skosztowania wykwintnej czekolady
mlecznej. Zapakowany w torebkę w typowym
dla Wielkanocy zielonym kolorze.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

167x83x53 mm
75 g

Cena netto
Cena brutto

22,36 zł
27,50 zł

3433 WIELKANOCNE MINI FIGURKI
Trzy śliczne, małe figurki wielkanocnych
zwierzaków – zajączka, owieczki i kaczuszki,
wykonane z mlecznej czekolady, zostały ukryte
w świątecznym, trójkątnym kartoniku. By jeszcze
lepiej poczuć magię świąt, dodaliśmy dwa
wyborne czekoladowe jajka.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

185x185x50 mm
70 g

Cena netto
Cena brutto

30,33 zł
37,30 zł

3434 EASTER SURPRISE
Wykwintny wielkanocny zestaw składający
się z nadziewanych pralinek przybierających
kształt pisanek, 6 płaskich figurek, cukrowych
i karmelowych jajek oraz 2 kurek wykonanych
z mlecznej, białej i deserowej czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

248x168x40 mm
300 g

Cena netto
Cena brutto

59,51 zł
73,20 zł

3444 THE BEST OF EASTER
Nadzwyczajne małe pudełka skrywające
wielkanocne, wyśmienite słodkości. Wprost
wymarzone, by ukryć je w ogrodzie lub domu
i razem z dziećmi szukać wielkanocnych skarbów.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

395x205x48 mm
300 g

Cena netto
Cena brutto

96,99 zł
119,30 zł
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CRACKED EGG

3460 CRACKED EGG - JAGODA
Wyśmienita połówka jajka ozdobiona
3 rodzajami czekolady została wypełniona
pysznym, jagodowym kremem i ułożona
na tafli z mlecznej czekolady najwyższej
jakości. Całość została zamknięta
w wyjątkowym, świątecznym pudełku.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

158x156x40 mm
130 g

Cena netto
Cena brutto

38,94 zł
47,90 zł

3461 CRACKED EGG - TRUSKAWKA
Piękna połówka jajka ozdobiona
3 rodzajami czekolady została wypełniona
pysznym, truskawkowym kremem i ułożona na
tafli z mlecznej czekolady najwyższej jakości.
Całość została zamknięta w wyjątkowym,
świątecznym pudełku.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

158x156x40 mm
130 g

Cena netto
Cena brutto

38,94 zł
47,90 zł

3462 CRACKED EGG - ORZECH
Połówka jajka ozdobiona czekoladą mleczną,
białą i deserową została wypełniona
doskonałym, orzechowym kremem i ułożona na
tafli z deserowej czekolady najwyższej jakości.
Całość została zamknięta w wyjątkowym,
świątecznym pudełku.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

158x156x40 mm
130 g

Cena netto
Cena brutto

38,94 zł
47,90 zł
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EASTER PREMIERE

0212 EASTER PREMIERE QUADRO
Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego
drewna kryje 6 ręcznie robionych
czekoladowych jajeczek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

93x93x37 mm
70 g

Cena netto
Cena brutto

27,24 zł
33,50 zł

0213 EASTER PREMIERE MINI
Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego
drewna kryje 14 ręcznie robionych
czekoladowych jajeczek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

145x107x37 mm
165 g

Cena netto
Cena brutto

46,75 zł
57,50 zł

0214 EASTER PREMIERE MIDI
Klasyczna drewniana szkatułka
z jasnego drewna kryje 28 ręcznie
robionych czekoladowych jajeczek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

197x145x37 mm
335 g

Cena netto
Cena brutto

80,08 zł
98,50 zł

0215 EASTER PREMIERE MAXI
Klasyczna drewniana szkatułka
z jasnego drewna kryje 42 ręcznie
robione czekoladowe jajeczka.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

287x145x37 mm
500 g

Cena netto
Cena brutto

112,85 zł
138,80 zł
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WIELK ANOCNE SZK ATUŁKI

3160 EGG CHOCOLATERIE
Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna zawiera
minimum 24 czekoladowe jajka.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

156x114x89 mm
350 g

Cena netto
Cena brutto

125,98 zł
154,95 zł

3161 EGG GRANDE
Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna zawiera
minimum 36 czekoladowych jajek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

156x127x114 mm
525 g

Cena netto
Cena brutto

186,18 zł
229,00 zł

3162 EGG MASSIMO
Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna zawiera
minimum 48 czekoladowych jajek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

168x156x114 mm
700 g

Cena netto
Cena brutto

242,68 zł
298,50 zł

3169 EGG BAR
Drewniana szkatułka rozkładająca się
w efektowny stolik, zawiera minimum
21 ręcznie robionych czekoladowych jajek.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

185x160x40 mm
300 g

Cena netto
Cena brutto

142,89 zł
175,75 zł
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WIELK ANOCNE SZK ATUŁKI

3158 EGG ELEGANCE MINI
Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna zawiera
minimum 6 czekoladowych jajek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

89x88x37 mm
70 g

Cena netto
Cena brutto

33,78 zł
41,55 zł

3159 EGG ELEGANCE
Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna zawiera
minimum 12 czekoladowych jajek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

143x104x37 mm
175 g

Cena netto
Cena brutto

57,40 zł
70,60 zł

3163 EGG CLASSIC
Drewniana szkatułka z afrykańskiego drewna
zawiera minimum 24 czekoladowe jajka.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

195x142x37 mm
350 g

Cena netto
Cena brutto

91,46 zł
112,50 zł

3164 EGG PRESTIGE
Ta gustowna szkatułka zawiera wybór minimum
36 czekoladowych, nadziewanych jajek.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

290x142x37 mm
525 g

Cena netto
Cena brutto

129,27 zł
159,00 zł
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CHOCOFARM

3472 CHOCO SHEEP WHITE
Słodka owieczka z pysznej, białej czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

90x80x65 mm
50 g

Cena netto
Cena brutto

15,37 zł
18,90 zł

3473 CHOCO SHEEP MILK
Słodka owieczka z pysznej, mlecznej czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

90x80x65 mm
50 g

Cena netto
Cena brutto

15,37 zł
18,90 zł

3474 PARA OWIECZEK
Dwie słodkie owieczki
z białej i mlecznej czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

165x90x65 mm
100 g

Cena netto
Cena brutto

30,00 zł
36,90 zł

3476 CHOCO FARM MIX
Trzy czekoladowe zwierzątka wprost z wiosennej
farmy z mlecznej i białej czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

246x90x65 mm
150 g

Cena netto
Cena brutto

45,93 zł
56,50 zł

3475 STADO OWIECZEK
Cztery owieczki w stadzie
z mlecznej i białej czekolady.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

328x90x65 mm
200 g

Cena netto
Cena brutto

58,94 zł
72,50 zł
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HAPPY EASTER EGGS

3466 HAPPY EASTER TWELVE EGGS
Wyśmienite czekoladowe jajka. 12 jajek
w czterech smakach w pudełku
z okienkiem i banderolą.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

190x155x35 mm
140 g

Cena netto
Cena brutto

32,76 zł
40,30 zł

3467 HAPPY EASTER 4 EGGS
Pudełeczko z szufladą, zawiera cztery
nadziewane, czekoladowe jajka.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

100x100x30 mm
45 g

Cena netto
Cena brutto

16,83 zł
20,70 zł

3468 HAPPY EASTER 6 EGGS
Pudełeczko z szufladą, zawiera sześć
nadziewanych, czekoladowych jajek.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

142x106x30 mm
70 g

Cena netto
Cena brutto

20,16 zł
24,80 zł
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HAPPY EASTER EGGS

3155 HAPPY EGGS QUARTET
Pudełko na jajka zawierające cztery
czekoladowe, pięknie zdobione jajka
z czekolady deserowej.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

105x105x70 mm
70 g

Cena netto
Cena brutto

30,24 zł
37,20 zł

3156 HAPPY EGGS SIXTET
Pudełko na jajka, zawiera sześć
czekoladowych, pięknie zdobionych
jajek z czekolady deserowej.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

160x110x73 mm
108 g

Cena netto
Cena brutto

40,57 zł
49,90 zł

3469 4 HAPPY EASTER CUPS
4 wyjątkowe pralinki w formie mini
gniazdek z przepysznym cukrowym jajkiem
wieńczącym czekoladkę.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

90x85x40 mm
80 g

Cena netto
Cena brutto

19,11 zł
23,50 zł

3470 8 HAPPY EASTER CUPS
8 wyjątkowych pralinek w formie mini
gniazdek z przepysznym cukrowym jajkiem
wieńczącym czekoladkę.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

165x85x40 mm
160 g

Cena netto
Cena brutto

34,55 zł
42,50 zł
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EASTER SHAPES 3D

3442 CHICKEN 3D SOLO DECOR
Figurka kurki wykonana z mlecznej, białej
i deserowej czekolady. Figurka składa się z 3
elementów tworzących niepowtarzalną przestrzenną
wielkanocną dekorację.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

175x174x21 mm
60 g

Cena netto
Cena brutto

21,22 zł
26,10 zł

3443 EASTER SHEEP 3D SOLO DECOR
Figurka owieczki wykonana z czekolady
deserowej i białej. Figurka składa się
z 3 elementów tworzących niepowtarzalną
przestrzenną czekoladową dekorację.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

175x174x21 mm
60 g

Cena netto
Cena brutto

21,22 zł
26,10 zł

3415 EASTER CHICKENS 3D DECOR
Trzy świąteczne figurki w dwóch rozmiarach,
wykonane z mlecznej, białej oraz ciemnej
czekolady. Każda figurka składa się z trzech
elementów. Zestaw uzupełniony jest pysznymi
jajkami w cukrowej skorupce.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

310x235x40 mm
200 g

Cena netto
Cena brutto

49,51 zł
60,90 zł

3416 EASTER SHEEP 3D DECOR
Trzy świąteczne figurki: dwie owieczki
i baranek, wykonane z mlecznej, białej oraz
ciemnej czekolady. Każda figurka składa się
z trzech elementów.
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Wymiary opakowania
Masa netto minimum

310x235x40 mm
250 g

Cena netto
Cena brutto

49,51 zł
60,90 zł
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EASTER POSTCARDS MIDI

3464 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI MILK
Pudełko z sześcioma ręcznie robionymi
czekoladowymi jajkami oraz mleczną
czekoladą w kształcie pisanki (50 g) ozdobioną
świątecznymi dodatkami. Wieczko pudełka
ozdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem
lub elegancką, świąteczną grafiką.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

238x170x34 mm
130x90 mm
135 g

Cena netto
Cena brutto

39,51 zł
48,60 zł

3479 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI DARK
Pudełko z sześcioma ręcznie robionymi czekoladowymi
jajkami oraz deserową czekoladą w kształcie pisanki
(50 g) ozdobioną świątecznymi dodatkami.
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym przez
Ciebie zdjęciem lub elegancką, świąteczną grafiką.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

238x170x34 mm
130x90 mm
135 g

Cena netto
Cena brutto

39,51 zł
48,60 zł

3463 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
WHITE&DARK
Pudełko z sześcioma ręcznie robionymi
czekoladowymi jajkami oraz deserowo-białą
czekoladą w kształcie pisanki (50 g). Wieczko
pudełka ozdobimy wybranym przez Ciebie
zdjęciem lub elegancką, świąteczną grafiką.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

238x170x34 mm
130x90 mm
135 g

Cena netto
Cena brutto

39,51 zł
48,60 zł

3480 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
Zamiast tradycyjnej kartki pocztowej wyślij taką
z pysznymi jajkami czekoladowymi. Pudełko
ozdobimy przysłanym do nas zdjęciem lub jedną
z naszych grafik. To naprawdę dobry pomysł!
Pudełko zawiera 15 nadziewanych,
czekoladowych jajek.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

238x170x34 mm
130x90 mm
225 g

Cena netto
Cena brutto

56,02 zł
68,90 zł

ChocoPostcard - sposób przygotowania:
• Wybierz swoje ulubione ujęcia.
• Prześlij nam swoje zdjęcie.
• To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!

EASTER CHOCOLATES
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EASTER POSTCARDS MAXI

3418 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI MILK
Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi
czekoladowymi jajkami oraz dużą (100 g) ręcznie
wylewaną tabliczką mlecznej czekolady w formie
pisanki z pysznymi dodatkami. Wieczko pudełka
ozdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem
lub elegancką, wielkanocną grafiką.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

310x235x40 mm
165x115 mm
325 g

Cena netto
Cena brutto

70,57 zł
86,80 zł

3419 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI DARK
Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi
czekoladowymi jajkami oraz dużą (100 g) ręcznie
wylewaną tabliczką deserowej czekolady w formie
zajączka z pysznymi dodatkami. Wieczko pudełka
ozdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem
lub elegancką, wielkanocną grafiką.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

310x235x40 mm
165x115 mm
325 g

Cena netto
Cena brutto

70,57 zł
86,80 zł

3481 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI MILK&DARK
Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi
czekoladowymi jajkami oraz dużą (100 g) ręcznie
wylewaną tabliczką z mlecznej i deserowej
czekolady w formie zajączka. Wieczko pudełka
ozdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem lub
elegancką wielkanocną grafiką.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

310x235x40 mm
165x115 mm
325 g

Cena netto
Cena brutto

70,57 zł
86,80 zł

3118 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI
Zamiast tradycyjnej kartki pocztowej wyślij taką
z pysznymi jajkami czekoladowymi. Pudełko
ozdobimy przysłanym do nas zdjęciem lub jedną
z naszych grafik. To naprawdę dobry pomysł!
Pudełko zawiera 30 nadziewanych, czekoladowych
jajek.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

310x235x40 mm
165x115 mm
455 g

Cena netto
Cena brutto

97,15 zł
119,50 zł

ChocoPostcard - sposób przygotowania:
• Wybierz swoje ulubione ujęcia.
• Prześlij nam swoje zdjęcie.
• To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!

EASTER CHOCOLATES
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EASTER SELECTION

3420 EASTER DELIGHTS
Sześć świątecznych figurek, wykonanych
z najwyższej jakości belgijskiej czekolady
ze wspaniałymi dodatkami, które ucieszą
każdego łasucha.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

224x150x32 mm
130 g

Cena netto
Cena brutto

35,12 zł
43,20 zł

3421 ALL THE BEST EASTER
Siedem świątecznych figurek wykonanych
z najlepszej jakości belgijskiej czekolady
z pysznymi dodatkami oraz dziesięć wyjątkowych
czekoladowych jajek tworzy niezapomnianą
kompozycję smaków i kształtów.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

310x235x40 mm
270 g

Cena netto
Cena brutto

78,78 zł
96,90 zł

3422 EASTER GOODIES MILK
Cztery wielkanocne figurki, mleczna tabliczka
w kształcie zajączka ozdobiona trzema dodatkami
oraz cztery nadziewane jajka to idealna
kompozycja wiosennych smaków i kształtów dla
wielbicieli najlepszych czekoladowych łakoci.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

310x235x40 mm
230 g

Cena netto
Cena brutto

54,07 zł
66,50 zł

3423 EASTER GOODIES DARK
Cztery wielkanocne figurki, deserowa tabliczka
w kształcie pisanki ozdobiona trzema dodatkami
oraz cztery nadziewane jajka to idealna
kompozycja wiosennych smaków i kształtów dla
wielbicieli najlepszych czekoladowych łakoci.

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Masa netto minimum

310x235x40 mm
230 g

Cena netto
Cena brutto

54,07 zł
66,50 zł
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3426 EASTER CUPCAKES 4
4 przepyszne wielkanocne czekoladowe
babeczki doskonale nadają się na dekorację
świątecznego stołu lub jako uroczy upominek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

112x110x43 mm
80 g

Cena netto
Cena brutto

24,31 zł
29,90 zł

3427 EASTER CUPCAKES 6
6 pysznych wielkanocnych, nadziewanych
babeczek stanowi idealną dekorację świątecznego
stołu lub doskonały upominek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

150x110x43 mm
120 g

Cena netto
Cena brutto

32,44 zł
39,90 zł

3428 EASTER CUPCAKES 8
8 przepysznych wielkanocnych czekoladowych
babeczek doskonale nadaje się na dekorację
świątecznego stołu lub jako uroczy upominek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

187x110x43 mm
160 g

Cena netto
Cena brutto

40,61 zł
49,95 zł

3465 CZEKOLADOWE QRKI 4
4 zabawne pralinki w kształcie kurek
wypełnione orzechowym nadzieniem
i oblane mleczną oraz białą czekoladą.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

90x85x40 mm
80 g

Cena netto
Cena brutto

19,43 zł
23,90 zł

3411 CZEKOLADOWE QRKI 8
8 zabawnych pralinek - kurek wypełnionych
przepysznym orzechowym nadzieniem.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

165x85x40 mm
160 g

Cena netto
Cena brutto

31,63 zł
38,90 zł

3406 SHEEP MIX
Pyszne owieczki z białej i mlecznej czekolady
z aksamitnym nadzieniem z orzecha laskowego.
Pudełeczko zawiera sześć owieczek.

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Masa netto minimum

170x90x40 mm
110 g

Cena netto
Cena brutto

26,42 zł
32,50 zł
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3412 EASTER CARAMELS BAG
Torebka wypełniona kolorowymi, czekoladowymi
jajeczkami z przepysznym, miękkim karmelem.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

120x80x55 mm
200 g

Cena netto
Cena brutto

32,44 zł
39,90 zł

3410 EASTER EGGS
Gustowna torebeczka wypełniona czekoladowymi,
nadziewanymi jajkami.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

180x80x45 mm
190 g

Cena netto
Cena brutto

35,85 zł
44,10 zł

3425 EASTER FIGURES
Zestaw świątecznych figurek kaczuszek
i zająca wykonanych z najwyższej jakości
czekolady mlecznej i białej zapakowanych
w eleganckie pudełko z okienkami.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

200x140x18 mm
30 g

Cena netto
Cena brutto

12,11 zł
14,90 zł

3414 EASTER EGGS TUBE XL
Tuba wypełniona po brzegi przepysznymi
jajeczkami czekoladowymi otoczonymi
chrupiącą skorupką cukrową.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

219x42 mm
150 g

Cena netto
Cena brutto

28,62 zł
35,20 zł

3413 EASTER EGGS TUBE L
Tuba wypełniona po brzegi przepysznymi
jajeczkami czekoladowymi otoczonymi
chrupiącą skorupką cukrową.

3414 EASTER EGGS TUBE XL

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Masa netto minimum

145x42 mm
100 g

Cena netto
Cena brutto

24,31 zł
29,90 zł

3413 EASTER EGGS TUBE L
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3404 DUCKS & BUNNIES
Zestaw świątecznych figurek kaczuszek
i zajączków (po 4 szt. z mlecznej i białej
czekolady) w pudełku z okienkiem i banderolą.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

235x126x22 mm
95 g

Cena netto
Cena brutto

22,03 zł
27,10 zł

3403 CHOCOBUNNIES
Zestaw świątecznych figurek zajączków
wielkanocnych (8 szt. z mlecznej, białej
i deserowej czekolady) w pudełku
z okienkiem i banderolą.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

235x126x22 mm
95 g

Cena netto
Cena brutto

22,03 zł
27,10 zł

3477 DUCKS & BUNNIES POSTCARD
Zestaw świątecznych figurek kaczuszek
i zajączków (po 4 szt. z mlecznej i białej
czekolady) w pudełku z okienkiem i banderolą
w pudełku, którego wieczko ozdobimy wybranym
przez Ciebie zdjęciem.
Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

235x129x24 mm
130x90 mm
95 g

Cena netto
Cena brutto

28,29 zł
34,80 zł

3478 CHOCOBUNNIES POSTCARD
Zestaw świątecznych figurek zajączków
wielkanocnych (8 szt. z mlecznej, białej
i deserowej czekolady) w pudełku z okienkiem
i banderolą w pudełku, którego wieczko
ozdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem.

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Wymiary zdjęcia
Masa netto minimum

235x129x24 mm
130x90 mm
95 g

Cena netto
Cena brutto

28,29 zł
34,80 zł
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3405 EASTER NEST
Pyszne, czekoladowe gniazdo z małymi jajeczkami
wykonane z doskonałej jakości belgijskiej czekolady
oraz jedwabistego nadzienia z orzechów laskowych
w pudełku z okienkiem.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

115x115x32 mm
80 g

Cena netto
Cena brutto

21,30 zł
26,20 zł

3407 EASTER CREW
Rozkoszne czekoladowe figurki wielkanocnej ekipy
osłodzą każdy świąteczny stół. Pyszna, belgijska
czekolada. Pudełko zawiera pięć czekoladek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

241x86x48 mm
100 g

Cena netto
Cena brutto

40,57 zł
49,90 zł

3193 CHOCOSHEEP DOLLY WHITE
Urocza owieczka wykonana z białej czekolady.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

150x95x80 mm
140 g

Cena netto
Cena brutto

40,57 zł
49,90 zł

3194 CHOCOSHEEP DOLLY MILK
Urocza owieczka wykonana z mlecznej czekolady.

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Masa netto minimum

150x95x80 mm
140 g

Cena netto
Cena brutto

40,57 zł
49,90 zł
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EASTER TIME
3144 EASTER TIME
Wielkanocne pudełko
zawiera 15 ręcznie robionych,
nadziewanych jajek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

224x150x32 mm
225 g

Cena netto
Cena brutto

50,33 zł
61,90 zł

3145 EASTER TIME CLASSIC
Wielkanocne pudełko zawiera 15 klasycznych,
ręcznie robionych czekoladek.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

224x150x32 mm
180 g

Cena netto
Cena brutto

51,79 zł
63,70 zł

3149 EASTER COLLECTION
Pudełeczko wypełnione po brzegi nadziewanymi,
czekoladowymi jajkami.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

135x74x60 mm
225 g

Cena netto
Cena brutto

47,07 zł
57,90 zł

3147 CHOCO RABBIT
Pyszny i sympatyczny czekoladowy
zając w ozdobnym pudełku.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

112x110x72 mm
75 g

Cena netto
Cena brutto

23,74 zł
29,20 zł

3146 EASTER LOLLIPOPS
Zestaw trzech pysznych czekoladowych lizaków
z motywem zwierzaczków wielkanocnych.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

160x65x40 mm
95 g

Cena netto
Cena brutto

24,88 zł
30,60 zł

Pyszne lizaki w wielkanocnych kształtach.

3482 LOLLIPOP
CHICKEN
YELLOW

3182 LOLLIPOP
CHICKEN WHITE

EASTER CHOCOLATES

3483 LOLLIPOP
DUCK DARK

3181 LOLLIPOP
DUCK MILK

Masa netto minimum

30 g

Cena netto
Cena brutto

8,05 zł
9,90 zł

3188 LOLLIPOP
SHEEP WHITE

3189 LOLLIPOP
SHEEP MILK

3180 LOLLIPOP
BUNNY MILK
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WIELK ANOCNE ZESTAWY PREZENTOWE

8418 ZESTAW W KOSZU WIKLINOWYM I
Zestaw produktów ułożonych w koszyku wiklinowym
zawierający wyjątkowe pralinki w skrzyneczce
Premiere Quadro, czekoladowe Qrki, czekoladowe
gniazdko, lizak oraz figurki czekoladowych jajek
Quartet.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

300x270x210 mm
415 g

Cena netto
Cena brutto

132,03 zł
162,40 zł

8419 ZESTAW W KOSZU WIKLINOWYM II
W ozdobnym wiklinowym koszyku skomponowaliśmy
wyjątkowy zestaw wielkanocnych prezentów! Znalazła
się tutaj figurka mlecznej owieczki, 4 wielkanocne
babeczki oraz torebka pełna kolorowych karmelków.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

240x230x160 mm
300 g

Cena netto
Cena brutto

98,29 zł
120,90 zł

8420 WIELKANOCNY MIX W PUDEŁKU
W ozdobnym kartoniku przewiązanym wielkanocną
wstążką znajduje się całe bogactwo wielkanocnych
prezentów: figurki kaczuszek i króliczków,
czekoladowe jajeczka w torebce oraz zabawna
czekoladowa załoga.
Wymiary opakowania
Masa netto minimum

265x203x83 mm
395 g

Cena netto
Cena brutto

106,34 zł
130,80 zł

3165 EASTER GIFTBOX
Gustowna drewniana skrzynia z motywem
wielkanocnym zawiera: zestaw czekoladowych
jajek, figurkę Spring Flow oraz czekoladową
owieczkę.

EASTER CHOCOLATES

Wymiary opakowania
Masa netto minimum

405x165x115 mm
360 g

Cena netto
Cena brutto

123,50 zł
151,90 zł
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WIELKANOCNE CZEKOLADOWE JAJECZKA

CUPCAKES

Wyjątkowe czekoladowe pralinki w formie wielkanocnych pisanek wypełnione pysznymi nadzieniami zachwycą każdego konesera
czekoladowych słodkości.

Piękne, bajecznie kolorowe czekoladki w kształcie słynnych amerykańskich babeczek.

J1 TRIPLO

J2 MILK HAZELNUT
FILLING

J3 BROWNIE

J4 HAZELNUT OBSESSION

J5 CHEESECAKE

CUPCAKE ALMOND PRALINE

CUPCAKE CAPPUCCINO
GANACHE

CUPCAKE FOREST BERRIES
GANACHE

Trzy doskonałe czekolady: mleczna,
biała i deserowa tworzące piękną
pisankę.

Wyjątkowe chrupiące nadzienie
z orzechów laskowych oblane mleczną
czekoladą i ozdobione białą kokardką.

Klasyczny smak ciasteczka brownie skryty
w deserowej czekoladzie.

Pięknie zdobione jajko z czekolady
mlecznej z nadzieniem orzechowym,
z całym orzechem laskowym.

Typowo świąteczny sernik cytrynowy
skryty we wnętrzu jajka z białej
czekolady.

Krem migdałowy na nugacie z orzechów
laskowych - wszystko zamknięte
w pysznej belgijskiej, mlecznej
czekoladzie.

Doskonały kawowy krem Cappuccino
i czekoladowe nadzienie w pysznej
belgijskiej czekoladzie.

Mieszanka kremu z owoców leśnych
i pysznego owocowego nadzienia
w mlecznej, belgijskiej czekoladzie.

J6 MILK GIANDUJA

J7 QUATTRO

J8 EGGNOG

J9 DARK HAZELNUT
FILLING

J10 COINTREAU DROP

CUPCAKE SALTED CARAMEL

CUPCAKE STRAWBERRY
FONDANT

CUPCAKE CRISPY
CHOCOLATE CREAM

Doskonałe nadzienie Gianduja otoczone
mleczną czekoladą. Czy można chcieć
czegoś więcej?

Wspaniały duet czekolady mlecznej
z deserową wraz z pomarańczową
i żółtą dekoracją tworzą barwną,
pisankową kompozycję.

Jajko z mlecznej czekolady wypełnione
nadzieniem z likierem jajecznym - czyż to
nie idealne połączenie?

Ciemna czekolada z gustowną
kokardką wykonaną z białej czekolady
wypełniona po brzegi chrupiącym
nadzieniem orzechowym.

Śliczna żółta pisanka, we wnętrzu której
znaleźć można karmelowe nadzienie
z kroplą Cointreau.

Aksamitny karmel przykryty chmurką
karmelowego kremu i otoczony mleczną,
belgijską czekoladą.

Mocno truskawkowe nadzienie ukryte
pod słodkim, truskawkowym kremem
w pysznej belgijskiej czekoladzie.

Czekoladowy krem na chrupiącym,
mleczno-czekoladowym kremie zamknięty
w pysznej, mlecznej czekoladzie.

J11 MILK CARAMEL

J12 HAZELNUT & NOUGAT

J13 STRAWBERRY EGG

J14 MOCHA & CARAMEL

J15 WHITE HAZELNUT
FILLING

Słodkie, karmelowe wnętrze
skryte w mlecznej czekoladzie
z akcentem czekolady deserowej.

Połączenie delikatnego nadzienia
pralinowego z orzechów laskowych
z nugatem, oblane ciemną czekoladą
i ozdobione kwiatkiem.

Słodka kuleczka bezy otoczona
delikatnym nadzieniem truskawkowym,
zamknięta w białej czekoladzie.

Pyszny krem z kawą Mocha tworzy
niezwykły duet ze słodką krówką.

Chrupiące nadzienie z orzechów
laskowych? Tak! Zwłaszcza w białej
czekoladzie z mleczną kokardką!

J16 CHOCOLATE MOUSSE

J17 WALNUT ADVENTURE

J18 BISCUIT
PEARL & VANILLA

J19 ALMOND PASSION

J20 MARZIPAN EGG

Niesamowity mus z ciemnej czekolady
otoczony mleczną czekoladą
i ozdobiony paseczkiem z czekolady
deserowej.

A może jajko z deserowej czekolady
z kawałkami orzechów włoskich
otoczonych nadzieniem orzechowym?

Chrupiąca ciasteczkowa perełka
otoczona kremem waniliowym, skryta
w mlecznej czekoladzie.

Doskonały migdał króluje
w otoczeniu migdałowego nadzienia
i białej, zdobionej czekolady.

Wyjątkowe marcepanowe nadzienie
oblane deserową czekoladą i ozdobione
zieloną kropeczką.

J21 MARC & STRAWBERRY

J22 RUM & ADVOCAAT

J23 MARC DE CHAMPAGNE

J24 RUM CREAM

J25 LATTE-MACCHIATO

WIELKANOCNE CZEKOLADKI:
Pyszne czekoladowe słodkości w typowo wielkanocnych kształtach.
CZEKOLADOWE QRKI BIAŁE I MLECZNE

SHEEPS BIAŁE I MLECZNE

Piękne i zabawne czekoladowe kurki z rozpływającym się w ustach nadzieniem orzechowym otoczone delikatną
czekoladą mleczną lub białą.

Wyjątkowe owieczki napełnione po brzegi kremem orzechowym skryte pod kołderką mlecznej i białej
czekolady.

JAJKA W CUKROWEJ OTOCZCE – BŁĘKITNE I RÓŻOWE

EASTER CUPS MIX KOLORÓW

Kuszące mleczne nadzienie zamknięte w chrupiącej, cukrowej skorupce przypominającej
prawdziwe jajka sikorki.

Przepyszne pralinki w kształcie małego gniazdka z cukrowym jajeczkiem w różnych kolorach.
Gniazdka skrywają wyborne nadzienie z orzechów laskowych.

KARMELOWE JAJKA

Niezapomniany smak Marc de
Champagne z delikatną nutą truskawki
w ciemnej czekoladzie z fantazyjną
truskawkową dekoracją.

Wytrawne nadzienie,
w którym łączą się smaki dwóch
wspaniałych alkoholi - rumu
z adwokatem - oblane mleczną
czekoladą i uwieńczone migdałem.

Jedyny i niepowtarzalny smak Marc de
Champagne ukryty pod skorupką z białej
czekolady z drobinkami błyszczącego
cukru.

Doskonały duet nadzienia rumowego
z deserową czekoladą uwieńczony
mleczną i białą dekoracją.

Wyjątkowe nadzienie o smaku kawy
Latte-Macchiato tworzy przepiękną
pisankę oblaną mleczną czekoladą
z białym wykończeniem.

W kolorowej, czekoladowej skorupce ukryty został delikatny karmel, który zachwyci każdego
miłośnika słodkości.

J26 LIME & VANILLA

Kompozycja dwóch dopełniających się
smaków - wanilii i limonki - ukryta pod
mleczną pierzynką z gustowną żółtą
dekoracją.
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PRALINKI
Nasze czekoladki swój niepowtarzalny smak zawdzięczają nie tylko pierwszorzędnym składnikom i wymyślnym recepturom, ale również
temu, że przy ich tworzeniu nie stosujemy sztucznych środków konserwujących – w tym względzie nie uznajemy żadnych kompromisów.
Ręcznie robione czekoladki powstają praktycznie na Państwa zamówienie, dlatego są najświeższe i najsmaczniejsze zaraz po otrzymaniu.
Oczywiście czekoladki można przechowywać, lecz okres ten nie powinien przekroczyć kilku tygodni – w końcu prawdziwa świeżość nie
może trwać wiecznie!

P29 RED VANILLA

P30 GRAND MARNIER

P31 WALNUT CARAMEL

P32 COFFEE CARAMEL

P33 MANGOLASSI

wyjątkowa kompozycja owocowego
dżemu oraz nadzienia z dużą
zawartością naturalnej wanilii, to
wszystko w pysznej, białej czekoladzie

delikatne nadzienie z dodatkiem
słynnego pomarańczowego likieru Grand
Marnier w mlecznej czekoladzie

pyszny karmel, oblany niebiańską
mleczną czekoladą, uwieńczony
połówką orzecha włoskiego

kawa i karmel to pyszne małżeństwo.
Gorzki smak kawy osłodzony pysznym
płynnym karmelem zamknęliśmy
w mlecznej czekoladzie. Dwa kęsy
kawowej rozkoszy

czekoladowe wydanie hinduskiego
napoju mlecznego z mango w białej,
pięknie ozdobionej czekoladzie

P1 FORESTER

P2 CARRE CAFE

P3 MARC DE
CHAMPAGNE HEART

P4 WILLIAMS PEAR
TRUFFLE

P5 MARBRE

P34 WOODFOREST
MOUSSE

P35 JERICHO

P36 SEVILLE

P37 RASPBERRY
BRANDY&CREAM

P38 STRAWBERRY
MASCARPONE

owocowa kombinacja malin, truskawek,
porzeczki, jagód i jeżyn, zamknięta
w mlecznej czekoladzie, uwieńczona
żurawiną

intensywnie kawowa pralinka w ciemnej
czekoladzie

serce z białej czekolady wypełnione
po brzegi kremem z dodatkiem
szampańskiego winiaku

lekki owocowy mus z dodatkiem
gruszkowej brandy Williams Christ
w mlecznej czekoladzie

rumowa uczta oblana białą czekoladą

mus z owoców leśnych połączony
z wyborną waniliową pianką w mlecznej
czekoladzie

ciemna czekolada 72% wypełniona
kremem gianduja z wanilią

pyszny marcepan z 50% zawartością
migdałów – w jedynej w swoim rodzaju
ciemnej czekoladzie

doskonała kompozycja winiaku z malin
i nadzienia śmietankowego w pysznej
białej czekoladzie

serek mascarpone to jeden
z popularnych składników deserów.
W naszej czekoladce, połączyliśmy
go z uwodzącym smakiem truskawek
i mlecznej czekolady

P6 HAZELINO

P7 CHERRY HEART

P8 BUTTER TRUFFLE

P9 PISTACHIO MARZIPAN

P10 BRESIL

P39 TATIN

P41 PROSECCO
& PASSION FRUIT

P42 SOUTHTIROL
KIRSCH

P43 MADORLA

P44 LATTE MACCHIATO

bliźniacze orzechy laskowe otulone
mleczną czekoladą

przepyszny krem z dodatkiem
likieru Kirschwasser zamknięty
w ciemnoczekoladowym sercu

klasyka z gatunku najlepszej deserowej
czekolady

klasyczny marcepan z pistacjami
w ciemnej czekoladzie

mleczna czekoladka z nadzieniem
orzechowym, pokryta białą czekoladą
i uwieńczona prażonymi migdałami

pasta migdałowa z kawałkami jabłek
wymieszana z karmelem i Calvadosem w mlecznej czekoladzie

prosecco z sokiem z marakui?
Szczególnie polecamy spróbowanie
naszej pysznej czekoladki

mus z pysznych wiśni z południowego
Tyrolu z domieszką wybornych migdałów
w ciemnej czekoladzie

delikatne migdałowe nadzienie
z maślaną nutką w pysznej mlecznej
czekoladzie zwieńczone migdałem

klasyczny ganache o zdecydowanym
smaku kawy, przykryty chmurką
spienionego mleka

P12 STRAWBERRY
TRIANGLE

P14 MOUSSE AU
CHOCOLAT

P15 CUP-PUCINO

P16 CRISPY MILK

P17 FLORENTINE

P45 FRAMBOISINE

P47 CAFFE TURCO

P49 CRÈME BRÛLÉE

P51 CAPPUCINO CHERRY

P52 LADY CASSIS

przepyszny truskawkowy krem, oblany
świeżą, białą czekoladą

klasyczny czekoladowy deser zamknięty
w mlecznej czekoladzie

kawa z pianką zamknięta
w czekoladowej filiżance

orzechowe nadzienie z karmelizowanym
cukrem w mlecznej czekoladzie

mleczno-biała czekoladka z nadzieniem
orzechowym, pokryta prażonymi
migdałami

dwuwarstwowa pralinka, w której
ganache z plantacji Maralumi walczy
o uwagę z orzeźwiającą marmoladą
malinową

w skorupce z ciemnej czekolady
zamknięto delikatne kawowe nadzienie
z odrobiną przypraw

sławny francuski deser został zamknięty
w pysznej pralince otoczonej mleczną
czekoladą

wyjątkowa kompozycja włoskiej kawy
oraz świeżych nut owoców wiśni

doskonałe nadzienie z czarnej porzeczki
w białej czekoladzie z delikatnym
akcentem owoców rokitnika

P18 RASPBERRY CREAM

P19 BALSAMICO
CARAMEL

P20 BUTTERSCOTCH

P21 GOLDEN TRUFFLE

P22 CHOCOLATTE

P53 ROYAL MARZIPAN

P54 BRANDY HEART

P55 MADRILENE

P57 CARAMEL
DE SEL HEART

P58 BANANA

mleczna, pięknie ozdobiona pralinka
z malinowym kremem

lekki krem waniliowy na karmelu
w mlecznej czekoladzie z dodatkiem
octu balsamicznego

krem z karmelizowanego cukru
trzcinowego z dodatkiem masła w białej
czekoladzie

jedyna w swoim rodzaju wyprawa
w świat ciemnej czekolady,
przyozdobiona złotem

wyśmienita kompozycja czekoladowokawowa, otoczona mleczną czekoladą

wyborny marcepan w ciemnej
czekoladzie ozdobiony kawałeczkiem
pistacji

serce z mlecznej czekolady z doskonałym
nadzieniem z dodatkiem brandy

marmolada pomarańczowa z kremem
ganache w ciemnej czekoladzie
Maralumi

słodkie, karmelowe nadzienie ze
szczyptą soli, oblane wykwintną gorzką
czekoladą

połączenie mlecznego nadzienia
z miąższem z banana i odrobiną likieru
w pysznej gorzkiej czekoladzie

P24 ROYAL MACADAMIA

P25 BOURBON VANILLA

P26 BUTTER CARAMEL &
HIMALAYAN SALT

P27 HONEY CRUNCH

P28 PICASSO

P59 COCCO

P60 THÈ

P62 SPICY ORANGE

P63 STRAWBERRIES
& CHAMPAGNE

P64 BLUEBERRY DELIGHT

orzech macadamii jest umieszczony
dokładnie w środku czekoladki. Unikalny
smak orzecha i wanilii jest dopełniony
przez mleczną, najlepszej jakości
czekoladę

wanilia w pysznej postaci, zamknięta
w białej czekoladzie z dodatkiem
deserowej, uwodzi nasze zmysły

sól himalajska w połączeniu
ze słodkim karmelem i specjalnie
dobraną czekoladą mleczną, daje
unikalny słodko-słony smak

nadzienie z orzechów laskowych
i migdałów, na miodowej poduszce,
oblane mleczną czekoladą

pyszna wiśniowa kompozycja
w mlecznej czekoladzie

wykwintne kokosowe nadzienie okryte
doskonałą, ciemną czekoladą

miękkie, ciemne nadzienie z nutką
naparu z herbaty Earl Grey w ciemnej
czekoladzie

orzeźwiające nadzienie pomarańczowe
podkreślone szczyptą pikanterii skryte
w doskonałej czekoladzie deserowej

rewelacyjne nadzienia truskawkowego
z wyrazistym smakiem wytrawnego
alkoholu skryte w delikatnym koszyczku
z czekolady deserowej

wyrazisty ganache jagodowy otoczony
aksamitną czekoladą deserową

54

EASTER CHOCOLATES

EASTER CHOCOLATES
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KAŻDY, KTO DBA O SWOJĄ MARKĘ, CHCE, BY JEGO ZNAK FIRMOWY
ZNAJDOWAŁ SIĘ TYLKO NA PRODUKTACH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO WYJĄTKOWEGO, PERSONALIZOWANEGO PRODUKTU
FIRMOWEGO, JESTEŚMY DO PAŃSTWA USŁUG. JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI
DOPASOWANIEM PRODUKTÓW DO POTRZEB SWOJEJ FIRMY, PROSIMY O KONTAKT.

Po w y ż s z a o fe r t a m a cha ra kt e r infor m a cyjny i nie st a n owi ofer ty handl owej w rozu mi eni u ar t.6 6 § 1 kodeksu
c y w il ne g o o ra z innych wła ściwych p rz e p isów p ra wnych. Wszystk i e ceny wyrażone w pol sk i ch złotych.
Ce nnik ob owią z uje od 1 st ycz nia 2 0 1 6 roku . Ceny mogą u l ec zmi ani e.

