
PREMIUM CHOCOLATES



Dobrodružstvo sa často spája s oblasťou rovníkovej Afriky. Rozľahlé plantáže 

Afriky, Južnej Ameriky či južnej Ázie to je počiatok zrodu kakaového zrna, ktoré 

sa v tajomnom procese mení na lahodné čokoládky, na ktoré sa môžu tešiť naše 

chuťové poháriky. Prinášame tieto ešte stále od našej civilizácie odľahlé zákutia 

sveta pri hľadaní výnimočných kombinácií Criolo, zaujímavých chutí Trinitario 

alebo všetkým známe chute populárnej sady Forestero. Všetky čokoládové 

lahôdky pochádzajú z nenápadných plodov kakaovníka (Theobroma cacao), 

ktoré vo svojom vnútri ukrývajú okolo 40 bielych zŕn. Zrná sa ziskávajú z vnútra 

plodu a rozkladajú sa na slnku, aby sfermentovali a uschli. Po uschnutí „bronzové 

zlato” je pripravené na vyslanie a môže sa z nich začať príprava čokoládových 

dokonalostí. Potom najznámejší čokoládovníci očistia zrná, upražia ich, aby 

získali nezabudnuteľnú arómu, následne na to ich pomelú a miešajú za vysokej 

teploty, až sa masa stane hodvábne hladká. Potom vystačí pridať pre chuť 

cukor alebo vanilku. Celá masa musí prejsť teplotnou procedúrou a na svete 

je v  ústach rozplývajúca sa rozkoš! Dotyk, vôňa, chuť... emócie, ktoré nás 

dennodenne sprevádzajú, a s ktorými sa s Vami chceme podeliť.
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Nebesko rozplývajúca sa v  ústach čokoláda nás dokáže očariť až viac ako 

1500 rôznymi arómami, ktoré okúzľujúco uspokoja naše chuťové poháriky. 

Nevýdané bohatstvo a  rôznorodosť zmesí dovolí každému, dokonca aj tým 

najnáročnejším labužníkom, nájsť pre seba ideálnu čokoládu. Možno vás 

očarila chuť citrusového ovocia alebo čiernej ríbezle? Alebo aromatické 

korenné prípravy do kávy? Či sladké drievko alebo nebodaj levanduľa? Sladký 

karamel alebo výrazná chuť klinčekov? Vyberte si svoju ideálnu čokoládu! 

Snažíme sa s  vami deliť s  našimi vedomosťami a  skúsenosťami - ale predsa 

vy poznáte sami seba najlepšie. V  nezávislosti od najstarších receptúr či 

najlepších tradícií - len Vy sami viete, čo vám najväčšmi chutí. Len Vy si môžete 

vybrať z  pomedzi chutí, ktoré sme priviezli z  celého sveta - tá najlepšia... 

najdokonalejšia čokoláda. Prečo by ste sa mali ohraničiť naším gustom a chuťou? 

Hľadajte... Zavrite oči a nechajte sa unášať svojou fantáziou... Vytvorte si svoju 

vlastnú kompozíciu chutí. Chceli by sme Vás pozvať ešte bližšie... to nie je len 

prijímanie, ale takže príležitosť tvorenia nových vecí!
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Keď už skontrolované a prebrané zrno z najlepších plantáži vytvorí netypickú čokoládu, 

začíname pracovať nad formou, do ktorej odieme celú výnimočnú chuť. História je 

spojená s cestovaním, odkrývaním tradícií, týkajúcích sa produkcií čokolády a  taktiež 

s  experimentovaním s  najlepšími ingredienciami. Je našou vášňou, ktorú prehlbujeme 

každým dňom, aby ponúknuť produkty len tej najvyššej kvality, s výnimočnou chuťou, 

vôňou, výzorom, ale tiež dotykom. Už niekoľko rokov sa snažíme vytvoriť unikátne 

kolekcie, pri ktorých dbáme o detaily, na koľko to je len možné, aby konečný efekt 

vytvoril perfektný obsah podaný v dokonalej forme. Chceme vás zaskakovať nápadmi 

na každodenné trávenie času s našou čokoládou. Aká forma čokolády sa páči práve 

Vám?
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Nadišiel čas na odpočinok, vychutnávanie si vytvoreného čokoládového 

arcidiela - uniknúť aspoň na chvíľu od svojej každodennosti. Presne tak - 

oplatí sa pre tých pár príjemných chvíľ aspoň na moment zastaviť čas. Ale 

možno túžite po niečom väčšom? Chcete vyskúšať ešte zaujímavejšie chute? 

Neustále napredujeme - odkrývame ďalšie obzory a  prekračujeme vytýčené 

hranice. Očakávame viacej a  taktiež chceme dávať viacej. Pralinky, trufle, 

úžasné plnky, ingrediencie výnimočnej čokolády - to sú kompozície, ktoré 

rozvíjame a  kontrolujeme deň za dňom. Elegancia, prestíž, rafinované gusto 

a nezabudnuteľná chuť - toto sú pravdivé vlastnosti, ktoré spájajú všetky produkty. 

Exkluzívne krabičky vyrobené z afrického dreva skrývajú v sebe neočakávane 

chutné a pekné pralinkové zázraky. Najväčší majstri čokolády ich pripravili so 

zreteľom na náročných labužníkov čokolády - čiže presne pre Vás!
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Svet to je svet výnimočných chutí, unikátnych kompozícií a nezabudnuteľných 

čokoládových skúseností. Starostlivo vybrané kolekcie našich najlepších 

a najzaujímavejších produktov. Ručne vyrobené pralinky, čokoládové figúrky, 

ručne vylievané tabličky, čokoládový nápoj v rôznych formách, trufle či ovocie 

v čokoláde to sú len niektoré z možností v našej ponuke. Pracujeme taktiež nad 

tým, aby naše balenia rovnako zodpovedali aj obsahu. Chceme tým vyjaviť 

naše emócié a ukázať krajiny, po ktorých cestujeme, odprezentovať náš uhol 

pohľadu na čokoládu a pozvať každého na našu výpravu.

Pre milovníkov klasiky navrhujeme čokoládu vyrobenú v  súlade s  najstaršími 

tradíciami. Pre hľadačov inovácie a  novosti vytvárame nové trendy 

a  experimentujeme s  rôznymi chuťami. Chceme, aby konečný efekt celej 

našej činnosti bol výnimočný - chutný, pekne zabalený a úplne očarujúci. Svet 

vychutnávania si čokolády! Chcete mať kúsok tohto sveta pre seba?
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FABULOUS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Pekný drevený kufrík vyrobený z afrického dreva 
obsahuje 40 jemných praliniek bez alkoholu.

Pekný drevený kufrík vyrobený z afrického dreva 
obsahuje 40 jemných praliniek s kvapkou alkoholu.

Pekný drevený kufrík vyrobený z afrického dreva 
obsahuje 40 jemných praliniek s alkoholom ako 
aj bez.

150x146x112 mm

150x146x112 mm

150x146x112 mm

500 g

500 g

500 g

0216

0217

0218

BEZALKOHOLOVÉ FABULOUS

ALKOHOLOVÉ FABULOUS

FABULOUS MIX
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DREVENÁ DEBNA

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:
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Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva, s dvoma 
zásuvkami, obsahuje 20 ručne vyrobených, starostlivo 
vybraných praliniek.

Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva, s dvoma 
zásuvkami, obsahuje 30 ručne vyrobených, starostlivo 
vybraných praliniek.

Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva, s dvoma 
zásuvkami, obsahuje 40 ručne vyrobených, starostlivo 
vybraných praliniek.

Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
4 ručne vyrobených, starostlivo vybraných praliniek.

Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
10 ručne vyrobených, starostlivo vybraných praliniek.

156x114x89 mm

156x127x114 mm

168x156x114 mm

89x88x37 mm

143x104x37 mm

250 g

375 g

500 g

50 g

125 g

0203

0204

0206

0201

0202

CHOCOLATERIE

CHOCO GRANDE

CHOCO MASSIMO

ELEGANCE MINI

ELEGANCE
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DREVENÁ DEBNA

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:
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Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Drevená, rozkladaná vo forme stolíka škatuľka 
obsahujúca 15 ručne vyrobených čokoládiek.

Trojuholníková drevená skrinka obsahuje 12 ručne 
vyrobených čokoládiek.

Unikátne drevené oválne ozdobené balenie obsahuje 
16 ručne vyrobených čokoládiek.

185x160x40 mm

220x220x37 mm

250x188x50 mm

185 g

150 g

190 g

0208

0211

1603

CHOCO BAR

CHOCO TRIANGLE

VENUS DE LUXE

PREMIUM CHOCOLATES 15



DREVENÁ DEBNA

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Drevená, rozkladaná vo forme stolíka škatuľka 
obsahujúca 15 ručne vyrobených čokoládiek.

Trojuholníková drevená skrinka obsahuje 12 ručne 
vyrobených čokoládiek.

Unikátne drevené oválne ozdobené balenie obsahuje 
16 ručne vyrobených čokoládiek.

185x160x40 mm

220x220x37 mm

250x188x50 mm

185 g

150 g

190 g

0208

0211

1603

CHOCO BAR

CHOCO TRIANGLE

VENUS DE LUXE

PREMIUM CHOCOLATES 15



DREVENÁ DEBNA

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:
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Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Balenie obsahuje 20 chutných ručne 
robených čokoládiek.

Veľký drevený kufrík obsahuje 30 ručne 
robených čokoládiek.

Veľký set špeciálne vybraných čokoládových lahôdok 
uložených v elegantnej drevenej skrinke.

195x142x37 mm

290x142x37 mm

303x222x46 mm

250 g

375 g

340 g

0207

0209

1874

CHOCO CLASSIC

CHOCO PRESTIGE

CHOCOLISCIOUS DE LUXE

PREMIUM CHOCOLATES 17
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PREMIERE

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva ukrýva 
v sebe 4 ručne robených čokoládiek najvyššej kvality.

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva 
ukrýva v sebe 10 ručne robených čokoládiek 
najvyššej kvality.

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva 
ukrýva v sebe 20 ručne robených čokoládiek 
najvyššej kvality.

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva 
ukrýva v sebe 30 ručne robených čokoládiek 
najvyššej kvality.

93x93x37 mm

145x117x37 mm

197x145x37 mm

287x145x37 mm

50 g

125 g

250 g

375 g

0212

0213

0214

0215

PREMIERE QUADRO

PREMIERE MINI

PREMIERE MIDI

PREMIERE MAXI

PREMIUM CHOCOLATES 19



PREMIERE
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Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva ukrýva 
v sebe 4 ručne robených čokoládiek najvyššej kvality.

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva 
ukrýva v sebe 10 ručne robených čokoládiek 
najvyššej kvality.

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva 
ukrýva v sebe 20 ručne robených čokoládiek 
najvyššej kvality.

Klasická drevená škatuľka z jasného dreva 
ukrýva v sebe 30 ručne robených čokoládiek 
najvyššej kvality.

93x93x37 mm

145x117x37 mm

197x145x37 mm

287x145x37 mm

50 g

125 g

250 g

375 g

0212

0213

0214

0215

PREMIERE QUADRO

PREMIERE MINI

PREMIERE MIDI

PREMIERE MAXI
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CHOCOLATE MIX

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Elegantná škatuľka obsahuje 12 výnimočných 
čokolád. Nájdete medzi nimi výborné košíčkami 
cupcakes, plnené pralinky v tvare zákuskov a ručne 
vyrobené pralinky.

176x176x48 mm
160 g

PRALINKOVÝ MIX1985 NEW
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CHOCOLATE MIX

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Elegantná škatuľka obsahuje 12 výnimočných 
čokolád. Nájdete medzi nimi výborné košíčkami 
cupcakes, plnené pralinky v tvare zákuskov a ručne 
vyrobené pralinky.

176x176x48 mm
160 g

PRALINKOVÝ MIX1985 NEW
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AMERICAN CUPCAKES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Štyri amaerické čokoládové muffinky s plnkami ako 
karamel, mocca-cappuccino alebo lesné ovocie.

Šesť amerických čokoládových muffiniek s plnkami ako 
karamel, mocca-cappuccino alebo lesné ovocie.

Osem amerických čokoládových muffiniek s plnkami 
ako karamel, mocca-cappuccino alebo lesné ovocie.

110x110x44 mm

150x110x44 mm

185x110x44 mm

75 g

110 g

150 g

3836

3837

3838

AMERICAN CUPCAKES 4

AMERICAN CUPCAKES 6

AMERICAN CUPCAKES 8

NEW

NEW

NEW
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AMERICAN CUPCAKES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Štyri amaerické čokoládové muffinky s plnkami ako 
karamel, mocca-cappuccino alebo lesné ovocie.

Šesť amerických čokoládových muffiniek s plnkami ako 
karamel, mocca-cappuccino alebo lesné ovocie.

Osem amerických čokoládových muffiniek s plnkami 
ako karamel, mocca-cappuccino alebo lesné ovocie.

110x110x44 mm

150x110x44 mm

185x110x44 mm

75 g

110 g

150 g

3836

3837

3838

AMERICAN CUPCAKES 4

AMERICAN CUPCAKES 6

AMERICAN CUPCAKES 8

NEW

NEW

NEW
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TRUFLE

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Výnimočná kolekcia belgického truffle, ktorá Vás 
prekvapí rozmanitosťou chutí.

135x75x60 mm
200 g

Výborné ručne vyrobené sušienkové truffle uzavrené 
v elegantnej krabičke.

Aromatické ručne vyrobené pomarančovej truffle 
uzavreté v elegantnej krabičke.

Lahodné ručne vyrobené truffle ozdobené mandľami 
uzavreté v elegantnej krabičke.

Pikantné ručne vyrobené truffle s príchuťou chilli 
uzavreté v elegantnej krabičke.

Rozehřívající mix ručne vyrobených škoricových 
a pomarančových truffle uzavretých 
v elegantnej krabičke.

Mix ručne vyrobených mliečnych a chilli lanýžov 
uzavretých v elegantnej krabičke.

Výrazné ručne vyrobené škoricové truffle uzavreté 
v elegantnej krabičke.

Jemné ručne vyrobené mliečne truffle uzavreté 
v elegantnej krabičke.

TRUFLE

SUŠIENKOVÉ TRUFFLE

POMARANČOVÉ TRUFFLE

MANDĽOVÉ TRUFFLE

TRUFFLE S CHILLI A KORENÍM

ŠKORICOVÉ A POMARANČOVÉ TRUFFLE - MIX

MLIEČNE TRUFFLE S CHILLI - MIX

ŠKORICOVÉ TRUFFLE

MLIEČNE TRUFFLE

3855

3847

3848

3854

3849

3856

3728

3853

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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TRUFLE

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Výnimočná kolekcia belgického truffle, ktorá Vás 
prekvapí rozmanitosťou chutí.

135x75x60 mm
200 g

Výborné ručne vyrobené sušienkové truffle uzavrené 
v elegantnej krabičke.

Aromatické ručne vyrobené pomarančovej truffle 
uzavreté v elegantnej krabičke.

Lahodné ručne vyrobené truffle ozdobené mandľami 
uzavreté v elegantnej krabičke.

Pikantné ručne vyrobené truffle s príchuťou chilli 
uzavreté v elegantnej krabičke.

Rozehřívající mix ručne vyrobených škoricových 
a pomarančových truffle uzavretých 
v elegantnej krabičke.

Mix ručne vyrobených mliečnych a chilli lanýžov 
uzavretých v elegantnej krabičke.

Výrazné ručne vyrobené škoricové truffle uzavreté 
v elegantnej krabičke.

Jemné ručne vyrobené mliečne truffle uzavreté 
v elegantnej krabičke.

TRUFLE

SUŠIENKOVÉ TRUFFLE

POMARANČOVÉ TRUFFLE

MANDĽOVÉ TRUFFLE

TRUFFLE S CHILLI A KORENÍM

ŠKORICOVÉ A POMARANČOVÉ TRUFFLE - MIX

MLIEČNE TRUFFLE S CHILLI - MIX

ŠKORICOVÉ TRUFFLE

MLIEČNE TRUFFLE

3855

3847

3848

3854

3849

3856

3728

3853

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE SQUARES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Výborné jahody zaliate mliečnou čokoládou 
v elegantnej zlato-modré krabičke. Jemná, ľahko 
kyslastá príchuť a príjemnú ovocná aróma vytvára 
harmonický duet so sladkou čokoládou.

V elegantnej krabičke je ukrytých 6 výborných 
čokolád Choc & Roll. Vďaka priehľadnému obalu je 
vidieť náplň každej čokolády. To je výborný tip na 
doplnok k darčeku alebo menšej darček sám o sebe.

V elegantnej krabičke je ukrytých 12 výborných 
praliniek cupcakes v podobe populárnych amerických 
košíčkov cupcakes. Rozmanitosť príchuťou poteší 
aj tých najmaškrtnejšie jazýčky.

Sada čokoládových sladkostí skladajúci sa 
z 3 krabičiek poskladaných vo forme pyramídy 
ovázaných stuhou. Základ pyramídy je vytvorený 
z veľkej škatule s 12 pralinkami v tvare klasických 
amerických košíčkov cupcakes.

105x105x40 mm

148x148x40 mm

215x215x40 mm

215x215x127 mm

100 g

75 g

225 g

400 g

Štvorcové balenie obsahuje štyri originálne okrúhle 
čokoládky Choc&Roll okrem iného s príchuťou 
jahodovou, Latte Macchiato, Creme Brulee 
a mandľového krému.

105x105x40 mm
50 g

SQUARE MINI

SQUARE MIDI

SQUARE MAXI

SQUARE SET

1393

1392

1391

1390

1389 CHOC&ROLL XS

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE SQUARES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Výborné jahody zaliate mliečnou čokoládou 
v elegantnej zlato-modré krabičke. Jemná, ľahko 
kyslastá príchuť a príjemnú ovocná aróma vytvára 
harmonický duet so sladkou čokoládou.

V elegantnej krabičke je ukrytých 6 výborných 
čokolád Choc & Roll. Vďaka priehľadnému obalu je 
vidieť náplň každej čokolády. To je výborný tip na 
doplnok k darčeku alebo menšej darček sám o sebe.

V elegantnej krabičke je ukrytých 12 výborných 
praliniek cupcakes v podobe populárnych amerických 
košíčkov cupcakes. Rozmanitosť príchuťou poteší 
aj tých najmaškrtnejšie jazýčky.

Sada čokoládových sladkostí skladajúci sa 
z 3 krabičiek poskladaných vo forme pyramídy 
ovázaných stuhou. Základ pyramídy je vytvorený 
z veľkej škatule s 12 pralinkami v tvare klasických 
amerických košíčkov cupcakes.

105x105x40 mm

148x148x40 mm

215x215x40 mm

215x215x127 mm

100 g

75 g

225 g

400 g

Štvorcové balenie obsahuje štyri originálne okrúhle 
čokoládky Choc&Roll okrem iného s príchuťou 
jahodovou, Latte Macchiato, Creme Brulee 
a mandľového krému.

105x105x40 mm
50 g

SQUARE MINI

SQUARE MIDI

SQUARE MAXI

SQUARE SET

1393

1392

1391

1390

1389 CHOC&ROLL XS

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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SWEET CAKES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Päť netypických a sladkých praliniek v tvare výborných 
tortových kúskov ukrytých v elegantnom pastelovom 
balení. Vychutnávajte si výbornú chuť čokoládovej 
plnky, citrónového tvarohu, čokoládo-višňovej torty 
alebo jemného jahodového krému.

Osem netypických a sladkých praliniek v tvare 
výborných tortových kúskov ukrytých v elegantnom 
pastelovom balení. Vychutnávajte si výbornú chuť 
čokoládovej plnky, citronového tvarohu, čokoládo-
višňovej torty alebo jemného jahodového krému.

Dva sladké balenia, uložené jeden na druhom, 
previazané peknou mašľou, vytvárajúce výnimočný 
set, ktorý v sebe ukrýva 14 chutných praliniek. 
Čokoládky si vás získajú netypickým tvarom tortových 
kúskov s výbornými príchuťami čokoládovej plnky, 
citrónového tvarohu, čokoládovo-višňovej torty 
či jemného jahodového krému.

116x40 mm

175x40 mm

175x80 mm

85 g

150 g

235 g

3357

3358

3363

SWEET CAKE MINI

SWEET CAKE MIDI

SWEET CAKE MAXI
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SWEET CAKES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Päť netypických a sladkých praliniek v tvare výborných 
tortových kúskov ukrytých v elegantnom pastelovom 
balení. Vychutnávajte si výbornú chuť čokoládovej 
plnky, citrónového tvarohu, čokoládo-višňovej torty 
alebo jemného jahodového krému.

Osem netypických a sladkých praliniek v tvare 
výborných tortových kúskov ukrytých v elegantnom 
pastelovom balení. Vychutnávajte si výbornú chuť 
čokoládovej plnky, citronového tvarohu, čokoládo-
višňovej torty alebo jemného jahodového krému.

Dva sladké balenia, uložené jeden na druhom, 
previazané peknou mašľou, vytvárajúce výnimočný 
set, ktorý v sebe ukrýva 14 chutných praliniek. 
Čokoládky si vás získajú netypickým tvarom tortových 
kúskov s výbornými príchuťami čokoládovej plnky, 
citrónového tvarohu, čokoládovo-višňovej torty 
či jemného jahodového krému.

116x40 mm

175x40 mm

175x80 mm

85 g

150 g

235 g

3357

3358

3363

SWEET CAKE MINI

SWEET CAKE MIDI

SWEET CAKE MAXI
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L’ART

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Tri druhy dokonalej čokolády: mliečna, horká a biela, 
vytvárajúce umelecký vzor ozdobený orieškami 
a uložený v priesvitnom balení.

Dokonalá tmavá tablička s ručne maľovaným srdcom 
z bielej čokolády, ozdobená kúskami malín, uložená 
v priesvitnom balení.

Hodvábna mliečna tablička s dekoráciou z bielej 
čokolády a taktiež sušenými ríbezľami. Celá 
je uložená v priesvitnom balení.

194x193x25 mm

194x193x25 mm

194x193x25 mm

180 g

180 g

180 g

1993

1994

1995

UMELECKÁ TABUĽA Ĺ ART  - TRIO

UMELECKÁ TABUĽKA Ĺ ART  - SRDCE

UMELECKÁ TABUĽKA Ĺ ART  - RÍBEZĽA
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L’ART

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Tri druhy dokonalej čokolády: mliečna, horká a biela, 
vytvárajúce umelecký vzor ozdobený orieškami 
a uložený v priesvitnom balení.

Dokonalá tmavá tablička s ručne maľovaným srdcom 
z bielej čokolády, ozdobená kúskami malín, uložená 
v priesvitnom balení.

Hodvábna mliečna tablička s dekoráciou z bielej 
čokolády a taktiež sušenými ríbezľami. Celá 
je uložená v priesvitnom balení.

194x193x25 mm

194x193x25 mm

194x193x25 mm

180 g

180 g

180 g

1993

1994

1995

UMELECKÁ TABUĽA Ĺ ART  - TRIO

UMELECKÁ TABUĽKA Ĺ ART  - SRDCE

UMELECKÁ TABUĽKA Ĺ ART  - RÍBEZĽA
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CHOCOLATES FOR WINES

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Mliečna čokoláda s 40% obsahom kakaa pochádzajúcim z Mexika. 
Čokoláda sa ideálne hodí k polosladkým alebo suchým vínam s vysokou 
kyslosťou a ovocnou arómou, ako sú šumivé vína.

Táto výberová zmes príchuťou ladí s veľmi sladkými vínami silné chuti 
a veľkým množstvom tanínu. Šumivé španielske vína, sladká maďarská alebo 
modrá africká vína budú perfektnou voľbou k tejto čokoláde.

Táto výnimočná paleta príchuťou ladí dokonale k silným likérové vína zo 
Španielska, Portugalska alebo Francúzska.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

MEXICO MILK CHOCOLATE 40% VENEZUELA DARK CHOCOLATE 72%

MADAGASCAR DARK CHOCOLATE 67%

3339 3340

3341

NEW

NEW

NEW
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CHOCOLATES FOR WINES

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Mliečna čokoláda s 40% obsahom kakaa pochádzajúcim z Mexika. 
Čokoláda sa ideálne hodí k polosladkým alebo suchým vínam s vysokou 
kyslosťou a ovocnou arómou, ako sú šumivé vína.

Táto výberová zmes príchuťou ladí s veľmi sladkými vínami silné chuti 
a veľkým množstvom tanínu. Šumivé španielske vína, sladká maďarská alebo 
modrá africká vína budú perfektnou voľbou k tejto čokoláde.

Táto výnimočná paleta príchuťou ladí dokonale k silným likérové vína zo 
Španielska, Portugalska alebo Francúzska.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

MEXICO MILK CHOCOLATE 40% VENEZUELA DARK CHOCOLATE 72%

MADAGASCAR DARK CHOCOLATE 67%

3339 3340

3341

NEW

NEW

NEW
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THE BAR EXPERIENCE

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Výnimočná čokoláda s orientálnym a súčasne ovocným charakterom. Už od 
začiatku vás uchváti chuťou a vôňou sladkého ovocia ako čučoriedka, jahoda 
či višňa. Taktiež sa ukážu orechové akcenty, ktoré sú ukryté pod lahodnou 
kyslosťou, dodávajúcej jej neopakovateľný a ľahko stráviteľný charakter.

V prvej chvíli vás ochromí mocnou koreninovou chuťou, aby už potom 
pri ďalšom zahryznutí ste mohli úplne podľahnúť chuti sladkého drievka, 
v ktorom nájdete aj dávku slivky a bieleho ovocia. Celok vytvára chuť 
sušených aromatických tabakových listov. Jedna z čokolád s rozhodne 
najvýraznejšou chuťou.

Horúca a vlhká klíma Tanzánie robí, že rastúce tam kakaovníky majú 
neuveriteľnú arómu korenia ženšenu a angeliky. V čokoláde pripravenej 
zo zŕn možno vycítiť dávku horkého orecha vyvážené arómou červeného 
ovocia ako napr. višne či slivky. Celok chutí je ovenčený štipkou najlepších 
koreninových príprav.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

9700 9702

9701

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA – GHANA DARK CHOCOLATE BAR 66% COCOA – MEXICO

DARK CHOCOLATE BAR  75% COCOA - TANZANIA
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THE BAR EXPERIENCE

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Výnimočná čokoláda s orientálnym a súčasne ovocným charakterom. Už od 
začiatku vás uchváti chuťou a vôňou sladkého ovocia ako čučoriedka, jahoda 
či višňa. Taktiež sa ukážu orechové akcenty, ktoré sú ukryté pod lahodnou 
kyslosťou, dodávajúcej jej neopakovateľný a ľahko stráviteľný charakter.

V prvej chvíli vás ochromí mocnou koreninovou chuťou, aby už potom 
pri ďalšom zahryznutí ste mohli úplne podľahnúť chuti sladkého drievka, 
v ktorom nájdete aj dávku slivky a bieleho ovocia. Celok vytvára chuť 
sušených aromatických tabakových listov. Jedna z čokolád s rozhodne 
najvýraznejšou chuťou.

Horúca a vlhká klíma Tanzánie robí, že rastúce tam kakaovníky majú 
neuveriteľnú arómu korenia ženšenu a angeliky. V čokoláde pripravenej 
zo zŕn možno vycítiť dávku horkého orecha vyvážené arómou červeného 
ovocia ako napr. višne či slivky. Celok chutí je ovenčený štipkou najlepších 
koreninových príprav.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

9700 9702

9701

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA – GHANA DARK CHOCOLATE BAR 66% COCOA – MEXICO

DARK CHOCOLATE BAR  75% COCOA - TANZANIA
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THE BAR EXPERIENCE

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Výnimočne jemná textúra čokolády a taktiež lahodná chuť obohatená 
červeným ovocím a plátkami ruži. Zrná upravené v tropickej klíme spájajú 
v sebe arómu vlašských orechov s troškou marcipánu a karamelu. Subtílna 
krémová čokoláda - to je vlastne mliečna ideálna čokoláda.

Čokoláda vytvorená so zreteľom na pravdivých milovníkov mliečnej čokolády. 
Dominantná čokoládová chuť zo 40 % kakaa v spojení s osviežujúcim kvasom 
a taktiež s jemnou štipkou arómy sviežeho jablka a korenných príprav tvorí 
nezabudnuteľný chuťový dojem.

Nezvyčajne jemná v chuti - biela čokoláda spájajúca v sebe ideálne 
vyvážené arómy smotany a vanilky najvyššej kvality. V hĺbke jej chute môžete 
nájsť delikátnu arómu masla s troškou karamelu.

202x114x12 mm

202x114x12 mm

202x114x12 mm
80 g

80 g

80 g

9706

9705

9707MILK CHOCOLATE BAR  40% COCOA - ECUADOR

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA – GHANA

WHITE CHOCOLATE BAR 27% COCOA
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THE BAR EXPERIENCE

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Výnimočne jemná textúra čokolády a taktiež lahodná chuť obohatená 
červeným ovocím a plátkami ruži. Zrná upravené v tropickej klíme spájajú 
v sebe arómu vlašských orechov s troškou marcipánu a karamelu. Subtílna 
krémová čokoláda - to je vlastne mliečna ideálna čokoláda.

Čokoláda vytvorená so zreteľom na pravdivých milovníkov mliečnej čokolády. 
Dominantná čokoládová chuť zo 40 % kakaa v spojení s osviežujúcim kvasom 
a taktiež s jemnou štipkou arómy sviežeho jablka a korenných príprav tvorí 
nezabudnuteľný chuťový dojem.

Nezvyčajne jemná v chuti - biela čokoláda spájajúca v sebe ideálne 
vyvážené arómy smotany a vanilky najvyššej kvality. V hĺbke jej chute môžete 
nájsť delikátnu arómu masla s troškou karamelu.

202x114x12 mm

202x114x12 mm

202x114x12 mm
80 g

80 g

80 g

9706

9705

9707MILK CHOCOLATE BAR  40% COCOA - ECUADOR

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA – GHANA

WHITE CHOCOLATE BAR 27% COCOA
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CHOCO VINYL

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rafinované spojenie chutnej mliečnej čokolády 
s výraznou chuťou kandizovaného zázvoru a sladkými 
orechami máčaných v karameli vo forme úžasnej 
gramofónovej platne.

Gramofónová platňa z tmavej čokolády 
s pridaním chrumkavých mandlí a osviežujúceho 
sušeného citróna.

Gramofónová platňa vyrobená z hodvábno bialej 
čokolády a taktiež z chutných jahôd a zábavných 
farebných cukrových koliečok. Nechajte sa unášať 
v rytme disco!

220x220x22 mm

220x220x22 mm

220x220x22 mm

160 g

160 g

160 g

1891

1890

1892

GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA JAZZ

GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA ROCK

GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA DISCO
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CHOCO VINYL

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rafinované spojenie chutnej mliečnej čokolády 
s výraznou chuťou kandizovaného zázvoru a sladkými 
orechami máčaných v karameli vo forme úžasnej 
gramofónovej platne.

Gramofónová platňa z tmavej čokolády 
s pridaním chrumkavých mandlí a osviežujúceho 
sušeného citróna.

Gramofónová platňa vyrobená z hodvábno bialej 
čokolády a taktiež z chutných jahôd a zábavných 
farebných cukrových koliečok. Nechajte sa unášať 
v rytme disco!

220x220x22 mm

220x220x22 mm

220x220x22 mm

160 g

160 g

160 g

1891

1890

1892

GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA JAZZ

GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA ROCK

GRAMOFÓNOVÁ PLATŇA DISCO
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DONUTS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Štyri chutné okrúhle čokoládky pripomínajúce 
tradičné šišky s plnkou s príchuťami vanilky, jahody, 
karamelu a čokolády.

Šesť chutných okrúhlych čokoládiek, pripomínajúce 
tradičné šišky s plnkou s príchuťami vanilky, jahody, 
karamelu a čokolády.

Osem chutných okrúhlych čokoládiek, pripomínajúce 
tradičné šišky s plnkou s príchuťami vanilky, jahody, 
karamelu a čokolády.

142x142x28 mm

192x142x28 mm

248x142x28 mm

70 g

110 g

150 g

3343

3344

3345

4 DONUTS

6 DONUTS

8 DONUTS
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DONUTS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Štyri chutné okrúhle čokoládky pripomínajúce 
tradičné šišky s plnkou s príchuťami vanilky, jahody, 
karamelu a čokolády.

Šesť chutných okrúhlych čokoládiek, pripomínajúce 
tradičné šišky s plnkou s príchuťami vanilky, jahody, 
karamelu a čokolády.

Osem chutných okrúhlych čokoládiek, pripomínajúce 
tradičné šišky s plnkou s príchuťami vanilky, jahody, 
karamelu a čokolády.

142x142x28 mm

192x142x28 mm

248x142x28 mm

70 g

110 g

150 g

3343

3344

3345

4 DONUTS

6 DONUTS

8 DONUTS
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ROUNDIES

ROUNDIES MINI

ROUNDIES

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Pätnásť chrumkavých čokoládových krúžkov s celými mandľami 
a sušenými malinami. Spoznajte chuť úžasnej tmavej čokolády 
s výnimočnými ingredienciami!

Pätnásť výnimočných krúžkov z mliečnej čokolády, ozdobených orieškami 
kešu a sušenými brusnicami.

Pätnásť chrumkavých čokoládových krúžkov z mliečnej čokolády so sladkými 
hrozienkami a s praženým kakaovým zrnom.

Pätnásť chrumkavých čokoládových krúžkov z mliečnej a horkej čokolády 
ozdobených chrumkavými orechami, sušeným ovocím a praženým 
kakaovým zrnom.

172x124x47 mm 172x124x47 mm

172x124x47 mm 172x124x47 mm

130 g 130 g

130 g 130 g

Sada 6 čokoládových dobrôt dvoch príchutí. 3 horkej 
čokolády s mandľami a osviežujúcimi malinami 
a 3 mliečnej čokolády so sladkými hrozienkami 
a drvenými kakaovými bôbmi.

112x80x46 mm
50 g

1897 1898

1900 1889

ROUNDIES MANDLE A MALINY ROUNDIES KEŠU A BRUSNICE

ROUNDIES HROZIENKA A KAKAO ROUNDIES MIX

ROUNDIES MINI3356 NEW
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ROUNDIES

ROUNDIES MINI

ROUNDIES

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto: Hmotnosť netto:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Rozmery balenia: Rozmery balenia:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Pätnásť chrumkavých čokoládových krúžkov s celými mandľami 
a sušenými malinami. Spoznajte chuť úžasnej tmavej čokolády 
s výnimočnými ingredienciami!

Pätnásť výnimočných krúžkov z mliečnej čokolády, ozdobených orieškami 
kešu a sušenými brusnicami.

Pätnásť chrumkavých čokoládových krúžkov z mliečnej čokolády so sladkými 
hrozienkami a s praženým kakaovým zrnom.

Pätnásť chrumkavých čokoládových krúžkov z mliečnej a horkej čokolády 
ozdobených chrumkavými orechami, sušeným ovocím a praženým 
kakaovým zrnom.

172x124x47 mm 172x124x47 mm

172x124x47 mm 172x124x47 mm

130 g 130 g

130 g 130 g

Sada 6 čokoládových dobrôt dvoch príchutí. 3 horkej 
čokolády s mandľami a osviežujúcimi malinami 
a 3 mliečnej čokolády so sladkými hrozienkami 
a drvenými kakaovými bôbmi.

112x80x46 mm
50 g

1897 1898

1900 1889

ROUNDIES MANDLE A MALINY ROUNDIES KEŠU A BRUSNICE

ROUNDIES HROZIENKA A KAKAO ROUNDIES MIX

ROUNDIES MINI3356 NEW
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DOUBLES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Podvojné chutné lahôdky skomponované špeciálne pre 
Vás! Jedna časť balenia ukrýva v sebe 6 farebných 
a výborných amerických muffiniek s plnkami 
a s príchuťami ako: karamel. mocca-cappuccino či 
lesné ovocie. Druhá časť obsahuje šesť originálnych 
okrúhlych čokoládiek Choc&Roll, okrem iného 
s príchuťou Latte Macchiato alebo Creme Brulee.

Podvojný set špeciálne vybraných čokoládových 
sladkostí. Jedna časť balenia je vyplnená ôsmimi 
výbornými plnenými čokoládkami a druhá sa skladá 
z chrumkavých okrúhlych čokoládiek s výnimočnými 
ingredienciami ako napr. mandle či maliny.

Podvojný set úžasných lahôdok. Z jednej strany 
výborné ovocie v lahodnej čokoláde a z druhej 
chrumkavé orechy poliate čokoládou najvyššej kvality. 
Jednoducho podvojná príjemnosť!

243x210x38 mm

243x210x38 mm

243x210x38 mm

150 g

150 g

150 g

1372

1373

1374

OKRÚHLE DOUBLES

ČOKOLÁDOVÉ DOUBLES

ŠTUDENTSKÁ ZMES DOUBLES
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DOUBLES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Podvojné chutné lahôdky skomponované špeciálne pre 
Vás! Jedna časť balenia ukrýva v sebe 6 farebných 
a výborných amerických muffiniek s plnkami 
a s príchuťami ako: karamel. mocca-cappuccino či 
lesné ovocie. Druhá časť obsahuje šesť originálnych 
okrúhlych čokoládiek Choc&Roll, okrem iného 
s príchuťou Latte Macchiato alebo Creme Brulee.

Podvojný set špeciálne vybraných čokoládových 
sladkostí. Jedna časť balenia je vyplnená ôsmimi 
výbornými plnenými čokoládkami a druhá sa skladá 
z chrumkavých okrúhlych čokoládiek s výnimočnými 
ingredienciami ako napr. mandle či maliny.

Podvojný set úžasných lahôdok. Z jednej strany 
výborné ovocie v lahodnej čokoláde a z druhej 
chrumkavé orechy poliate čokoládou najvyššej kvality. 
Jednoducho podvojná príjemnosť!

243x210x38 mm

243x210x38 mm

243x210x38 mm

150 g

150 g

150 g

1372

1373

1374

OKRÚHLE DOUBLES

ČOKOLÁDOVÉ DOUBLES

ŠTUDENTSKÁ ZMES DOUBLES
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OBSESSION

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Chutné orechy macadamia poliate mliečnou 
čokoládou a uložené do elegantnej okrúhlej krabičky.

Chutné jahody poliate mliečnou čokolodádou 
a zabalené v elegantnej plechovke.

Výborné višne s prídáním alkoholu ukryté v hodvábno 
horkej čokoláde a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výrazný zázvor v horkej čokoláde, zabalený 
v elegantnej okrúhlej krabičke.

Chutné marhule s péridáním alkoholu poliate výbornou 
mliečnou čokoládou a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výnimočné hrozno s pridaním alkoholu 
ukryté v mliečnej čokoláde a zabalené 
v elegantnej plechovke.

Mango s pridáním alkoholu, poliate hodvábnou 
horkou čokoládou a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výborné hrozienka s pridáním alkoholu, poliate 
sladkou bielou čokoládou a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výborné ovocie a orechy zaliate horkú, mliečnu 
a bielou čokoládou v elegantnej okrúhlej krabičke.

90x75 mm
150 g

3396 3398

3392 3393

ORECHY MACADAMIA V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE

JOGURTOVÉ JAHODY  V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE

VIŠNE AMARENA  V TMAVEJ ČOKOLÁDE ZÁZVOR V TMAVEJ ČOKOLÁDE

3395 3399MARHULE V LIKÉRI COINTREAU  
A V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE

HROZNO V AMARETTE A V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE

3394 3397MANGO MÁČANÉ V LIKÉRI A V HORKEJ 
ČOKOLÁDE

HROZIENKA MÁČANÉ V RUME A V BIELEJ 
ČOKOLÁDE

OVOCIE A ORIEŠKY V ČOKOLÁDE
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OBSESSION

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Chutné orechy macadamia poliate mliečnou 
čokoládou a uložené do elegantnej okrúhlej krabičky.

Chutné jahody poliate mliečnou čokolodádou 
a zabalené v elegantnej plechovke.

Výborné višne s prídáním alkoholu ukryté v hodvábno 
horkej čokoláde a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výrazný zázvor v horkej čokoláde, zabalený 
v elegantnej okrúhlej krabičke.

Chutné marhule s péridáním alkoholu poliate výbornou 
mliečnou čokoládou a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výnimočné hrozno s pridaním alkoholu 
ukryté v mliečnej čokoláde a zabalené 
v elegantnej plechovke.

Mango s pridáním alkoholu, poliate hodvábnou 
horkou čokoládou a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výborné hrozienka s pridáním alkoholu, poliate 
sladkou bielou čokoládou a zabalené v elegantnej 
okrúhlej krabičke.

Výborné ovocie a orechy zaliate horkú, mliečnu 
a bielou čokoládou v elegantnej okrúhlej krabičke.

90x75 mm
150 g

3396 3398

3392 3393

ORECHY MACADAMIA V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE

JOGURTOVÉ JAHODY  V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE

VIŠNE AMARENA  V TMAVEJ ČOKOLÁDE ZÁZVOR V TMAVEJ ČOKOLÁDE

3395 3399MARHULE V LIKÉRI COINTREAU  
A V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE

HROZNO V AMARETTE A V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE

3394 3397MANGO MÁČANÉ V LIKÉRI A V HORKEJ 
ČOKOLÁDE

HROZIENKA MÁČANÉ V RUME A V BIELEJ 
ČOKOLÁDE

OVOCIE A ORIEŠKY V ČOKOLÁDE
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Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

OBSESSION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Osem ručne vyrobených praliniek s výraznou 
chuťou alkoholu Marc de Champagne uložených 
vo výnimočnom balení.

Osem citrónových praliniek uložených 
vo výnimočnom balení.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

Osem výrazných praliniek s dokonalou alkoholovou 
príchuťou Kir Royal uložených vo výnimočnom balení.

Osem praliniek s príchuťou talianskeho alkoholu 
Grappa uložených vo výnimočnom balení.

Osem praliniek s výraznou príchuťou najlepšieho 
alkoholu a citrónu uložených vo vábivo 
krásnom balení.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

100 g

3379

3381

OBSESSION MARC DE CHAMPAGNE

OBSESSION FRESH LEMON3380

3382

3378 OBSESSION KIR ROYAL

OBSESSION GRAPPA

OBSESSION MIX
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Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

OBSESSION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Osem ručne vyrobených praliniek s výraznou 
chuťou alkoholu Marc de Champagne uložených 
vo výnimočnom balení.

Osem citrónových praliniek uložených 
vo výnimočnom balení.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

Osem výrazných praliniek s dokonalou alkoholovou 
príchuťou Kir Royal uložených vo výnimočnom balení.

Osem praliniek s príchuťou talianskeho alkoholu 
Grappa uložených vo výnimočnom balení.

Osem praliniek s výraznou príchuťou najlepšieho 
alkoholu a citrónu uložených vo vábivo 
krásnom balení.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

100 g

3379

3381

OBSESSION MARC DE CHAMPAGNE

OBSESSION FRESH LEMON3380

3382

3378 OBSESSION KIR ROYAL

OBSESSION GRAPPA

OBSESSION MIX
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OBSESSION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Kompozícia najlepších ovocných príchutí obalených 
v úžasnej čokoláde.

Svieža a neopakovateľná chuť marcipánu v štyroch 
rôznych formách.

Originálne balenie vyplnené 12 ručne robenými 
čokoládkami pre milovníkov orechových príchutí.

Káva to je každodenná posadnutosť. Každý jej hlt 
nas prebúdza do života alebo len tak spríjemňuje 
popoludnie. Coffee Obsession to je tucet posilňujúcich 
kávových, ručne robených čokoládiek v štyroch 
variantách.

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

140 g

140 g

140 g

140 g

1210

1212

1211

1213

FRUIT OBSESSION

MARZIPAN OBSESSION

NUTS OBSESSION

COFFEE OBSESSION
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OBSESSION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Kompozícia najlepších ovocných príchutí obalených 
v úžasnej čokoláde.

Svieža a neopakovateľná chuť marcipánu v štyroch 
rôznych formách.

Originálne balenie vyplnené 12 ručne robenými 
čokoládkami pre milovníkov orechových príchutí.

Káva to je každodenná posadnutosť. Každý jej hlt 
nas prebúdza do života alebo len tak spríjemňuje 
popoludnie. Coffee Obsession to je tucet posilňujúcich 
kávových, ručne robených čokoládiek v štyroch 
variantách.

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

140 g

140 g

140 g

140 g

1210

1212

1211

1213

FRUIT OBSESSION

MARZIPAN OBSESSION

NUTS OBSESSION

COFFEE OBSESSION
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OBSESSION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Najviac vás poblázni. Čokoláda dokáže vládnuť nad 
každým v každej situácií a akýkoľvek odpor je márny.

Chmúrne posadnutosti nemusia byť až tak zlé. Hlavne 
vtedy ak sa týkajú čokolády. Okrem intenzívnych chutí, 
tmavá čokoláda prebúdza Vaše zmysly.

Posadnutie bielou čokoládou môže mať aj svoje temné 
stránky. Rumové, ovocné a vanilkové plnky môžu 
každého priviesť na cestu sladkého zatratenia.

Posadnutosť čokoládou môže zavládnuť v jednej 
chvíli alebo rokmi dozrievať, ale mliečnu čokoládu 
nemôžeme len tak obísť bokom.

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

140 g

140 g

140 g

140 g

1215

1217

1216

1218

CHOCOLATE OBSESSION

DARK OBSESSION

WHITE OBSESSION

MILK OBSESSION
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OBSESSION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Najviac vás poblázni. Čokoláda dokáže vládnuť nad 
každým v každej situácií a akýkoľvek odpor je márny.

Chmúrne posadnutosti nemusia byť až tak zlé. Hlavne 
vtedy ak sa týkajú čokolády. Okrem intenzívnych chutí, 
tmavá čokoláda prebúdza Vaše zmysly.

Posadnutie bielou čokoládou môže mať aj svoje temné 
stránky. Rumové, ovocné a vanilkové plnky môžu 
každého priviesť na cestu sladkého zatratenia.

Posadnutosť čokoládou môže zavládnuť v jednej 
chvíli alebo rokmi dozrievať, ale mliečnu čokoládu 
nemôžeme len tak obísť bokom.

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

190x155x36 mm

140 g

140 g

140 g

140 g

1215

1217

1216

1218

CHOCOLATE OBSESSION

DARK OBSESSION

WHITE OBSESSION

MILK OBSESSION

PREMIUM CHOCOLATES 53



CHOCOCREATIONS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Výnimočne zhraná kompozícia lahodných chutí 
a tvarov v elegantnom balení so stužkou vytvára 
vkusný a chutný návrh pre tých najnáročnejších 
labužníkov. Balenie obsahuje 4 ručne robené pralinky.

Šesť ručne robených čokoládiek v elegantnom balení 
so stužkou.

Osem ručne robených praliniek v elegantnom balení 
so stužkou.

Dvanásť ručne robených čokoládiek v elegantnom 
balení so stužkou.

87x85x30 mm

130x95x32 mm

160x85x32 mm

180x130x32 mm

50 g

75 g

100 g

120 g

1328

1329

1335

1336

QUARTET

SIXTET

MELODY

SYMPHONY
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CHOCOCREATIONS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Výnimočne zhraná kompozícia lahodných chutí 
a tvarov v elegantnom balení so stužkou vytvára 
vkusný a chutný návrh pre tých najnáročnejších 
labužníkov. Balenie obsahuje 4 ručne robené pralinky.

Šesť ručne robených čokoládiek v elegantnom balení 
so stužkou.

Osem ručne robených praliniek v elegantnom balení 
so stužkou.

Dvanásť ručne robených čokoládiek v elegantnom 
balení so stužkou.

87x85x30 mm

130x95x32 mm

160x85x32 mm

180x130x32 mm

50 g

75 g

100 g

120 g

1328

1329

1335

1336

QUARTET

SIXTET

MELODY

SYMPHONY
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FIRST SELECTION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Set čokoládových sladkostí v elegantnom balení. 
Vo vnútri sa nachádza výnimočná tmavo-
biela tablička, tri vybrané pralinky plus ďalšie 
výborné pochúťky.

Hodvábna tmavo-mliečna tablička, štyri výnimočne 
ručne robené pralinky a taktiež 3 sety pochúťok 
uložené v elegantnom balení.

Set špeciálne skomponovaných čokoládových lahôdok 
uložených v elegantnom balení. Vo vnútri sa nachádza 
výnimočná tablička čokolády, päť mini čokoládiek, 
osem ručne pripravených praliniek a taktiež 
3 sety pochúťok.

181x125x45 mm

251x180x45 mm

307x220x45 mm

70 g

170 g

310 g

3337

3338

3277

FIRST SELECTION MINI

FIRST SELECTION MIDI

FIRST SELECTION
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FIRST SELECTION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Set čokoládových sladkostí v elegantnom balení. 
Vo vnútri sa nachádza výnimočná tmavo-
biela tablička, tri vybrané pralinky plus ďalšie 
výborné pochúťky.

Hodvábna tmavo-mliečna tablička, štyri výnimočne 
ručne robené pralinky a taktiež 3 sety pochúťok 
uložené v elegantnom balení.

Set špeciálne skomponovaných čokoládových lahôdok 
uložených v elegantnom balení. Vo vnútri sa nachádza 
výnimočná tablička čokolády, päť mini čokoládiek, 
osem ručne pripravených praliniek a taktiež 
3 sety pochúťok.

181x125x45 mm

251x180x45 mm

307x220x45 mm

70 g

170 g

310 g

3337

3338

3277

FIRST SELECTION MINI

FIRST SELECTION MIDI

FIRST SELECTION
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VENUS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Pre milovníkoch elegantných tvarov. Vkusné oválne 
balenie s výnimočnými 11 čokoládkami.

Pre milovníkov ušľachtilej línie a elegancie. Vkusné 
oválne balenie obsahujúce 2 vrstvy chutných 
22 čokoládiek.

Set troch oválnych balení previazaných stužkou 
obsahuje 25 čokoládiek.

240x185x40 mm

240x185x70 mm

240x185x120 mm

135 g

275 g

310 g

Vkusná oválna krabička obviazaná stuhou 
s výbornými 4 pralinkami od najlepších 
európskych čokoládových majstrov.

130x100x40 mm
50 g

1601

1602

1326

VENUS PRETTY

VENUS BEAUTY

VENUS PACK

VENUS MINI1600
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VENUS

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Hmotnosť netto:
Rozmery balenia:

Pre milovníkoch elegantných tvarov. Vkusné oválne 
balenie s výnimočnými 11 čokoládkami.

Pre milovníkov ušľachtilej línie a elegancie. Vkusné 
oválne balenie obsahujúce 2 vrstvy chutných 
22 čokoládiek.

Set troch oválnych balení previazaných stužkou 
obsahuje 25 čokoládiek.

240x185x40 mm

240x185x70 mm

240x185x120 mm

135 g

275 g

310 g

Vkusná oválna krabička obviazaná stuhou 
s výbornými 4 pralinkami od najlepších 
európskych čokoládových majstrov.

130x100x40 mm
50 g

1601

1602

1326

VENUS PRETTY

VENUS BEAUTY

VENUS PACK

VENUS MINI1600
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BALLOTIN

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Balenie obsahuje dve vrstvy po 5 kusov lahodných, 
ručne robených čokoládiek.

Balenie obsahuje dve vrstvy po 10 kusov lahodných, 
ručne robených čokoládiek.

Balenie obsahuje tri vrstvy po 10 kusov lahodných, 
ručne robených čokoládiek.

100x65x60 mm

135x95x60 mm

137x95x90 mm

125 g

250 g

375 g

1324

1325

3376

BALLOTIN PETIT

BALLOTIN GRAND

BALLOTIN SUPREME
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BALLOTIN

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Balenie obsahuje dve vrstvy po 5 kusov lahodných, 
ručne robených čokoládiek.

Balenie obsahuje dve vrstvy po 10 kusov lahodných, 
ručne robených čokoládiek.

Balenie obsahuje tri vrstvy po 10 kusov lahodných, 
ručne robených čokoládiek.

100x65x60 mm

135x95x60 mm

137x95x90 mm

125 g

250 g

375 g

1324

1325

3376

BALLOTIN PETIT

BALLOTIN GRAND

BALLOTIN SUPREME
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BLACK SERIES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Klasická čierna zvýrazňuje jednoduchú formu 
elegantného balenia obsahujúceho štyri ručne 
pripravené pralinky.

Klasická čierna zvýrazňuje jednoduchú formu 
elegantného balenia obsahujúceho šesť ručne 
pripravených praliniek.

Klasická čierna zvýrazňuje jednoduchú formu 
elegantného balenia obsahujúceho osem ručne 
pripravených praliniek.

V bielych baleniach sme ukryli lahodné bezalkoholové 
čokolády, v čiernych tie so štipkou alkoholu. Pre 
každého sa nájde niečo na každú chvíľu. Štyri balenia 
zviazané stužkou obsahujú 16 ručne robených 
čokoládiek.

87x85x30 mm

132x95x30 mm

165x88x30 mm

87x85x120 mm

50 g

75 g

100 g

200 g

0382

0390

0383

1323

BLACK XS

BLACK L

BLACK XL

BLACK & WHITE
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BLACK SERIES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Klasická čierna zvýrazňuje jednoduchú formu 
elegantného balenia obsahujúceho štyri ručne 
pripravené pralinky.

Klasická čierna zvýrazňuje jednoduchú formu 
elegantného balenia obsahujúceho šesť ručne 
pripravených praliniek.

Klasická čierna zvýrazňuje jednoduchú formu 
elegantného balenia obsahujúceho osem ručne 
pripravených praliniek.

V bielych baleniach sme ukryli lahodné bezalkoholové 
čokolády, v čiernych tie so štipkou alkoholu. Pre 
každého sa nájde niečo na každú chvíľu. Štyri balenia 
zviazané stužkou obsahujú 16 ručne robených 
čokoládiek.

87x85x30 mm

132x95x30 mm

165x88x30 mm

87x85x120 mm

50 g

75 g

100 g

200 g

0382

0390

0383

1323

BLACK XS

BLACK L

BLACK XL

BLACK & WHITE
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MOMENTS WHITE

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Klasické balenie s banderolou obsahuje výber 
10 ručne robených praliniek.

Klasické balenie s banderolou obsahuje výber 
20 ručne robených praliniek.

Klasické balenie s banderolou obsahuje výber 
30 ručne robených praliniek.

180x180x36 mm

325x180x36 mm

465x180x36 mm

150 g

295 g

460 g

1307

1308

1309

MOMENTS WHITE MINI

MOMENTS WHITE MIDI

MOMENTS WHITE MAXI
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MOMENTS WHITE

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Klasické balenie s banderolou obsahuje výber 
10 ručne robených praliniek.

Klasické balenie s banderolou obsahuje výber 
20 ručne robených praliniek.

Klasické balenie s banderolou obsahuje výber 
30 ručne robených praliniek.

180x180x36 mm

325x180x36 mm

465x180x36 mm

150 g

295 g

460 g

1307

1308

1309

MOMENTS WHITE MINI

MOMENTS WHITE MIDI

MOMENTS WHITE MAXI
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CHOCO POSTCARD

ChochoPostcard - spôsob prípravy:
• Vyberte svoju obľúbenú fotografiu.
• Vyberte jeden z troch rozmerov a taktiež farby balenia.
• Pošlite nám svoju fotografiu.
• To je všetko, čo potrebujeme, aby spojiť Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!

Rozmer fotografi e:

Rozmer fotografi e:

Rozmer fotografi e:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Balenie uzavreté viečkom Vami vybratou fotografiou 
obsahuje 8 ručne robených čokoládiek.

Balenie s 15 ručne robenými čokoládkami 
s fotografiou podľa Vášho výberu.

Balenie s 30 ručne vyrábanými čokoládkami 
s fotografiou podľa Vášho výberu.

175x120x32 mm

238x170x34 mm

315x235x40 mm

100 g

180 g

360 g

130x90 mm

130x90 mm

165x115 mm

1315

0314

1314

CHOCOPOSTCARD MINI

CHOCOPOSTCARD MIDI

CHOCOPOSTCARD MAXI
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CHOCO POSTCARD

ChochoPostcard - spôsob prípravy:
• Vyberte svoju obľúbenú fotografiu.
• Vyberte jeden z troch rozmerov a taktiež farby balenia.
• Pošlite nám svoju fotografiu.
• To je všetko, čo potrebujeme, aby spojiť Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!

Rozmer fotografi e:

Rozmer fotografi e:

Rozmer fotografi e:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Balenie uzavreté viečkom Vami vybratou fotografiou 
obsahuje 8 ručne robených čokoládiek.

Balenie s 15 ručne robenými čokoládkami 
s fotografiou podľa Vášho výberu.

Balenie s 30 ručne vyrábanými čokoládkami 
s fotografiou podľa Vášho výberu.

175x120x32 mm

238x170x34 mm

315x235x40 mm

100 g

180 g

360 g

130x90 mm

130x90 mm

165x115 mm

1315

0314

1314

CHOCOPOSTCARD MINI

CHOCOPOSTCARD MIDI

CHOCOPOSTCARD MAXI
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AROUND THE WORLD

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

185 g

185 g

185 g

185 g

0341

0342

0343

0344

AROUND THE WORLD EUROPE

AROUND THE WORLD AFRICA

AROUND THE WORLD ASIA

AROUND THE WORLD  SOUTH AMERICA
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AROUND THE WORLD

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

Pekné balenie obsahuje čokoládový medailón 
a taktiež 12 ručne vyrobených praliniek súvisiacich 
s čokoládovými tradíciami 4 kontinentov: Ázií, Afriky, 
Severnej Ameriky a Európy.

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

185 g

185 g

185 g

185 g

0341

0342

0343

0344

AROUND THE WORLD EUROPE

AROUND THE WORLD AFRICA

AROUND THE WORLD ASIA

AROUND THE WORLD  SOUTH AMERICA
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HOT CHOCOLATE

Hot Chocolate - spôsob prípravy:
• Do hrnčeka s horúcim mliekom (okolo 200 ml) nasypte 2 lyžičky čokolády (okolo 30 g). Dôkladne rozmiešajte.
• Ak chcete získať intenzívnejšiu chuť čokolády - nasypte jej viac, až získate vami požadovaný efekt.

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Hodvábna mliečna čokoláda obsahujúca minimálne 
33 % kakaovej masy. Dokonale sa rozpúšťa v mlieku 
a môžete si vychutnať jej chuť počas dlhých zimných 
večerov. Ideálne spojenie čokolády najvyššej 
kvality a mlieka vám spríjemní chvíle odpočinku. 
Taktiež vhodná pre najmladších entuziastov 
čokoládových lahôdok.

Horká čokoláda obsahujúca minimálne 60 % kakaovej 
masy. Ideálne je sa zohriať hrnčekom horúcej ľahko 
stráviteľnej čokolády počas dlhých zimných večerov. 
Dokonalá klasická chuť čokolády si získa každého 
milovníka výnimočných sladkostí.

Biela čokoláda obsahujúca minimálne 28 % kakaovej 
masy. Výnimočná čokoláda pre milovníkov jemnej 
chuti a arómy vanilky. Čokoláda je dostupná 
v podobe cukríkov s priemerom cca 12 mm.

225x80x45 mm

225x80x45 mm

225x80x45 mm

200 g

200 g

200 g

0411

0412

0413

HORÚCA ČOKOLÁDA - MLIÉČNÁ

HORÚCA ČOKOLÁDA - HORKÁ

HORÚCA ČOKOLÁDA - BIELA
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HOT CHOCOLATE

Hot Chocolate - spôsob prípravy:
• Do hrnčeka s horúcim mliekom (okolo 200 ml) nasypte 2 lyžičky čokolády (okolo 30 g). Dôkladne rozmiešajte.
• Ak chcete získať intenzívnejšiu chuť čokolády - nasypte jej viac, až získate vami požadovaný efekt.

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Hodvábna mliečna čokoláda obsahujúca minimálne 
33 % kakaovej masy. Dokonale sa rozpúšťa v mlieku 
a môžete si vychutnať jej chuť počas dlhých zimných 
večerov. Ideálne spojenie čokolády najvyššej 
kvality a mlieka vám spríjemní chvíle odpočinku. 
Taktiež vhodná pre najmladších entuziastov 
čokoládových lahôdok.

Horká čokoláda obsahujúca minimálne 60 % kakaovej 
masy. Ideálne je sa zohriať hrnčekom horúcej ľahko 
stráviteľnej čokolády počas dlhých zimných večerov. 
Dokonalá klasická chuť čokolády si získa každého 
milovníka výnimočných sladkostí.

Biela čokoláda obsahujúca minimálne 28 % kakaovej 
masy. Výnimočná čokoláda pre milovníkov jemnej 
chuti a arómy vanilky. Čokoláda je dostupná 
v podobe cukríkov s priemerom cca 12 mm.

225x80x45 mm

225x80x45 mm

225x80x45 mm

200 g

200 g

200 g

0411

0412

0413

HORÚCA ČOKOLÁDA - MLIÉČNÁ

HORÚCA ČOKOLÁDA - HORKÁ

HORÚCA ČOKOLÁDA - BIELA
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PER CELO

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Úhľadný porcelánový tanierik s priemerom 10 cm 
(tradičná ponuka od roku 1844) s „čokoládovou” 
potlačou s 4 čokoládkami v sete.

Solídny porcelánový tanierik s priemerom 14 cm 
(tradičná ponuka od 1844 roku) s „čokoládovou” 
potlačou s 9 čokoládkami v sete.

Pekný dvojposchodový štvorcový porcelánový stojan 
(tradičná ponuka od roku 1844) s „čokoládovovou” 
potlačou s 30 čokoládkami v sete.

205x205x95 mm

205x205x95 mm

320x290x95 mm

50 g

105 g

360 g

5500

5501

5503

PIATTINO

PLAQUE

ÉTAGÈRE GRANDE
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PER CELO

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Úhľadný porcelánový tanierik s priemerom 10 cm 
(tradičná ponuka od roku 1844) s „čokoládovou” 
potlačou s 4 čokoládkami v sete.

Solídny porcelánový tanierik s priemerom 14 cm 
(tradičná ponuka od 1844 roku) s „čokoládovou” 
potlačou s 9 čokoládkami v sete.

Pekný dvojposchodový štvorcový porcelánový stojan 
(tradičná ponuka od roku 1844) s „čokoládovovou” 
potlačou s 30 čokoládkami v sete.

205x205x95 mm

205x205x95 mm

320x290x95 mm

50 g

105 g

360 g

5500

5501

5503

PIATTINO

PLAQUE

ÉTAGÈRE GRANDE
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LADIES’ COLLECTION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Biela čokoládová lodička ozdobená 
horkou čokoládou.

Tmavá lodička ozdobená bielou čokoládou.

Mliečna lodička ozdobená bielou čokoládou.

Zlatá lodička z horkej čokolády ozdobená 
zlatým motívom.

Ružová čokoládová lodička ozdobená 
horkou čokoládou.

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

120 g

120 g

120 g

120 g

120 g

3902

3901

3900

3903

3904

DÁMSKA LODIČKA 
Z BIELEJ ČOKOLÁDY

DÁMSKA LODIČKA 
Z HORKEJ ČOKOLÁDY

DÁMSKA LODIČKA 
Z MLIEČNEJ ČOKOLÁDY

DÁMSKA LODIČKA 
Z ČOKOLÁDY - ZLATÁ

DÁMSKA LODIČKA 
Z ČOKOLÁDY - RŮŽOVÁ

NEW

NEWNEW

NEW

NEW
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LADIES’ COLLECTION

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Biela čokoládová lodička ozdobená 
horkou čokoládou.

Tmavá lodička ozdobená bielou čokoládou.

Mliečna lodička ozdobená bielou čokoládou.

Zlatá lodička z horkej čokolády ozdobená 
zlatým motívom.

Ružová čokoládová lodička ozdobená 
horkou čokoládou.

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

193x160x75 mm

120 g

120 g

120 g

120 g

120 g

3902

3901

3900

3903

3904

DÁMSKA LODIČKA 
Z BIELEJ ČOKOLÁDY

DÁMSKA LODIČKA 
Z HORKEJ ČOKOLÁDY

DÁMSKA LODIČKA 
Z MLIEČNEJ ČOKOLÁDY

DÁMSKA LODIČKA 
Z ČOKOLÁDY - ZLATÁ

DÁMSKA LODIČKA 
Z ČOKOLÁDY - RŮŽOVÁ

NEW

NEWNEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE GAMES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Zábava s hrou dáma nebola ešte nikdy taká chutná! 
Hrajte čokoládovú dámu a nechajte sa unášať 
rozkošou sladkého víťazstva. Sada sa skladá 
z 24 panáčikov z mliečnej a bielej čokolády.

Pekní mliečno-bieli pešiaci domina Vám spravia dobrú 
náladu už predtým než začnete hrať! Sada sa skladá 
z 28 kociek domina.

315x235x40 mm

315x235x40 mm

215 g

230 g

1879

3372

ČOKOLÁDOVÁ DÁMA

ČOKOLÁDOVÉ DOMINO
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CHOCOLATE GAMES

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Zábava s hrou dáma nebola ešte nikdy taká chutná! 
Hrajte čokoládovú dámu a nechajte sa unášať 
rozkošou sladkého víťazstva. Sada sa skladá 
z 24 panáčikov z mliečnej a bielej čokolády.

Pekní mliečno-bieli pešiaci domina Vám spravia dobrú 
náladu už predtým než začnete hrať! Sada sa skladá 
z 28 kociek domina.

315x235x40 mm

315x235x40 mm

215 g

230 g

1879

3372

ČOKOLÁDOVÁ DÁMA

ČOKOLÁDOVÉ DOMINO
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HOBBY SET

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Ideálny set pre každého majstra. Set obsahuje kladivo, 
skrutkovač, kombinačky, francúzsky kľúč, nastaviteľný 
kľúč - všetko vyrobené z vysoko kvalitnej z mliečnej 
a horkej čokolády. Presvedčte sa, ako sa domáce 
práce môžu odrazu stať príjemné.

Chutná sada kuchynského náčinia vyrobená 
z mliečnej, horkej a bielej čokolády. V sade nájdete 
5 náčinie, bez ktorých sa v kuchyni nezaobídete: 
hrniec, sekáčik, valček, doštička na krájanie a cedidlo. 
Celok je zabalený vo farebnej krabičke s grafikou.

Sada čokoládových figúrok obsahuje: futbalovú loptu, 
kopačky, činku Kettlebell, ručné činku, pálku na stolný 
tenis bez loptičky, pálku na stolný tenis s loptičkou.

Sada náradia skladajúca sa z: francúzskeho kľúča, 
kladivká, kľúče, skrutkovača a kombinačiek. Figúrky 
sú vyrobené z mliečnej a horkej čokolády.

Nevyhnutná čokoládová sada pre každú ženu. 
Päťdielna sada obsahuje: slnečné okuliare, prstienok 
s diamantom, kabelku, lodičku a parfum.

255x210x22 mm

192x192x25 mm

255x210x22 mm

275x159x68 mm

192x192x25 mm

100 g

100 g

110 g

100 g

100 g

3390 ČOKOLÁDOVÉ NÁRADIE

ČOKOLÁDOVÁ KUCHYNSKÁ 
SÚPRAVA

ČOKOLÁDOVÁ SADA 
PRE ŠPORTOVCOV

BOX S ČOKOLÁDOVÝM NÁRADÍM

3388

3389

3075

3387 SADA DÁMSKYCH FIGÚROKNEW NEW

NEW
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HOBBY SET

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Ideálny set pre každého majstra. Set obsahuje kladivo, 
skrutkovač, kombinačky, francúzsky kľúč, nastaviteľný 
kľúč - všetko vyrobené z vysoko kvalitnej z mliečnej 
a horkej čokolády. Presvedčte sa, ako sa domáce 
práce môžu odrazu stať príjemné.

Chutná sada kuchynského náčinia vyrobená 
z mliečnej, horkej a bielej čokolády. V sade nájdete 
5 náčinie, bez ktorých sa v kuchyni nezaobídete: 
hrniec, sekáčik, valček, doštička na krájanie a cedidlo. 
Celok je zabalený vo farebnej krabičke s grafikou.

Sada čokoládových figúrok obsahuje: futbalovú loptu, 
kopačky, činku Kettlebell, ručné činku, pálku na stolný 
tenis bez loptičky, pálku na stolný tenis s loptičkou.

Sada náradia skladajúca sa z: francúzskeho kľúča, 
kladivká, kľúče, skrutkovača a kombinačiek. Figúrky 
sú vyrobené z mliečnej a horkej čokolády.

Nevyhnutná čokoládová sada pre každú ženu. 
Päťdielna sada obsahuje: slnečné okuliare, prstienok 
s diamantom, kabelku, lodičku a parfum.

255x210x22 mm

192x192x25 mm

255x210x22 mm

275x159x68 mm

192x192x25 mm

100 g

100 g

110 g

100 g

100 g

3390 ČOKOLÁDOVÉ NÁRADIE

ČOKOLÁDOVÁ KUCHYNSKÁ 
SÚPRAVA

ČOKOLÁDOVÁ SADA 
PRE ŠPORTOVCOV

BOX S ČOKOLÁDOVÝM NÁRADÍM

3388

3389

3075

3387 SADA DÁMSKYCH FIGÚROKNEW NEW

NEW
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SÉRIA ČOKOLÁDOVÝCH FIGÚRIEK

Je pravdou, že v našich hrncoch nič nenavaríte, ale zato môžete 
napr. nimi napraviť vaše vzťahy so svojimi blízkymi. Na našom 

bicykli alebo motocykle ďaleko nezájdete, ale môžete s nimi 
prekonať nejednu vzdialenosť. Séria čokoládových figúriek vznikla 

preto, aby si vás získali svojou formou ale aj obsahom, priniesli 
vám radosť a ochotu podeliť sa s chuťou výbornej čokolády.

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Sada pre milovníkov letectva sa skladá 
z piatich čokoládových figúriek vyrobených 
z mliečnej čokolády.

V sade áut sa nachádza 10 figúriek, po dve 
z každého druhu. Nájdete tu repliky dávnych 
starých áut, autobusu či motoru. Figúrky sú vyrobené 
z mliečnej čokolády.

Sada záhradného náradia je vyrobená z mliečnej 
čokolády, kde môžete nájsť: krhlu, hrable, lopatu, 
rýľ a záhradné nožnice.

Je bicykel Vašou vášňou? Alebo Vašich známych? 
Naša bicyklová výbava to je niečo pre maniakov 
bicyklových šialenstiev. Sada sa skladá: z miniatúry 
bicykla, fľašky, zvončeka, pumpy a prilby.

Sada futbalového fanúšika sa skladá z 5 futbalových 
rekvizít: lopty, píšťalky, figúrky futbalistu, dresu a taktiež 
futbalovej kopačky. Všetky tvary zostali vyrobené 
zo sladkej mliečnej čokolády.

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

3070

3072

3074

3071

3073

SADA LIETADIEL

SADA ÁUT

SADA ZÁHRADNÉHO NÁRADIA

BICYKLOVÁ SADA

FUTBALOVÁ SADA
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SÉRIA ČOKOLÁDOVÝCH FIGÚRIEK

Je pravdou, že v našich hrncoch nič nenavaríte, ale zato môžete 
napr. nimi napraviť vaše vzťahy so svojimi blízkymi. Na našom 

bicykli alebo motocykle ďaleko nezájdete, ale môžete s nimi 
prekonať nejednu vzdialenosť. Séria čokoládových figúriek vznikla 

preto, aby si vás získali svojou formou ale aj obsahom, priniesli 
vám radosť a ochotu podeliť sa s chuťou výbornej čokolády.

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Hmotnosť netto:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Rozmery balenia:

Sada pre milovníkov letectva sa skladá 
z piatich čokoládových figúriek vyrobených 
z mliečnej čokolády.

V sade áut sa nachádza 10 figúriek, po dve 
z každého druhu. Nájdete tu repliky dávnych 
starých áut, autobusu či motoru. Figúrky sú vyrobené 
z mliečnej čokolády.

Sada záhradného náradia je vyrobená z mliečnej 
čokolády, kde môžete nájsť: krhlu, hrable, lopatu, 
rýľ a záhradné nožnice.

Je bicykel Vašou vášňou? Alebo Vašich známych? 
Naša bicyklová výbava to je niečo pre maniakov 
bicyklových šialenstiev. Sada sa skladá: z miniatúry 
bicykla, fľašky, zvončeka, pumpy a prilby.

Sada futbalového fanúšika sa skladá z 5 futbalových 
rekvizít: lopty, píšťalky, figúrky futbalistu, dresu a taktiež 
futbalovej kopačky. Všetky tvary zostali vyrobené 
zo sladkej mliečnej čokolády.

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

202x124x20 mm

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

3070

3072

3074

3071

3073

SADA LIETADIEL

SADA ÁUT

SADA ZÁHRADNÉHO NÁRADIA

BICYKLOVÁ SADA

FUTBALOVÁ SADA
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VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLUNÍZKY OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLUBEZ ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

PRALINKY
Čokoládky za svoju neopakovateľnú chuť vďačia nielen prvotriednym ingredienciám či pomyselným receptúram, ale tiež tomu, že pri ich tvorení 
nevyužívame umelé konzervačné prostriedky - tu nerobíme žiadne kompromisy! Ručne robené čokoládky sú vyrábané po Vašej objednávke, 
preto sú najsviežejšie a najchutnejšie odrazu po ich doručení. Samozrejme, že čokoládky je možné uskladniť, ale doba by nemala prekročiť 
niekoľko týždňov - koniec koncov žiadna sviežosť nemôže trvať večne!

 P1P1   FORESTER  P2P2   CARRE CAFE 

 ovocný mix malín, jahôd, ríbezlí, 
čučoriedok, černíc pokrytý mliečnou 
čokoládou a ozdobou z brusníc 

 intenzívna kávová pralinka v tmavej čokoláde 

 P3P3   MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

 P6P6   HAZELINO 

 P7P7   CHERRY HEART 

 P14P14   MOUSSE AU CHOCOLAT 

 P19P19   BALSAMICO CARAMEL 

 P25P25   BOURBON VANILLA 

 P32P32   COFFEE CARAMEL 

 P39P39   TATIN 

 P47P47   CAFFE TURCO 

 P52P52   LADY CASSIS 

 P57P57   CARAMEL DE SEL HEART 

 P62P62   SPICY ORANGE 

 P8P8   BUTTER TRUFFLE 

 P15P15   CUP-PUCINO 

 P21P21   GOLDEN TRUFFLE 

 P26P26   BUTTER CARAMEL 
& HIMALAYAN SALT 

 P33P33   MANGOLASSI 

 P41P41   PROSECCO & PASSION 
FRUIT 

 P48P48   COOKIE DOUGH 

 P53P53   ROYAL MARZIPAN 

 P58P58   BANANA 

 P64P64   BLUEBERRY DELIGHT 

 P9P9   PISTACHIO MARZIPAN 

 P16P16   CRISPY MILK 

 P22P22   CHOCOLATTE 

 P27P27   HONEY CRUNCH 

 P34P34   WOODFOREST MOUSSE 

 P43P43   MADORLA 

 P49P49   CRÈME BRÛLÉE 

 P54P54   BRANDY HEART 

 P59P59   COCCO 

 P65P65   VANILLA NOUGAT HEART 

 P12P12   STRAWBERRY TRIANGLE 

 P17P17   FLORENTINE 

 P24P24   ROYAL MACADAMIA 

 P29P29   RED VANILLA 

 P36P36   SEVILLE 

 P45P45   FRAMBOISINE 

 P51P51   CAPPUCINO CHERRY 

 P55P55   MADRILENE 

 P60P60   THÈ 

 P66P66   DIPLOMATE LAIT 

 srdce z bielej čokolády plnené až po okraj 
krémom s kvapkou brandy a šampanského 

 dva lieskové orechy zaliate mliečnou čokoládou 

 lahodný krém s kvapkou likéru Kirschwasser 
skrytý v srdci z horkej čokolády 

 klasický čokoládový dezert skrytý 
v mliečnej čokoláde 

 lahký vanilkový krém s karamelom v mliečnej 
čokoláde s kvapkou octu Balsamico 

 vanilka v lahodnej forme, uzavretá v bielej 
čokoláde, dekorácie z tmavej čokolády 
doplnia chuť a zvedú Vaše zmysle  

 káva a karamel tvoria nebývalé lahodné 
spojenie, horká chuť kávy osladená chutným 
karamelom uzavretým do mliečnej čokolády 

 mandľová pasta s kúskami jabĺk zmiešaná 
s karamelom a Calvadosom v mliečnej čokoláde 

 v škrupine z horkej čokolády je uzavretá 
delikátna kávová náplň s nádychom korenia 

 vynikajúca náplň z čiernych ríbezlí v bielej 
čokoláde s jemným nádychom rakytníka 

 sladký karamel plnený štipkou soli, ponorený 
vo vynikajúcej tmavej čokoláde 

 osviežujúca pomarančová náplň zvýraznená 
štipkou korenia vo výbornej horkej čokoláde 

 klasika zo sveta najlepšej horkej čokolády 

 káva s penou uzavretá v čokoládovej šálke 

 unikátna výprava do sveta tmavej 
čokolády dozdobenej zlatom 

 vychutnajte si himalájsku soľ v kombinácii 
so sladkým karamelom a starostlivo 
vybranou mliečnou čokoládou, ktorá Vám 
ponúkne jedinečnú sladko-slanú chuť 

 čokoládové vydanie hinduistického 
mliečneho nápoja s mangom v bielej 
a krásne zdobenej čokoláde 

 prosecco s ovocnou šťavou z maracuje 
uzavretej v horkej čokoláde 

 vanilkový krém s kúskami sušienok 
v mliečnej čokoláde 

 vynikajúci marcipán v horkej čokoláde 
zdobený kúskom pistácie 

 chutná banánová a mliečna čokoláda 
plnená tmavou čokoládou 

 výrazné čučoriedkové ganache 
ukryté v jemnej horkej čokoláde 

 klasický marcipán s pistáciami v horkej čokoláde 

 arašidová náplň so skaramelizovaným 
cukrom v mliečnej čokoláde 

 vynikajúca čokoládovo - kakaová kompozícia 
obklopená mliečnou čokoládou 

 náplň z lieskových orieškov a mandlí na 
medovom vankúšiku, zaliata mliečnou čokoládou 

 pena z lesného ovocia v kombinácii s výbornou 
vanilkovou penou v mliečnej čokoláde 

 delikátna mandľová náplň s mandľovým 
nádychom v chutnej mliečnej 
čokoláde, posypaná mandľami 

 slávny francúzsky dezert je ukrytý v chutnej 
pralinke a obklopený mliečnou čokoládou 

 srdce z mliečnej čokolády s dokonalou 
náplňou s kvapkou brandy 

 jemný kokos plnený a ponorený 
v excelentnej tmavej čokoláde 

 pralinka v tvare srdca s lahodnou 
mandľovou náplňou s kúskami vanilky 

 lahodný jahodový krém zaliaty 
čerstvou bielou čokoládou 

 mliečno - biela čokoláda s orechovou 
plnkou pokrytá praženými mandľami 

 makadamový orech vsadený presne 
do stredu čokolády, unikátna chuť 
vlašských orechov a vanilky je doplnená 
najkvalitnejšou mliečnou čokoládou 

 jedinečné spojenie ovocného džemu a náplne 
s vysokým obsahom prírodnej vanilky, 
to všetko v lahodnej bielej čokoláde 

 vynikajúci marcipán s 50% obsahom 
mandlí v jedinečnej tmavej čokoláde 

 dvojvrstvová pralinka, ktorej náplň pochádza 
z plantáži Maralumi, bojuje o pozornosť 
s osviežujúcim malinovým džemom 

 dvojvrstvová pralinka, ktorej náplň pochádza 
z plantáži Maralumi, bojuje o pozornosť 
s osviežujúcim malinovým džemom 

 pomarančová marmeláda s krémovou 
náplňou v tmavej čokoláde Maralumi 

 lahodná náplň z horkej čokolády s nádychom 
čaju Earl Grey v tmavej čokoláde 

 výborná plnka z lieskových orechov 
s chrumkavými mandľami zaliata 
jemnou mliečnou čokoládou 
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VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLUNÍZKY OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLUBEZ ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

PRALINKY
Čokoládky za svoju neopakovateľnú chuť vďačia nielen prvotriednym ingredienciám či pomyselným receptúram, ale tiež tomu, že pri ich tvorení 
nevyužívame umelé konzervačné prostriedky - tu nerobíme žiadne kompromisy! Ručne robené čokoládky sú vyrábané po Vašej objednávke, 
preto sú najsviežejšie a najchutnejšie odrazu po ich doručení. Samozrejme, že čokoládky je možné uskladniť, ale doba by nemala prekročiť 
niekoľko týždňov - koniec koncov žiadna sviežosť nemôže trvať večne!

 P1P1   FORESTER  P2P2   CARRE CAFE 

 ovocný mix malín, jahôd, ríbezlí, 
čučoriedok, černíc pokrytý mliečnou 
čokoládou a ozdobou z brusníc 

 intenzívna kávová pralinka v tmavej čokoláde 

 P3P3   MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

 P6P6   HAZELINO 

 P7P7   CHERRY HEART 

 P14P14   MOUSSE AU CHOCOLAT 

 P19P19   BALSAMICO CARAMEL 

 P25P25   BOURBON VANILLA 

 P32P32   COFFEE CARAMEL 

 P39P39   TATIN 

 P47P47   CAFFE TURCO 

 P52P52   LADY CASSIS 

 P57P57   CARAMEL DE SEL HEART 

 P62P62   SPICY ORANGE 

 P8P8   BUTTER TRUFFLE 

 P15P15   CUP-PUCINO 

 P21P21   GOLDEN TRUFFLE 

 P26P26   BUTTER CARAMEL 
& HIMALAYAN SALT 

 P33P33   MANGOLASSI 

 P41P41   PROSECCO & PASSION 
FRUIT 

 P48P48   COOKIE DOUGH 

 P53P53   ROYAL MARZIPAN 

 P58P58   BANANA 

 P64P64   BLUEBERRY DELIGHT 

 P9P9   PISTACHIO MARZIPAN 

 P16P16   CRISPY MILK 

 P22P22   CHOCOLATTE 

 P27P27   HONEY CRUNCH 

 P34P34   WOODFOREST MOUSSE 

 P43P43   MADORLA 

 P49P49   CRÈME BRÛLÉE 

 P54P54   BRANDY HEART 

 P59P59   COCCO 

 P65P65   VANILLA NOUGAT HEART 

 P12P12   STRAWBERRY TRIANGLE 

 P17P17   FLORENTINE 

 P24P24   ROYAL MACADAMIA 

 P29P29   RED VANILLA 

 P36P36   SEVILLE 

 P45P45   FRAMBOISINE 

 P51P51   CAPPUCINO CHERRY 

 P55P55   MADRILENE 

 P60P60   THÈ 

 P66P66   DIPLOMATE LAIT 

 srdce z bielej čokolády plnené až po okraj 
krémom s kvapkou brandy a šampanského 

 dva lieskové orechy zaliate mliečnou čokoládou 

 lahodný krém s kvapkou likéru Kirschwasser 
skrytý v srdci z horkej čokolády 

 klasický čokoládový dezert skrytý 
v mliečnej čokoláde 

 lahký vanilkový krém s karamelom v mliečnej 
čokoláde s kvapkou octu Balsamico 

 vanilka v lahodnej forme, uzavretá v bielej 
čokoláde, dekorácie z tmavej čokolády 
doplnia chuť a zvedú Vaše zmysle  

 káva a karamel tvoria nebývalé lahodné 
spojenie, horká chuť kávy osladená chutným 
karamelom uzavretým do mliečnej čokolády 

 mandľová pasta s kúskami jabĺk zmiešaná 
s karamelom a Calvadosom v mliečnej čokoláde 

 v škrupine z horkej čokolády je uzavretá 
delikátna kávová náplň s nádychom korenia 

 vynikajúca náplň z čiernych ríbezlí v bielej 
čokoláde s jemným nádychom rakytníka 

 sladký karamel plnený štipkou soli, ponorený 
vo vynikajúcej tmavej čokoláde 

 osviežujúca pomarančová náplň zvýraznená 
štipkou korenia vo výbornej horkej čokoláde 

 klasika zo sveta najlepšej horkej čokolády 

 káva s penou uzavretá v čokoládovej šálke 

 unikátna výprava do sveta tmavej 
čokolády dozdobenej zlatom 

 vychutnajte si himalájsku soľ v kombinácii 
so sladkým karamelom a starostlivo 
vybranou mliečnou čokoládou, ktorá Vám 
ponúkne jedinečnú sladko-slanú chuť 

 čokoládové vydanie hinduistického 
mliečneho nápoja s mangom v bielej 
a krásne zdobenej čokoláde 

 prosecco s ovocnou šťavou z maracuje 
uzavretej v horkej čokoláde 

 vanilkový krém s kúskami sušienok 
v mliečnej čokoláde 

 vynikajúci marcipán v horkej čokoláde 
zdobený kúskom pistácie 

 chutná banánová a mliečna čokoláda 
plnená tmavou čokoládou 

 výrazné čučoriedkové ganache 
ukryté v jemnej horkej čokoláde 

 klasický marcipán s pistáciami v horkej čokoláde 

 arašidová náplň so skaramelizovaným 
cukrom v mliečnej čokoláde 

 vynikajúca čokoládovo - kakaová kompozícia 
obklopená mliečnou čokoládou 

 náplň z lieskových orieškov a mandlí na 
medovom vankúšiku, zaliata mliečnou čokoládou 

 pena z lesného ovocia v kombinácii s výbornou 
vanilkovou penou v mliečnej čokoláde 

 delikátna mandľová náplň s mandľovým 
nádychom v chutnej mliečnej 
čokoláde, posypaná mandľami 

 slávny francúzsky dezert je ukrytý v chutnej 
pralinke a obklopený mliečnou čokoládou 

 srdce z mliečnej čokolády s dokonalou 
náplňou s kvapkou brandy 

 jemný kokos plnený a ponorený 
v excelentnej tmavej čokoláde 

 pralinka v tvare srdca s lahodnou 
mandľovou náplňou s kúskami vanilky 

 lahodný jahodový krém zaliaty 
čerstvou bielou čokoládou 

 mliečno - biela čokoláda s orechovou 
plnkou pokrytá praženými mandľami 

 makadamový orech vsadený presne 
do stredu čokolády, unikátna chuť 
vlašských orechov a vanilky je doplnená 
najkvalitnejšou mliečnou čokoládou 

 jedinečné spojenie ovocného džemu a náplne 
s vysokým obsahom prírodnej vanilky, 
to všetko v lahodnej bielej čokoláde 

 vynikajúci marcipán s 50% obsahom 
mandlí v jedinečnej tmavej čokoláde 

 dvojvrstvová pralinka, ktorej náplň pochádza 
z plantáži Maralumi, bojuje o pozornosť 
s osviežujúcim malinovým džemom 

 dvojvrstvová pralinka, ktorej náplň pochádza 
z plantáži Maralumi, bojuje o pozornosť 
s osviežujúcim malinovým džemom 

 pomarančová marmeláda s krémovou 
náplňou v tmavej čokoláde Maralumi 

 lahodná náplň z horkej čokolády s nádychom 
čaju Earl Grey v tmavej čokoláde 

 výborná plnka z lieskových orechov 
s chrumkavými mandľami zaliata 
jemnou mliečnou čokoládou 
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Pekné farebné rozprávkové čokoládky v tvare slávnych amerických muffiniek. 

Sladké a chutné, farebné a očarujúce. Štyri výnimočné chute, štyri výrazné plnky. Vlastne také sú naše čokoládky v tvare šišiek. 
Vyskúšajte už dnes, ktorá čokoládová šiška si Vás najviac získa!

Choc&Roll vzniklo pre to, aby ste si už nikdy viac nezaradili čokoládu do kategórie nudy. Skvelá výroba, tradičné receptúry, a to všetko sme 
ukryli v úžasnej forme, aby ste videli ako naše pralinky vyzerajú z vnútra. Ale nielen ich vzhľad je vzrušujúci.

Úžasná chuť a krásna forma - presne také sú naše pralinky v tvare tortových kúskov. Vychutnajte si úžasnú chuť čokoládového ganache, 
citrónového tvarohu, čokoládovo-višňovej torty či jemný krém z červených čučoriedok.

Hodvábny karamel prikrytý kopčekom 
karamelového krému a obalený mliečnou 
belgickou čokoládou.

Dokonalý kávový krém Cappuccino 
a čokoládová plnka v chutnej 
belgickej čokoláde.

Silná jahodová plnka ukrytá pod 
sladkým jahodovým krémom v chutnej 
belgickej čokoláde.

Čokoládový krém na chrumkavom mliečno-
čokoládovom kréme ukrytý v chutnej 
mliečnej čokoláde.

Mandľový krém na nugáte z lieskových 
orechov - všetko uložené v chutnej 
belgickej mliečnej čokoláde.

Miešaný krém z lesného ovocia a chutnej 
ovocnej plnky v mliečnej belgickej čokoláde.

CUPCAKES

DONUTS

CHOC&ROLL

CAKES SLICES OBSESSION ROUND
Úžasný ovocný mix s likérami sme uložili v dokonalej čokoláde, ktorú sme ozdobili farebným cukrom!

vanilkový krém s Remy Martin 
v bielej čokoláde

ružový krém v bielej 
čokoláde s lupeňmi ruží

jahodový krém s jogurtom 
v bielej čokoláde

tmavý čokoládový krém 
s nádychom vodky 
a kakaovými bôbmi

aromatická káva s mliekom 
v bielej čokoláde

vynikajúci jablkový krém 
v mliečnej čokoláde

lahodný nugát 
s horkou čokoládou

mandľový krém s Amaretto 
v mliečnej čokoláde

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s vanilkovou plnkou.

Talianska grappa to je jedna z najznámejších 
lahôdok na svete. Plátky z ruže vás zvedú svojou 
jemnosťou a vôňou. Spojenie týchto dvoch 
ingrediencií je možné nájsť v našej pralinke.

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s jahodovou plnkou.

Chuť citronového tvarohu skrytého 
v pralinke v tvare koláčika ozdobeného 
kúskami laskonky.

Niečo pre pravdivých milovníkov 
citrusov. Plnka plná citronového džúsu, 
ľahko sladená, ukrytá v bielej čokoláde 
a pekne popúdrovaná.

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s čokoládovou plnkou ozdobená 
kúskami čokolády.

Ganache z horkej čokolády s chrumkavými 
guľkami zdobiacich pralinku v tvare torty.

Klasika barmanského umenia: sladký likér cassis 
so šampanským, uložený v bielej čokoláde 
ozdobenej červeným cukrom. Čokoládku 
môžete zjesť ako dezert alebo...aperitív.

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s karamelovou plnkou, ozdobená  
farebnými kúskami z cukru.

Úžasný kúsok jahodovej torty s dekoráciou 
rozety z bieleho krému.

Chutná pralinka vyplnená až po okraj 
klasickým vínom Marc de Champagne. 
Utopená v mliečnej čokoláde, posypaná 
cukrovým púdrom.
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Výnimočná malinová náplň sa sladkým 
ovocným krémom vo výbornej belgickej 
mliečnej čokoláde.

Výrazná citrónová náplň v košíku 
z jemnej belgickej mliečnej čokolády.

 P67P67   LUTHIER 

 P71P71   CRUNCHY SQUARE 

 P75P75   SEA SALTED CARAMEL 

 P68P68   CARAMEL LAIT 

 P72P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

 P76P76   DANILO 

 P69P69   TREVISE 

 P73P73   COFFEE SHELL 

 P77P77   CARAMEL TRUFFLE 

 P70P70   MOCHA CRÈME 

 P74P74   VANILLA BUTTER 
& APRICOT 

 ganache s mletými kávovými 
zrnami v horkej čokoláde 

 lákavá kombinácia mliečnej čokolády, lieskových 
orechov a jemne rozdrvených sušienok 

 krémová pralinka s náplňou zo 
slaného karamelu, horná časť pralinky 
je zdobená zlatými kúskami 

 výnimočná sladká karamelová hmota 
obklopená mliečnou čokoládou 

 vynikajúce tmavé ganache v spojení 
s kávovou náplňou a malinovým práškom, 
ktorý je ozdobený kúskami malín 

 ganache pochadzajúce z Dominikánskej 
republiky pokryté mliečnou čokoládou 

 krém Gianduja s kokosom v mliečnej čokoláde 

 lastúra z bielej čokolády odhaľuje 
genache horkej čokolády s našim 
autentickým kávovým krémom 

 jemná truffle plnka na vrchole a slaná 
karamelová náplň v horkej čokoláde, 
zdobené kúskami mliečnej čokolády 

 nadýchaný moka krém v krehkej bielej čokoláde 

 dvojvrstvová horká čokoláda, najskôr 
jemný vanilkový krém a potom marhuľový 
džem zdobený dekoratívnym sprejom 

DONUT CHOCOLATE CREME DONUT CARAMEL CREME DONUT STRAWBERRY CREME DONUT VANILLA CREME

DARK CHOCOLATE GANACHE RED BERRIES CREME LEMON CHEESECAKE CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

KIR ROYAL MARC DE CHAMPAGNE FRESH LEMON ROSE PETALS IN GRAPPA

ALMOND PRALINE SALTED CARAMELCAPPUCCINO GANACHE

STRAWBERRY FONDANT

FOREST BERRIES GANACHE

CRISPY CHOCOLATE CREAM RASPBERRY 
GANACHE

LEMON CHEESECAKE

CREME BRULÉE

LATTE MACCHIATO

ROSE GANACHE

APPLE CAKE

STRAWBERRY CREAM

NOUGAT AMER

CHOCOLAT PRALINEÉ

ALMOND CREAM
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Pekné farebné rozprávkové čokoládky v tvare slávnych amerických muffiniek. 

Sladké a chutné, farebné a očarujúce. Štyri výnimočné chute, štyri výrazné plnky. Vlastne také sú naše čokoládky v tvare šišiek. 
Vyskúšajte už dnes, ktorá čokoládová šiška si Vás najviac získa!

Choc&Roll vzniklo pre to, aby ste si už nikdy viac nezaradili čokoládu do kategórie nudy. Skvelá výroba, tradičné receptúry, a to všetko sme 
ukryli v úžasnej forme, aby ste videli ako naše pralinky vyzerajú z vnútra. Ale nielen ich vzhľad je vzrušujúci.

Úžasná chuť a krásna forma - presne také sú naše pralinky v tvare tortových kúskov. Vychutnajte si úžasnú chuť čokoládového ganache, 
citrónového tvarohu, čokoládovo-višňovej torty či jemný krém z červených čučoriedok.

Hodvábny karamel prikrytý kopčekom 
karamelového krému a obalený mliečnou 
belgickou čokoládou.

Dokonalý kávový krém Cappuccino 
a čokoládová plnka v chutnej 
belgickej čokoláde.

Silná jahodová plnka ukrytá pod 
sladkým jahodovým krémom v chutnej 
belgickej čokoláde.

Čokoládový krém na chrumkavom mliečno-
čokoládovom kréme ukrytý v chutnej 
mliečnej čokoláde.

Mandľový krém na nugáte z lieskových 
orechov - všetko uložené v chutnej 
belgickej mliečnej čokoláde.

Miešaný krém z lesného ovocia a chutnej 
ovocnej plnky v mliečnej belgickej čokoláde.

CUPCAKES

DONUTS

CHOC&ROLL

CAKES SLICES OBSESSION ROUND
Úžasný ovocný mix s likérami sme uložili v dokonalej čokoláde, ktorú sme ozdobili farebným cukrom!

vanilkový krém s Remy Martin 
v bielej čokoláde

ružový krém v bielej 
čokoláde s lupeňmi ruží

jahodový krém s jogurtom 
v bielej čokoláde

tmavý čokoládový krém 
s nádychom vodky 
a kakaovými bôbmi

aromatická káva s mliekom 
v bielej čokoláde

vynikajúci jablkový krém 
v mliečnej čokoláde

lahodný nugát 
s horkou čokoládou

mandľový krém s Amaretto 
v mliečnej čokoláde

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s vanilkovou plnkou.

Talianska grappa to je jedna z najznámejších 
lahôdok na svete. Plátky z ruže vás zvedú svojou 
jemnosťou a vôňou. Spojenie týchto dvoch 
ingrediencií je možné nájsť v našej pralinke.

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s jahodovou plnkou.

Chuť citronového tvarohu skrytého 
v pralinke v tvare koláčika ozdobeného 
kúskami laskonky.

Niečo pre pravdivých milovníkov 
citrusov. Plnka plná citronového džúsu, 
ľahko sladená, ukrytá v bielej čokoláde 
a pekne popúdrovaná.

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s čokoládovou plnkou ozdobená 
kúskami čokolády.

Ganache z horkej čokolády s chrumkavými 
guľkami zdobiacich pralinku v tvare torty.

Klasika barmanského umenia: sladký likér cassis 
so šampanským, uložený v bielej čokoláde 
ozdobenej červeným cukrom. Čokoládku 
môžete zjesť ako dezert alebo...aperitív.

Chutná čokoládka vo forme šišky 
s karamelovou plnkou, ozdobená  
farebnými kúskami z cukru.

Úžasný kúsok jahodovej torty s dekoráciou 
rozety z bieleho krému.

Chutná pralinka vyplnená až po okraj 
klasickým vínom Marc de Champagne. 
Utopená v mliečnej čokoláde, posypaná 
cukrovým púdrom.

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLUNÍZKY OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLUBEZ ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

Výnimočná malinová náplň sa sladkým 
ovocným krémom vo výbornej belgickej 
mliečnej čokoláde.

Výrazná citrónová náplň v košíku 
z jemnej belgickej mliečnej čokolády.

 P67P67   LUTHIER 

 P71P71   CRUNCHY SQUARE 

 P75P75   SEA SALTED CARAMEL 

 P68P68   CARAMEL LAIT 

 P72P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

 P76P76   DANILO 

 P69P69   TREVISE 

 P73P73   COFFEE SHELL 

 P77P77   CARAMEL TRUFFLE 

 P70P70   MOCHA CRÈME 

 P74P74   VANILLA BUTTER 
& APRICOT 

 ganache s mletými kávovými 
zrnami v horkej čokoláde 

 lákavá kombinácia mliečnej čokolády, lieskových 
orechov a jemne rozdrvených sušienok 

 krémová pralinka s náplňou zo 
slaného karamelu, horná časť pralinky 
je zdobená zlatými kúskami 

 výnimočná sladká karamelová hmota 
obklopená mliečnou čokoládou 

 vynikajúce tmavé ganache v spojení 
s kávovou náplňou a malinovým práškom, 
ktorý je ozdobený kúskami malín 

 ganache pochadzajúce z Dominikánskej 
republiky pokryté mliečnou čokoládou 

 krém Gianduja s kokosom v mliečnej čokoláde 

 lastúra z bielej čokolády odhaľuje 
genache horkej čokolády s našim 
autentickým kávovým krémom 

 jemná truffle plnka na vrchole a slaná 
karamelová náplň v horkej čokoláde, 
zdobené kúskami mliečnej čokolády 

 nadýchaný moka krém v krehkej bielej čokoláde 

 dvojvrstvová horká čokoláda, najskôr 
jemný vanilkový krém a potom marhuľový 
džem zdobený dekoratívnym sprejom 

DONUT CHOCOLATE CREME DONUT CARAMEL CREME DONUT STRAWBERRY CREME DONUT VANILLA CREME

DARK CHOCOLATE GANACHE RED BERRIES CREME LEMON CHEESECAKE CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

KIR ROYAL MARC DE CHAMPAGNE FRESH LEMON ROSE PETALS IN GRAPPA

ALMOND PRALINE SALTED CARAMELCAPPUCCINO GANACHE

STRAWBERRY FONDANT

FOREST BERRIES GANACHE

CRISPY CHOCOLATE CREAM RASPBERRY 
GANACHE

LEMON CHEESECAKE

CREME BRULÉE

LATTE MACCHIATO

ROSE GANACHE

APPLE CAKE

STRAWBERRY CREAM

NOUGAT AMER

CHOCOLAT PRALINEÉ

ALMOND CREAM

PREMIUM CHOCOLATES 8786 PREMIUM CHOCOLATES 8786



Vyšš ie uvedená ponuka má len in fo rmačný charak te r  a nie je obchodnou ponukou podľa znenia 
66 ar t.  paragra fu č.1 Občianského zákonníka a  tak t iež iných p rávnych p redpisov. 

 

KAŹDÝ KTO SA STARÁ O SVOJU ZNAČKU CHCE, 
ABY SA JEHO FIRMOVÉ LOGO NACHÁDZALO LEN 

A LEN VÝLUČNE NA PRODUKTOCH NAJVYŠŠEJ KVALITY.

AK HĽADÁTE VÝNIMOČNÝ OSOBNÝ FIRMOVÝ DARČEK, NÁŠ TÍM JE VÁM 

K VAŠIM SLUŽBÁM. AK VÁS ZAUJALA NAŠA PONUKA PRODUKTOV 

PRE POTREBY VAŠEJ FIRMY, PROSÍME O KONTAKT.
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