EASTER CHOCOLATES
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THE FINEST EASTER EGG

3499 LUXURY EGG WHITE
Rozmery balenia: 182x115x115 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 14,96 EUR
Krásne biele vajíčko s dekoráciou z horkej
čokolády spolu so 7 výbornými plnenými
vajíčkami. To všetko je zabalené vo vkusnej
krabičke s elegantným motívom.

3497 LUXURY EGG MILK
Rozmery balenia: 182x115x115 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 14,96 EUR
Výnimočné vajíčko z mliečnej čokolády
s úžasnou dekoráciou z horkej čokolády spolu
so 7 vajíčkami s náplňou. To všetko je zabalené
vo vkusnej krabičke s elegantným motívom.

3498 LUXURY EGG DARK
Rozmery balenia: 182x115x115 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 14,96 EUR
Výnimočné vajíčko z horkej čokolády s úžasnou
dekoráciou z bielej a mliečnej čokolády spolu
so 7 vajíčkami s náplňou. To všetko je zabalené
vo vkusnej krabičke s elegantným motívom.
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THE FINEST EASTER EGG

3430 THE FINEST EASTER EGG BLUEMINI
Rozmery balenia: 200x140x40 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 12,48 EUR
Veľkonočné balenie v tvare kraslice s modro zlatou dekoráciou vo vnútri ukrýva 11 ručne
vyrobených pralieniek v tvare vajíčok.

3435 THE FINEST EASTER EGG GREEN
Rozmery balenia: 249x173x40 mm
Hmotnosť netto: 270 g
Cena bez DPH: 18,54 EUR
Veľkonočné balenie v tvare kraslice s modro zlatou dekoráciou ukrýva 11 ručne vyrobených
praliniek v tvare vajíčok.

3436 THE FINEST EASTER EGG - RED
Rozmery balenia: 249x173x40 mm
Hmotnosť netto: 270 g
Cena bez DPH: 18,54 EUR
Veľkonočné balenie v tvare vajíčka s červenou
dekoráciou je naplnené 19 ručne vyrobenými
vajíčkami plnenými najkvalitnejšou čokoládou.

3437 THE FINEST EASTER EGG - BLUE
Rozmery balenia: 249x173x40 mm
Hmotnosť netto: 270 g
Cena bez DPH: 18,54 EUR
Krabička ozdobená na modro a naplnená až
po okraj 19 vajíčkami s náplňou
z najkvalitnejšej mliečnej, bielej a horkej
čokolády.
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SPRING
3488 EASTER NEST
Rozmery balenia: 115x115x32 mm
Hmotnosť netto: 90 g
Cena bez DPH: 5,57 EUR
Chutné čokoládové hniezdo s malými vajíčkami
vyrobenými z belgickej čokolády najvyššej
kvality a jemnej náplne z lieskových orieškov
v krabičke s okienkom.

3199 SWEET EGGS PRALINES
Rozmery balenia: 167x83x53 mm
Hmotnosť netto: 200 g
Cena bez DPH: 9,31 EUR
Výborné plnené vajíčka z mliečnej, horkej
a bielej čokolády v jemnom pastelovom balení.

3490 EASTER EGGS TUBE L
Rozmery balenia: 145x42 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 6,18 EUR
Tuba naplnená až po okraj chutnými
čokoládovými vajíčkami s chrumkavou cukrovou
škrupinkou.

3490 EASTER EGGS TUBE L

3491 EASTER EGGS TUBE XL
Rozmery balenia: 219x42 mm
Hmotnosť netto: 150 g
Cena bez DPH: 7,44 EUR
Tuba naplnená až po okraj chutnými
čokoládovými vajíčkami s chrumkavou cukrovou
škrupinkou.

3491 EASTER EGGS TUBE XL

3429 EASTER MIX
Rozmery balenia: 176x176x48 mm
Hmotnosť netto: 160 g
Cena bez DPH: 13,37 EUR
Jedinečná sada čokoládových pochúťok
v pastelovej krabičke. Vo vnútri nájdete výborné
bábovky, plnené pralinky v tvare kúskov tortičiek
a vynikajúce čokoládové kvietky.
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SPRING
3493 MINI EASTER EGGS
- EGG PRALINES
Rozmery balenia: 83x70x52 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 4,31 EUR
Vynikajúce vajíčka s náplňou z mliečnej, horkej
a bielej čokolády v jemnej pastelovej krabičke.

3494 MINI EASTER EGGS
- CARAMELS
Rozmery balenia: 83x70x52 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 4,31 EUR
Farebné čokoládové vajíčka s vynikajúcim
mäkkým karamelom v krásnej žltej krabičke.

3495 MINI EASTER EGGS
- EGGS IN SUGAR SHELL
Rozmery balenia: 83x70x52 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 4,31 EUR
Roztomilá krabička s vynikajúcimi čokoládovými
vajíčkami s chrumkavou cukrovou škrupinkou.

3496 3 MINI EGGS FOR EASTER
Rozmery balenia: 83x70x52 mm
Hmotnosť netto: 220 g
Cena bez DPH: 11,75 EUR
Tri roztomilé krabičky plné praliniek, karameliek
a vajíčok v cukrovej škrupinke. Všetky sladkosti
sú vyrobené z najkvalitnejšej čokolády.
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LITTLE DAISY

5224 LITTLE DAISY SOLO
Rozmery balenia: 115x70x9 mm
Hmotnosť netto: 12 g
Cena bez DPH: 1,91 EUR
Čokoládový kvietok v celofáne je dostupný
v niekoľkých farebných prevedeniach. Výber
farby je náhodný.

3246 LITTLE DAISY
Rozmery balenia: 90x70x35 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 6,18 EUR
Sada 9 sladkých kvietkov vyrobených
z lahodnej čokolády ukrytých v roztomilom
balení.

3068 DAISY ONE PINK/YELLOW/
WHITE
Rozmery balenia: 157x90x44 mm
Výška ﬁgúrky: 134 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 8,29 EUR
Figúrka v tvare kvetu z mliečnej čokolády
uzavretá do krabičky s okienkom
a s kvetovaným motívom.

1850 CHOCOBOUQUETTE
Rozmery balenia: 240x160x45 mm
Výška ﬁgúrky: 134 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 19,92 EUR
Sada 3 čokoládových kvetov vyrobených z tej
najlepšej belgickej mliečnej čokolády.
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CRACKED EGG

3460 CRACKED EGG - ČUČORIEDKA
Rozmery balenia: 158x156x40 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 9,96 EUR
Polovica vajíčka z horkej čokolády vyplnená
chutným jahodovým krémom a položená na
tabuľke z mliečnej a bielej čokolády najvyššej
kvality. Pochúťka je ukrytá vo výnimočnom
obale s veľkonočným motívom.

3461 CRACKED EGG – JAHODA
Rozmery balenia: 158x156x40 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 9,96 EUR
Polovica vajíčka z bielej čokolády vyplnená
chutným jahodovým krémom a položená na
tabuľke z mliečnej a horkej čokolády najvyššej
kvality. Pochúťka je ukrytá vo výnimočnom
obale s veľkonočným motívom.

3462 CRACKED EGG – ORECH
Rozmery balenia: 158x156x40 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 9,96 EUR
Polovica vajíčka z mliečnej čokolády vyplnená
chutným orechovým krémom a položená na
tabuľke z bielej a horkej čokolády najvyššej
kvality. Pochúťka je ukrytá vo výnimočnom
obale s veľkonočným motívom.
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EASTER L’ART

3449 UMELECKÁ TABUĽKA OVOCIA
L´ART
Rozmery balenia: 194x193x24 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 9,31 EUR
Tri druhy dokonalej čokolády: mliečna, biela
a horká tvoria umelecký vzor doplnený drtenými
kakovými bôbmi. Tabuľka je ukrytá v krabičke
s okienkom v tvare ovečky.

3450 UMELECKÁ TABUĽKA
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO L´ART
Rozmery balenia: 194x193x24 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 9,31 EUR
Ak veľkonočné vajíčko, tak jedine umelecké
a z absolútne najlepšej čokolády ! Výnimočná
mliečna čokoláda ozdobená dekoráciou
z bielej a horkej čokolády je ukrytá v krabičke
s okienkom v tvare veľkonočného vajíčka.

3451 UMELECKÁ TABUĽKA ZAJAC
L´ART
Rozmery balenia: 194x193x24 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 9,31 EUR
Chrumkavá biela čokoláda tvorí harmonický
celok spolu s mliečnou čokoládou, a to všetko je
ukryté v krabičke so zajačikom.
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GOLDEN EGGS DELUXE

3458 4 GOLDEN HALF EGGS
Rozmery balenia: 140x128x56 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 9,76 EUR
Štyri elegantné polovice vajíčok vyrobené
z horkej čokolády s chutnou mandľovou
náplňou, doplnené chrumkavými mandľami
a ozdobené zlatou dekoráciou.

3459 2 GOLDEN HALF EGGS
Rozmery balenia: 128x90x58 mm
Hmotnosť netto: 40 g
Cena bez DPH: 6,10 EUR
Dve elegantné polovice vajíčok vyrobené
z horkej čokolády s chutnou mandľovou
náplňou, doplnené chrumkavými mandľami
a ozdobené zlatou dekoráciou.

3457 GOLDEN EGGS DELUXE WHITE
Rozmery balenia: 173x115x88 mm
Hmotnosť netto: 290 g
Cena bez DPH: 15,81 EUR
Veľké (14 cm) čokoládové vajíčko z bielej
čokolády plné veľkonočných vajíčok
s vynikajúcou náplňou.
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HAPPY BUNNIES

3446 VESELÝ ZAJAC S VAJÍČKAMI PRALINKAMI
Rozmery balenia: 137x90x60 mm
Hmotnosť netto: 220 g
Cena bez DPH: 9,76 EUR
Chutné plnené čokoládové vajíčka z mliečnej,
horkej a bielej čokolády v zábavnej krabičke.

3447 VESELÝ ZAJAC S KARAMELKAMI
Rozmery balenia: 137x90x60 mm
Hmotnosť netto: 220 g
Cena bez DPH: 11,10 EUR
Výnimočná krabička ukrýva v sebe farebné
čokoládové vajíčka s výborným mäkkým
karamelom.

3448 VESELÝ ZAJAC S VAJÍČKAMI
S CUKROVOU POLEVOU
Rozmery balenia: 137x90x60 mm
Hmotnosť netto: 240 g
Cena bez DPH: 9,76 EUR
Krabička naplnená výbornými čokoládovými
vajíčkami s chrumkavou cukrovou polevou.

3445 TRI VESELÉ ZAJAČIKI
Rozmery balenia: 308x140x100 mm
Hmotnosť netto: 680 g
Cena bez DPH: 29,96 EUR
Tri originálne krabičky s podobizňou zajačikov
sú vyplnené pralinkami až po uši, farebnými
karamelkami a vajíčkami v sladkej chrumkavej
škrupinke. Všetky pochúťky sú vyrobené
z najkvalitnejšej čokolády.
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EASTER BUNNIES

3525 MERRY EASTER BUNNY YELLOW
Rozmery balenia: 110x140x52 mm
Výška ﬁgúrky: 124 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 6,71 EUR
Roztomilý králik Merry vyrobený z mliečnej
čokolády v rozkošne žltých šatočkách s logom
Chocolissimo.

3991 MERRY EASTER BUNNY PINK
Rozmery balenia: 110x140x52 mm
Výška ﬁgúrky: 124 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 6,71 EUR
Roztomilý králik Marry vyrobený z mliečnej
čokolády v rozkošných ružových šatočkách
s logom Chocolissimo.

3526 LEON EASTER BUNNY
Rozmery balenia: 110x140x52 mm
Výška ﬁgúrky: 124 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 6,71 EUR
Roztomilý zajačik Leon vyrobený z lahodnej
mliečnej čokolády.

3500 CHOCO RABBIT
Rozmery balenia: 113x109x55 mm
Výška ﬁgúrky: 100 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 6,71 EUR
Výborný a veselý zajačik ukrytý v roztomilej
krabičke.
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SWEET HERD

3527 SWEET HERD MINI
Rozmery balenia: 104x104x45 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 7,36 EUR
Sladké stádo 4 skvelých praliniek v tvare
ovečiek.

3528 SWEET HERD MIDI
Rozmery balenia: 145x145x45 mm
Hmotnosť netto: 155 g
Cena bez DPH: 9,35 EUR
Sladké stádo 6 skvelých praliniek v tvare
ovečiek.
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EASTER PREMIERE

0212 EASTER PREMIERE QUADRO
Rozmery balenia: 93x93x37 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 6,71 EUR
Klasická drevená krabička zo svetlého dreva
ukrýva 5 ručne vyrobených čokoládových
vajíčok.

0213 EASTER PREMIERE MINI
Rozmery balenia: 145x117x37 mm
Hmotnosť netto: 120 g
Cena bez DPH: 11,63 EUR
Klasická drevená krabička zo svetlého dreva
ukrýva 10 ručne vyrobených čokoládových
vajíčok.

0214 EASTER PREMIERE MIDI
Rozmery balenia: 197x145x37 mm
Hmotnosť netto: 240 g
Cena bez DPH: 19,80 EUR
Klasická drevená krabička zo svetlého dreva
ukrýva 20 ručne vyrobených čokoládových
vajíčok.

0215 EASTER PREMIERE MAXI
Rozmery balenia: 287x145x37 mm
Hmotnosť netto: 360 g
Cena bez DPH: 28,01 EUR
Klasická drevená krabička zo svetlého dreva
ukrýva 30 ručne vyrobených čokoládových
vajíčok.
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VEĽKONOČNÉ KRABIČKY

3160 EGG CHOCOLATERIE
Rozmery balenia: 156x114x89 mm
Hmotnosť netto: 270 g
Cena bez DPH: 31,30 EUR
Drevená krabička z afrického dreva obsahuje
minimálne 20 čokoládových vajíčok.

3161 EGG GRANDE
Rozmery balenia: 156x127x114 mm
Hmotnosť netto: 400 g
Cena bez DPH: 46,63 EUR
Drevená krabička z afrického dreva obsahuje
minimálne 30 čokoládových vajíčok.

3162 EGG MASSIMO
Rozmery balenia: 168x156x114 mm
Hmotnosť netto: 540 g
Cena bez DPH: 60,61 EUR
Drevená krabička z afrického dreva obsahuje
minimálne 40 čokoládových vajíčok.

3169 EGG BAR
Rozmery balenia: 185x160x40 mm
Hmotnosť netto: 220 g
Cena bez DPH: 35,73 EUR
Drevená krabička rozkladujúca sa na efektívny
stolček obsahuje minimálne 16 čokoládových
vajíčok.
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VEĽKONOČNÉ KRABIČKY

3158 EGG ELEGANCE MINI
Rozmery balenia: 89x88x37 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 8,29 EUR
Drevená krabička z afrického dreva obsahuje
minimálne 5 čokoládových vajíčok.

3159 EGG ELEGANCE
Rozmery balenia: 143x104x37 mm
Hmotnosť netto: 135 g
Cena bez DPH: 14,27 EUR
Drevená krabička z afrického dreva obsahuje
minimálne 10 čokoládových vajíčok.

3163 EGG CLASSIC
Rozmery balenia: 195x142x37 mm
Hmotnosť netto: 270 g
Cena bez DPH: 22,52 EUR
Drevená krabička z afrického dreva obsahuje
minimálne 20 čokoládových vajíčok.

3164 EGG PRESTIGE
Rozmery balenia: 290x142x37 mm
Hmotnosť netto: 400 g
Cena bez DPH: 31,83 EUR
Táto vkusná krabička obsahuje výber minimálne
30 čokoládových vajíčok s náplňou.
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SWEET CAKES

3357 SWEET CAKE MINI
Rozmery balenia: 116x40 mm
Hmotnosť netto: 85 g
Cena bez DPH: 9,15 EUR
Päť originálnych a sladkých praliniek v tvare
kúskov tortičiek vo vnútri roztomilého
pastelového balenia. Nechajte sa uniesť
výbornou chuťou čokoládového ganache,
citrónového tvarového koláča, čokoládo višňovej torty alebo jemného jahodového
krému.

3358 SWEET CAKE MIDI
Rozmery balenia: 175x40 mm
Hmotnosť netto: 150 g
Cena bez DPH: 12,89 EUR
Osem originálnych a sladkých praliniek v tvare
kúskov tortičiek vo vnútri roztomilého
pastelového balenia. Nechajte sa uniesť
výbornou chuťou čokoládového ganache,
citrónového tvarového koláča, čokoládo višňovej torty alebo jemného jahodového
krému.

3363 SWEET CAKE MAXI
Rozmery balenia: 175x80 mm
Hmotnosť netto: 235 g
Cena bez DPH: 20,45 EUR
Dve roztomilé krabičky, zviazané krásnou
stuhou, vo vnútri ukrývajú 14 výborných
praliniek. Nechajte sa uniesť výbornou chuťou
čokoládového ganache, citrónového tvarového
koláča, čokoládo - višňovej torty alebo jemného
jahodového krému.
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CHOCOFARM

3472 CHOCO SHEEP WHITE
Rozmery balenia: 90x80x65 mm
Výška ﬁgúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 40 g
Cena bez DPH: 4,15 EUR
Sladká ovečka z výbornej bielej čokolády.

3473 CHOCO SHEEP MILK
Rozmery balenia: 90x80x65 mm
Výška ﬁgúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 40 g
Cena bez DPH: 4,15 EUR
Sladká ovečka z výbornej mliečnej čokolády.

3474 PÁR OVEČIEK
Rozmery balenia: 165x90x65 mm
Výška ﬁgúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 7,93 EUR
Dve sladké ovečky z bielej a mliečnej čokolády.

3476 CHOCO FARM MIX
Rozmery balenia: 246x90x65 mm
Výška ﬁgúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 120 g
Cena bez DPH: 11,91 EUR
Tri čokoládové zvieratká priamo z jarnej farmy
vyrobené z mliečnej a bielej čokolády.

3475 STÁDO OVEČIEK
Rozmery balenia: 328x90x65 mm
Výška ﬁgúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 160 g
Cena bez DPH: 15,45 EUR
Štyri ovečky zo stáda z mliečnej a bielej
čokolády.
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HAPPY EASTER EGGS

3417 EASTER GOODIES- EGGS
FIGURES
Rozmery balenia: 236x126x21 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 6,02 EUR
Sada 8 veľkonočných figúrok v tvare plochých
kraslíc.

3466 HAPPY EASTER TWELVE EGGS
Rozmery balenia: 190x155x35 mm
Hmotnosť netto: 140 g
Cena bez DPH: 8,62 EUR
12 atraktívnych čokoládových vajíčok štyroch
chutí v krabičke s okienkom a dekoračnou
páskou.

3999 HALF-EGGS WITH NUTS
Rozmery balenia: 190x142x48 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 8,09 EUR
Vynikajúce spojenie mliečnej čokolády s
lieskovými orechmi v karameli ukryté v
dvojdielnej krabičke.
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HAPPY EASTER EGGS

3467 HAPPY EASTER 4 EGGS
Rozmery balenia: 100x100x30 mm
Hmotnosť netto: 45 g
Cena bez DPH: 4,47 EUR
Krabička so šuplíkom obsahuje štyri čokoládové
vajíčka s náplňou.

3468 HAPPY EASTER 6 EGGS
Rozmery balenia: 142x106x30 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 5,41 EUR
Krabička so šuplíkom obsahuje šesť
čokoládových vajíčok s náplňou.
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HAPPY EASTER EGGS

3155 HAPPY EGGS QUARTET
Rozmery balenia: 105x105x70 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 7,97 EUR
Obal na vajíčka obsahuje štyri ozdobené
čokoládové vajíčka.

3156 HAPPY EGGS SIXTET
Rozmery balenia: 160x110x73 mm
Hmotnosť netto: 108 g
Cena bez DPH: 10,41 EUR
Obal na vajíčka obsauje šesť zdobených
čokoládových vajíčok.

3469 4 HAPPY EASTER CUPS
Rozmery balenia: 90x85x40 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 5,24 EUR
4 výnimočné pralinky vo forme mini hviezdičiek
s vynikajúcim cukrovým vajíčkom zdobiacim
čokoládu.

3470 8 HAPPY EASTER CUPS
Rozmery balenia: 165x85x40 mm
Hmotnosť netto: 160 g
Cena bez DPH: 9,43 EUR
8 výnimočných praliniek vo forme mini
hviezdičiek s vynikajúcim cukrovým vajíčkom
zdobiacim čokoládu.
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EASTER SHAPES 3D

3442 CHICKEN 3D SOLO DECOR
Rozmery balenia: 175x174x21 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 5,57 EUR
Figúrka kuriatka vyrobená z mliečnej, bielej
a horkej čokolády. Skladá sa z 3 časti a tvorí
neopakovateľnú priestorovú veľkonočnú
dekoráciu.

3443 EASTER SHEEP 3D SOLO DECOR
Rozmery balenia: 175x174x21 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 5,57 EUR
Figúrka ovečky vyrobená z mliečnej, bielej
a horkej čokolády. Skladá sa z 3 časti a tvorí
neopakovateľnú priestorovú veľkonočnú
dekoráciu.

3415 EASTER CHICKENS 3D DECOR
Rozmery balenia: 310x235x40 mm
Hmotnosť netto: 200 g
Cena bez DPH: 12,68 EUR
Tri veľkonočné figúrky v dvoch rozmeroch
vyrobené z mliečnej, bielej a horkej čokolády.
Každá figúrka sa skladá z troch časti.

3416 EASTER SHEEP 3D DECOR
Rozmery balenia: 310x235x40 mm
Hmotnosť netto: 250 g
Cena bez DPH: 12,68 EUR
Tri veľkonočné figúrky: ovečky a barančeky
vyrobené z mliečnej, bielej a horkej čokolády.
Každá figúrka sa skladá z troch časti.

43

EASTER GOODIES
3426 EASTER CUPCAKES 4
Rozmery balenia: 112x110x43 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 5,73 EUR
4 vynikajúce veľkonočné čokoládové muffinky
sa Vám budú dokonale hodiť ako dekorácia
veľkonočného stola alebo ako vkusný darček.

3427 EASTER CUPCAKES 6
Rozmery balenia: 150x110x43 mm
Hmotnosť netto: 110 g
Cena bez DPH: 7,64 EUR
6 vynikajúcich veľkonočných čokoládových
muffiniek sa Vám bude dokonale hodiť ako
dekorácia veľkonočného stola alebo ako vkusný
darček.

3428 EASTER CUPCAKES 8
Rozmery balenia: 187x110x43 mm
Hmotnosť netto: 150 g
Cena bez DPH: 9,51 EUR
8 vynikajúcich veľkonočných čokoládových
muffiniek sa Vám bude dokonale hodiť ako
dekorácia veľkonočného stola alebo ako vkusný
darček.

3465 ČOKOLÁDOVÉ QRKI 4
Rozmery balenia: 90x85x40 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 5,41 EUR
Štyri zábavné pralinky v tvare kuriatok plnené
orechovou náplňou a poliate mliečnou a bielou
čokoládou.

3411 ČOKOLÁDOVÉ QRKI 8
Rozmery balenia: 165x85x40 mm
Hmotnosť netto: 160 g
Cena bez DPH: 8,82 EUR
Osem zábavných praliniek v tvare kuriatok
plnených orechovou náplňou.

3406 SHEEP MIX
Rozmery balenia: 170x90x40 mm
Hmotnosť netto: 110 g
Cena bez DPH: 6,87 EUR
Vynikajúce ovečky z bielej a mliečnej čokolády
so zamatovou orechovou plnkou. Krabička
obsahuje 6 ovečiek.
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EASTER GOODIES

3197 BUNNY SOLO MILK
Rozmery balenia: 111x60x18 mm
Hmotnosť netto: 10 g
Cena bez DPH: 1,99 EUR
Čokoládová figúrka v tvare veľkonočného
zajačika z lahodnej mliečnej čokolády
v krabičke s okienkom.

3198 BUNNY SOLO DARK
Rozmery balenia: 111x60x18 mm
Hmotnosť netto: 10 g
Cena bez DPH: 1,99 EUR
Čokoládová figúrka v tvare veľkonočného
zajačika z lahodnej horkej čokolády v krabičke
s okienkom.

3425 EASTER FIGURES
Rozmery balenia: 200x140x18 mm
Hmotnosť netto: 30 g
Cena bez DPH: 3,25 EUR
Sada veľkonočných figúrok, v podobe kačičiek
a zajačika vyrobených z najkvalitnejšej mliečnej
a bielej čokolády, zabalených v elegantnej
krabičke s okienkami.

3407 EASTER CREW
Rozmery balenia: 241x86x48 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 10,41 EUR
Rozkošné čokoládové figúrky osladia každý
veľkonočný stôl vďaka výbornej belgickej
čokoláde. Krabička obsahuje päť čokoládiek.
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EASTER GOODIES

3404 DUCKS & BUNNIES
Rozmery balenia: 235x126x22 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 6,02 EUR
Sada veľkonočných figúrok kačičiek a zajačikov
(4 ks z mliečnej a bielej čokolády) v krabičke
s okienkom a dekoračnou páskou.

3403 CHOCOBUNNIES
Rozmery balenia: 235x126x22 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 6,02 EUR
Sada veľkonočných figúrok kačičiek a zajačikov
(8 ks z mliečnej a bielej čokolády) v krabičke
s okienkom a dekoračnou páskou.

3477 DUCKS & BUNNIES POSTCARD
Rozmery balenia: 235x129x24 mm
Rozmer fotograﬁe: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 7,64 EUR
Sada veľkonočných figúrok kačičiek a zajačikov
(4 ks z mliečnej a bielej čokolády) v krabičke
s okienkom a dekoračnou páskou, ktorú
ozdobíme Vami vybranou fotografiou.

3478 CHOCOBUNNIES POSTCARD
Rozmery balenia: 235x129x24 mm
Rozmer fotograﬁe: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 7,64 EUR
Sada veľkonočných figúrok kačičiek a zajačikov
(8 ks z mliečnej a bielej čokolády) v krabičke
s okienkom a dekoračnou páskou, ktorú
ozdobíme Vami vybranou fotografiou.

ChocoPostcard - spôsob prípravy:
• vyberte svoju obľúbenú fotograﬁu
•
pošlite nám ju
• a to je vlastne všetko, čo potrebuje, aby sme spojili Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!
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EASTER TIME
3144 EASTER TIME
Rozmery balenia: 224x150x32 mm
Hmotnosť netto: 225 g
Cena bez DPH: 13,29 EUR
Veľkonočná krabička obsahuje 15 ručne
vyrobených vajíčok s nápňou Chocolissimo.

3145 EASTER TIME CLASSIC
Rozmery balenia: 224x150x32 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 13,74 EUR
Veľkonočná krabička obsahuje 15 ručne
vyrobených čokolád Chocolissimo.

3149 EASTER COLLECTION
Rozmery balenia: 135x74x60 mm
Hmotnosť netto: 225 g
Cena bez DPH: 12,03 EUR
Krabička až po okraj naplnená čokoládovými
vajíčkami s náplňou.

3146 EASTER LOLLIPOPS
Rozmery balenia: 160x65x40 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 6,38 EUR
Sada troch výborných čokoládových lízaniek
s motívom veľkonočných zvieratiek.

3482 LOLLIPOP
CHICKEN WHITE

3483 LOLLIPOP
DUCK DARK

3188 LOLLIPOP
SHEEP WHITE

3196 LOLLIPOP BUNNY
MILK

LOLLIPOPS
Rozmery balenia: 150x60x10 mm
Hmotnosť netto: 30–35 g
Cena bez DPH: 1,99 EUR
Chutné lízanky s veľkonočnými symbolmi.

3182 LOLLIPOP
CHICKEN MILK

3181 LOLLIPOP
DUCK MILK

3189 LOLLIPOP
SHEEP MILK
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EASTER POSTCARDS MIDI
3464 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
MILK
Rozmery balenia: 238x170x34 mm
Rozmer fotograﬁe: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 135 g
Cena bez DPH: 10,41 EUR
Krabička so šiestimi ručne vyrobenými
čokoládovými vajíčkami a mliečnou čokoládou
v tvare kraslice (50 g) ozdobené veľkonočnými
dekoráciami. Veko balenia ozdobíme Vami
vybranou fotografiou alebo elegantným
veľkonočným motívom.

3479 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
DARK
Rozmery balenia: 238x170x34 mm
Rozmer fotograﬁe: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 135 g
Cena bez DPH: 10,41 EUR
Krabička so šiestimi ručne vyrobenými
čokoládovými vajíčkami a horkou čokoládou
v tvare kraslice (50 g) ozdobené veľkonočnými
dekoráciami. Veko balenia ozdobíme Vami
vybranou fotografiou alebo elegantným
veľkonočným motívom.

3463 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
WHITE&DARK
Rozmery balenia: 238x170x34 mm
Rozmer fotograﬁe: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 135 g
Cena bez DPH: 10,41 EUR
Krabička so šiestimi ručne vyrobenými
čokoládovými vajíčkami a s horko-bielou
čokoládou v tvare kraslice (50 g) ozdobené
veľkonočnými dekoráciami. Veko balenia
ozdobíme Vami vybranou fotografiou alebo
elegantným veľkonočným motívom.

3480 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
Rozmery balenia: 238x170x34 mm
Rozmer fotograﬁe: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 225 g
Cena bez DPH: 14,51 EUR
Namiesto tradičnej pohľadnice pošlite tú našu
s chutnými čokoládovými vajíčkami
Chocolissimo. Krabičku ozdobíme Vami
vybranou fotografiou alebo jedným z našich
motívov. To je ale skvelý nápad, všakže!
Balenie obsahuje 15 plnených čokoládových
vajíčok.
ChocoPostcard - spôsob prípravy:
• vyberte svoju obľúbenú fotograﬁu
•
pošlite nám ju
• a to je vlastne všetko, čo potrebuje, aby sme spojili Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!
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EASTER POSTCARDS MAXI
3418 EASTER CHOCOPOSTCARD
MAXI MILK
Rozmery balenia: 310x235x40 mm
Rozmer fotograﬁe: 165x115 mm
Hmotnosť netto: 325 g
Cena bez DPH: 18,94 EUR
Krabička s pätnástimi ručne vyrobenými
čokoládovými vajíčkami a veľkou 100 g ručne
vylievanou tabličkou mliečnej čokolády vo
forme veľkonočného vajíčka z výborných
ingrediencií. Veko krabičky ozdobíme Vami
vybranou fotografiou alebo elegantným
veľkonočným motívom.

3419 EASTER CHOCOPOSTCARD
MAXI DARK
Rozmery balenia: 310x235x40 mm
Rozmer fotograﬁe: 165x115 mm
Hmotnosť netto: 325 g
Cena bez DPH: 18,94 EUR
Krabička s pätnástimi ručne vyrobenými
čokoládovými vajíčkami a veľkou 100 g ručne
vylievanou tabličkou horkej čokolády vo forme
veľkonočného vajíčka z výborných ingrediencií.
Veko krabičky ozdobíme Vami vybranou
fotografiou alebo elegantným veľkonočným
motívom.

3481 EASTER CHOCOPOSTCARD
MAXI MILK&DARK
Rozmery balenia: 310x235x40 mm
Rozmer fotograﬁe: 165x115 mm
Hmotnosť netto: 325 g
Cena bez DPH: 18,94 EUR
Krabička s pätnástimi ručne vyrobenými
čokoládovými vajíčkami a veľkou 100 g ručne
vylievanou tabličkou mliečnej a horkej čokolády
vo forme zajačika. Veko krabičky ozdobíme
Vami vybranou fotografiou alebo elegantným
veľkonočným motívom.

3118 EASTER CHOCOPOSTCARD
MAXI
Rozmery balenia: 310x235x40 mm
Rozmer fotograﬁe: 165x115 mm
Hmotnosť netto: 455 g
Cena bez DPH: 25,53 EUR
Namiesto tradičnej pohľadnice zvoľte tú našu
výnimočnú s výbornými čokoládovými vajíčkami
Chocolissimo. Krabičku ozdobíme Vami
vybranou fotografiou alebo jedným z našich
motívov. V krabičke je ukrytých 30 plnených
čokoládových vajíčok.
ChocoPostcard - spôsob prípravy:
• vyberte svoju obľúbenú fotograﬁu
•
pošlite nám ju
• a to je vlastne všetko, čo potrebuje, aby sme spojili Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!
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VEĽKONOČNÉ DARČEKOVÉ SADY

8418 SADA V PRÚTENOM KOŠÍKU I
Rozmery balenia: 300x270x210 mm
Hmotnosť netto: 410 g
Cena bez DPH: 33,54 EUR
Sada produktov v prútenom koši obsahuje
výnimočné pralinky v elegantnej krabičke
Premiere Quadro, čokoládové kuriatka,
čokoládové hniezdo, lízanku a figúrky
čokoládových vajíčok Happy Easter Quartet.

8461 VEĽKONOČNÝ SET
V PRÚTENOM KOŠI
Rozmery balenia: 240x230x160 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 24,39 EUR
Sada výrobkov v prútenom koši obsahuje
figúrku ovečky z horkej a bielej čokolády,
4 pralinky v tvare vajíčok a čokoládového
zajačika.

3165 EASTER GIFTBOX
Rozmery balenia: 405x165x115 mm
Hmotnosť netto: 335 g
Cena bez DPH: 32,28 EUR
Vkusná drevená krabička s veľkonočným
motívom obsahuje sadu čokoládových vajíčok
s náplňou, figúrky v tvare ovečky a kvietku.

8463 VEĽKONOČNÁ SADA V KRABICI
Rozmery balenia: 318x238x80 mm
Hmotnosť netto: 400 g
Cena bez DPH: 27,68 EUR
V ozdobnej krabičke previazanej elegantnou
stuhou nájdete tabuľku umeleckej čokolády,
12 vajíčok s náplňou a 4 pralinky v tvare mini
hviezdičiek.
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CHOC&PLAY
je vytvorený s ohľadom na všetkých maškrtníkov, ktorí túžia po niečom väčšom než len po chutnej čokoláde.
Navrhnite si svoju vysnenú tabličku! Vyberte si tvar, potom chuť čokolády, ingrediencie rôznych druhov
a nakoniec výnimočné balenie. Keďže sa blíži Veľká Noc, pripravili sme pre Vás špeciálne veľkonočné
tvary – krásnu kraslicu a sladkého zajačika.

KROK 1 - VYBERTE CHUŤ:
Vyberte si čokoládu, ktorá Vám najviac chutí. Má to byť mliečna čokoláda s jemnou korennou príchuťou alebo tmavá čokoláda z 54% kakaa?
Alebo jemná biela čokoláda? Ak sa nemôžete rozhodnúť - vyberte si rovno dve príchute, ktoré budú na tabuľke umelecky spojené.

MLIEČNA A BIELA ČOKOLÁDA

TMAVÁ A MLIEČNA ČOKOLÁDA

TMAVÁ A BIELA ČOKOLÁDA

Cena bez DPH: 0,49 EUR

Cena bez DPH: 0,49 EUR

Cena bez DPH: 0,49 EUR

BIELA ČOKOLÁDA

MLIEČNA ČOKOLÁDA

TMAVÁ ČOKOLÁDA

KROK 2 - VYBERTE TVAR:
Ktorý z pekných veľkonočných tvarov sa Vám najviac páči?

VEĽKONOČNÉ VAJCE

VEĽKONOČNÝ ZAJAC

KVIETOK

Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g

Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g

Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g

Cena bez DPH: 4,09 EUR

Cena bez DPH: 4,09 EUR

Cena bez DPH: 3,54 EUR
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KROK 3 - VYBERTE PRÍLOHY:
A teraz sa ponorte do oceánu rôznych ingrediencií, ktorými môžete vylepšiť Vašu čokoládu. Vyberte si z ponuky chrumkavých orieškov,
jemného sušeného ovocia alebo z rôznych zaujímavých sladkostí.

MINIKOŠÍČKOCH SRDCE

GULIČKOVÁ POSÝPKA

PLÁTKY JAHÔD

PRAŽENÉ LIESKOVÉ ORECHY

Cena bez DPH: 0,53 EUR

Cena bez DPH: 0,41 EUR

Cena bez DPH: 0,41 EUR

Cena bez DPH: 0,53 EUR

ORECHY MACADAMIA

REBARBORA

SUŠENÉ BRUSNICE

HROZIENKA

Cena bez DPH: 1,02 EUR

Cena bez DPH: 0,41 EUR

Cena bez DPH: 0,41 EUR

Cena bez DPH: 0,12 EUR

KROK 4 - VYBERTE SI BALENIE:
Prajete si elegantnú drevenú skrinku alebo napríklad zábavné balenie s veľkonočným zajačikom?

DREVENÁ SKRINKA

BALENIE HAPPY EASTER

RUŽOVÉ BALENIE

JARNÉ BALENIE

Cena bez DPH: 3,25 EUR

Cena bez DPH: 1,02 EUR

Cena bez DPH: 1,02 EUR

Cena bez DPH: 1,02 EUR
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CHOC&PLAY - HOTOVÉ RIEŠENIA
Páči sa Vám náš produkt alebo máte nápad na svoju vlastnú čokoládu? Pripravili sme pre Vás niekoľko
už hotových riešení, ktoré si môžete u nás zakúpiť a potešiť sa neopakovateľnou chuťou a tvarom čokolády.

4513-PL12XX ZAJAC S MALINAMI
Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 4,84 EUR
Chutný zajac z bielej a horkej čokolády ozdobený peknými
sušenými malinami.

4513-PL13XX TMAVÝ ZAJAC S MANDĽAMI
Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 4,76 EUR
Chutný zajac z horkej čokolády ozdobený celými mandľami,
kokosovými plátkami a červenými ríbezľami.

4512-PL14XX VEĽKONOČNÁ KRASLICA
S ORECHAMI
Rozmery balenia: 203x203x30 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 6,91 EUR
Vajíčko z mliečno - horkej čokolády s prísadou vlašských
orechov zabelené v elegantnej krabičke zo svetlého dreva.
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4511-PL02XX MLIEČNY KVIETOK S OVOCÍM
Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 5,41 EUR
Jemná mliečna čokoláda s prísadou sušeného ovocia zabalená
v peknej jarnej krabičke.

4512-PL02XX ČOKOLÁDOVÉ VAJÍČKO S CUKRÍKAMI
Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 4,39 EUR
Farebná kraslica z mliečnej čokolády a sladkostí zabalená vo
výnimočnom zelenom balení.

4512-PL04XX BIELA KRASLICA S KEKSÍKAMI
Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 4,59 EUR
Jemná biela čokoláda, v ktorej sme „utopili” krehké sušienky
a čokoládové guľôčky.

4513-PL14XX KOKOSOVÝ ZAJAČIK
Rozmery balenia: 195x195x20 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 4,76 EUR
Zajac, z mliečnej čokolády ozdobený sušenými čučoriedkami
a kokosovými plátkami, zabalený vo farebnej krabičke
Happy Easter.
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CHOCOTELEGRAM
Stavte na originálnosť a pošlite Vaším blízkym sladkú správu z kociek pravej mliečnej a bielej
čokolády. Celok zabalíme do Vami vybranej veľkonočnej obálky alebo ho uložíme do elegantnej
krabičky zo svetlého dreva, ktorá v sebe ukrýva veľkonočné prianie. Môžete si vytvoriť správu
obsahujúcu od 3 do 60 znakov vyrobených z najlepšej belgickej čokolády.

KROK 1 - VÝBER DĹŽKU TELEGRAMU:
Porozmýšľajte akú sladkú správu chcete poslať a vyberte dĺžku telegramu, ktorý bude pre Vás ideálny!
INDEX

VEĽKOSŤ TELEGRAMU

2350

1x3 – 3 KOCKY

CENA (BEZ DPH)

1,38 EUR

2351

1x7 – 7 KOCIEK

4,43 EUR
6,50 EUR

2352

2x7 – 14 KOCIEK

2353

3x7 – 21 KOCIEK

8,62 EUR

2354

4x7 – 28 KOCIEK

10,77 EUR

2355

1x8 – 8 KOCIEK

5,12 EUR

2356

2x8 – 16 KOCIEK

7,28 EUR

2357

3x8 – 24 KOCIEK

9,31 EUR

2358

4x8 – 32 KOCIEK

11,42 EUR

2359

1x10 – 10 KOCIEK

9,15 EUR

2360

2x10 – 20 KOCIEK

11,63 EUR
15,41 EUR

2361

3x10 – 30 KOCIEK

2362

2x12 – 24 KOCIEK

13,21 EUR

2363

3x12 – 36 KOCIEK

16,34 EUR

2364

4x12 – 48 KOCIEK

22,11 EUR

2365

5x12 – 60 KOCIEK

26,50 EUR

KROK 2 - POSKLADAJTE TEXT TELEGRAMU Z KOCIEK ČOKOLÁDY:
Vytvorte sladkú správu z písmeniek z výbornej mliečnej čokolády, ktorá obsahuje 33% kakaa. Pridajte k tomu ešte kocky vyrobené z jemnej
bielej čokolády alebo výnimočnej horkej čokolády. Celok môžete vyplniť aj farebnými kockami s jedlou potlačou a očarovať tak svojich
blízkych netradičnou správou!

ŠTANDARDNÉ KOCKY
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ŠPECIÁLNE KOCKY

KOCKY S POTLAČOU

Cena bez DPH: 0,12 EUR

Cena bez DPH: 0,53 EUR

KROK 3 - VYBERTE SI BALENIE:
Vyberte si z vkusných obálok alebo elegantných drevených krabičiek s veľkonočou potlačou. Môžete si taktiež vybrať
z mnohých iných vzorov, ktoré nájdete na stránke: www.chocolissimo.sk

2411 JASNÁ VEĽKONOČNÁ SKRINKA 10

2421 JASNÁ VEĽKONOČNÁ SKRINKA 12

Rozmery balenia: 115x315x25 mm

Rozmery balenia: 170x370x25 mm

2401-EAST VEĽKONOČNÁ OBÁLKA

2401-EA01 OBÁLKA S VEĽKONOČNÝMI KURIATKAMI

Rozmery balenia: 142x255x18 mm

Rozmery balenia: 142x255x18 mm
Cena bez DPH: 0,12 EUR

2401-K001 OBÁLKA S TULIPÁNMI

2401-PLSPRI

Rozmery balenia: 142x255x18 mm

Rozmery balenia: 142x255x18 mm

Cena bez DPH: 0,12 EUR

Cena bez DPH: 0,12 EUR

OBÁLKA SNEŽIENKA
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CHOCOTELEGRAM
Na stránke www.chocolissimo.sk nájdete hotové ponuky sladkých správ, ktoré sme pripravili len
a len pre Vás pri príležitosti veľkonočných sviatkov.

TELEGRAM V ZELENEJ OBÁLKE
Rozmery balenia: 255x142x18 mm
Cena bez DPH: 6,18 EUR
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TRIO HAPPY EASTER

TELEGRAM V OBÁLKE S KURIATKAMI

Rozmery balenia: 108x107x12 mm

Rozmery balenia: 255x142x18 mm

Cena bez DPH: 3,25 EUR

Cena bez DPH: 11,83 EUR

BEST EASTER WISHES
Rozmery balenia: 115x315x25 mm
Cena bez DPH: 15,24 EUR

WE WISH YOU A VERY HAPPY EASTER
Rozmery balenia: 170x370x25 mm
Cena bez DPH: 25,41 EUR
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CHOCOLATE CORPORATE GIFTS
Každý, kto sa stará o svoju značku, chce, aby sa jeho firemné logo nachádzalo len na produktoch najvyššej kvality. Ak hľadáte nezvyčajný
produkt, čokoládové firemné darčeky Chocolissimo sú k Vašim službám! Chocolissimo Corporate Gifts, to nie je len široká ponuka chutných
darčekov, ale tiež mnoho možností prispôsobených Vašim požiadavkam.
Od balenia po jeho obsah – už roky sme schopní prispôsobiť sa Vašim najrafinovanejším potrebám. Vykonávanie individuálneho projektu
grafiky balení, tlač loga, hot stamping, potlače UV, individuálne etikety a mašle, gravírované drevené balenia, individuálne stužky a taktiež
balenie do ozdobného papiera či zásielka na množstvo adries – to sú „len” niektoré z našich možností. Už dnes sa skontaktujte s jedným
z našich poradcov a opýtajte sa na možné varianty sladkého darčeka!

POTLAČ UV

SITO TLAČ

GRAVÍROVANIE

STANDARD BALENIA

NÁLEPKA

MAŠĽA

STUŽKA

PERSONALIZOVANÉ ČOKOLÁDY
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CHOCOPRINTS
ChocoPrints – to sú chutné čokoládky s možnosťou vytlačenia loga, kódu QR a taktiež fotografie. Tabličky s potlačou môžu byť ideálnym
sviatočným firemným darčekom alebo chutným darčekom pre rodiny. Zaručujeme Vám vysokú kvalitu produktu, možnosť výberu vlastnej veľkosti
čokolády, balenia s vlastnou grafikou, rýchly servis a doručenie na vybrané miesto!

9511 CHOCOPRINTS 6 PUZZLES
Rozmery balenia: 180x140x13 mm
Rozmery tabličky: 116x76x7 mm
Hmotnosť netto: 72 g
Cena bez DPH: 8,21 EUR
Šesťdielne puzzle z bielej čokolády s výnimočnou
jedlou potlačou pripravenou podľa Vašich potrieb.

9510 CHOCOPRINTS 12 PUZZLES
Rozmery balenia: 223x183x13 mm
Rozmery tabličky: 152x116x7 mm
Hmotnosť netto: 144 g
Cena bez DPH: 14,27 EUR
Dvanásťdielne puzzle z bielej čokolády
s výnimočnou jedlou potlačou pripravenou podľa
Vašich potrieb.

9509 CHOCOPRINTS BAR
Rozmery balenia: 223x156x13 mm
Rozmery tabličky: 155x88x7 mm
Hmotnosť netto: 120 g
Cena bez DPH: 7,32 EUR
Výborná tabuľka z bielej čokolády s výnimočnou
jedlou potlačou pripravenou podľa Vašich potrieb.
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INDIVIDUÁLNY TVAR ČOKOLÁD
Hľadáte produkt navrhnutý s vášňou a zmyslom pre najjemnejšie detaily? Chcete mať logo vygravírované na kúsku dokonalej čokolády?
Možno plánujete propagačnú akciu pre Váš najnovší produkt a chcete, aby mohli Vaši zákazníci ochutnať jeho sladkú verziu pripravenú
z čokolády? Už dnes kontaktujte našich poradcov a uvidíte, aké neobyčajné kúsky a figúrky dokážeme pripraviť z najkvalitnejších čokolád
špeciálne pre Vás!
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VEĽKONOČNÉ ČOKOLÁDOVÉ VAJÍČKA
Výnimočné čokoládové pralinky vo forme veľkonočných kraslíc vyplnené plnkami, ktoré nadchnú každého labužníka čokoládových lahôdok.
J1 TRIPLO

J2 MILK HAZELNUT FILLING

J3 BROWNIE

J4 HAZELNUT OBSESSION

J5 CHEESECAKE

Tri dokonalé čokolády: mliečna, biela
a horká vytvárajú peknú kraslicu.

Výnimočná chrumkavá plnka
z vlašských orechov poliata
mliečnou čokoládou a
ozdobená bielou mašľou.

Klasická chuť koláčika brownie
ukrytá v horkej čokoláde.

Pekne ozdobené vajíčko z mliečnej
čokolády s orechovou plnkou a
celým lieskovým orechom.

Typický sviatočný citrónový
koláčik ukrytý vo vnútri vajíčka
z bielej čokolády.

J6 MILK GIANDUJA

J7 QUATTRO

J8 EGGNOG

J9 DARK HAZELNUT FILLING

J10 YELLOW TIRAMISU CREME

Dokonalá plnka Gianduja
obalená mliečnou čokoládou. Je
možné si priať ešte niečo viac?

Úžasný duet mliečnej a tmavej
čokolády spolu s pomarančovu
a žltou dekoráciou vytvárajú
farebnú kraslicovú kompozíciu.

Vajíčko z mliečnej čokolády vyplnené
plnkou z vaječného likéra - no
nie je to ideálna kombinácia?

Tmavá čokoláda s vkusnou
mašľou vyrobenou z bielej
čokolády vyplnená až po okraj
chrumkavou orechovou plnkou.

Krásne kropenaté čokoládové
vajíčko s jemnou náplňou Tiramisu.

J11 MILK CARAMEL

J12 HAZELNUT & NOUGAT

J13 STRAWBERRY EGG

J14 MOCHA & CARAMEL

J15 WHITE HAZELNUT FILLING

Sladké karamelové vnútro
ukryté v mliečnej čokoláde zo
zamatovo tmavej čokolády.

Spojenie delikátnej pralinkovej
plnky z lieskových orechov
a nugátom, poliate tmavou
čokoládou a ozdobené kvietkom.

Sladká laskonka obalená v jemnej
jahodovej náplni v bielej čokoláde.

Chutný krém s kávou Mocha vytvára
netypický duet so sladkým karamelom.

Chrumkavá plnka z lieskových
orechov? Áno! Hlavne v bielej
čokoláde s mliečnou mašľou!

J16 CHOCOLATE MOUSSE

J17 WALNUT ADVENTURE

J18 BISCUIT PEARL & VANILLA

J19 ALMOND PASSION

J20 MARZIPAN EGG

Neobvyklá pena z tmavej
čokolády obalená mliečnou
čokoládou a ozdobená
pásikom z tmavej čokolády.

A čo tak vajíčko z tmavej čokolády
s kúskami vlašských orechov
obalených orechovou plnkou?

Chrumkavý koláčikový klenot
obalený vanilkovým krémom
ukrytý v mliečnej čokoláde.

Dokonalá mandľa kraľuje
obalená mandľovou plnkou, ale
i ozdobená bielou čokoládou.

Výnimočná marcipánová plnka
poliata tmavou čokoládou a
ozdobená zelenou kvapkou.

J21 MARC & STRAWBERRY

J22 RUM & ADVOCAAT

J23 MARC DE CHAMPAGNE

J24 RUM CREAM

J25 LATTE-MACCHIATO

Nezabudnuteľná chuť Marc de
Champagne s jemnou chuťou
jahody v tmavej čokoláde s
fantastickou jahodovou dekoráciou.

Suchá plnka, v ktorej sa spájajú
dve chute úžasného alkoholu - rum
a advokát - poliate mliečnou
čokoládou a ozdobené mandľou.

Jediná a neopakovateľná chuť
Marc de Champagne ukrytá pod
škrupinkou z bielej čokolády s
dodaním lesknúceho sa cukru.

Dokonalý duet rumovej plnky s
tmavou čokoládou, ozdobený
mliečnou a bielou dekoráciou.

Výnimočná plnka s príchuťou
kávy Latte Macchiato vytvára
peknú kraslicu poliatu mliečnou
čokoládou s bielym zakončením.

J26 LIME & VANILLA

Kompozícia dvoch dopĺňujúcich
sa príchutí - vanilky a limetky ukrytá pod mliečnou perinou s
vkusnou žltou dekoráciou.
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CUPCAKES
Pekné farebné rozprávkové čokoládky v tvare slávnych amerických muffiniek.
ALMOND PRALINE

CAPPUCCINO GANACHE

FOREST BERRIES GANACHE

SALTED CARAMEL

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

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

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

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

STRAWBERRY FONDANT

CRISPY CHOCOLATE CREAM

RASPBERRY GANACHE

LEMON CHEESECAKE

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

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

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

Výrazná citrónová náplň v košíku
z jemnej belgickej mliečnej čokolády.

CAKES SLICES
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.
DARK CHOCOLATE GANACHE

RED BERRIES CREME

LEMON CHEESECAKE

CHERRY GANACHE
& CHOCOLATE MOUSSE

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

Úžasný kúsok jahodovej torty
s dekoráciou rozety z bieleho krému.

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

Chutná dvojvrstvová pralinka
spájajúca delikátny čokoládový mušt
s osviežujúcim višňovým ganache.

VEĽKONOČNÉ ČOKOLÁDKY:
ČOKOLÁDOVÉ QRKI BIELE A MLIEČNE

SHEEP BIELE

SHEEP BIELE

Pekné a zábavné čokoládové kuriatka rozplývajúce sa v ústach s orechovou
plnkou obalené jemnou mliečnou alebo bielou čokoládou.

Výnimočné ovečky naplnené až po
okraj orechovým krémom ukryté pod
pokrývkou bielej čokolády.

Chutná čokoládová ovečka
s výbornou mandľovou náplňou
ukrytou v jemnej bielej čokoláde.

KARAMELOVÉ VAJÍČKA

VAJÍČKA V CUKROVEJ POLEVE - BLENKYTNÉ A RUŽOVÉ

EASTER CUPS MIX FARIEB

Vo farebnej čokoládovej škrupinke zostal
ukrytý jemný karamel, ktorý dostane
každého milovníka sladkostí.

Vábivá mliečna plnka ukrytá v chrumkavej cukrovej
škrupinke, pripomínajúcej skutočné vajíčka sýkorky.

Úžasné pralinky v tvare malého hniezda s cukrovým
vajíčkom v rôznych farbách. Hniezda ukrývajú
výbornú plnku z lieskových orechov.

FLOWER PRALINES
STRAWBERRY CREAM

CITRUS CREME

CARAMEL GANACHE

CHOCOLATE MOUSSE

CRÈME BRÛLÉE

Intenzívny jahodový krém vo výbornej
mliečnej čokoláde belgického pôvodu.

Výrazne citrónová náplň
v zamatovo mliečnej čokoláde.

Chutné karamelové
ganache v mliečnej
belgickej čokoláde.

Čokoládový krém zaliatý
lahodnou mliečnou čokoládou.

Francúzsky dezert obklopený
zamatovou mliečnou čokoládou.

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU
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PRALINKY
Čokoládky Chocolissimo vďačia za svoju neopakovateľnú chuť nielen prvotriednym ingredienciám a receptúram, ale tiež tomu, že pri ich
výrobe nepoužívame chemické konzervanty - neznávame žiadne kompromisy! Ručne vyrobené čokoládky sú vyrábané na základe Vašej
objednávky, preto sú maximálne čerstvé a najchutnejšie hneď po ich doručení. Samozrejme, čokoládky Chocolissimo môžete uchovať,
ale nie dlhšie ako po dobu niekoľkých týždňov - koniec koncov skutočná sviežosť nemôže trvať večne!

P1 FORESTER

P2 CARRE CAFE

P3 MARC DE CHAMPAGNE
HEART

P6 HAZELINO

P7 CHERRY HEART

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

intenzívna kávová pralinka
v tmavej čokoláde

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

P8 BUTTER TRUFFLE

P9 PISTACHIO MARZIPAN

P12 STRAWBERRY TRIANGLE

P14 MOUSSE AU CHOCOLAT

P15 CUP-PUCINO

klasika zo sveta najlepšej
horkej čokolády

klasický marcipán s pistáciami
v horkej čokoláde

lahodný jahodový krém zaliaty
čerstvou bielou čokoládou

klasický čokoládový dezert
skrytý v mliečnej čokoláde

káva s penou uzavretá
v čokoládovej šálke

P16 CRISPY MILK

P17 FLORENTINE

P19 BALSAMICO CARAMEL

P21 GOLDEN TRUFFLE

P22 CHOCOLATTE

arašidová náplň so skaramelizovaným
cukrom v mliečnej čokoláde

mliečno - biela čokoláda s orechovou
plnkou pokrytá praženými mandľami

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

unikátna výprava do sveta tmavej
čokolády dozdobenej zlatom

vynikajúca čokoládovo kakaová kompozícia obklopená
mliečnou čokoládou

P24 ROYAL MACADAMIA

P25 BOURBON VANILLA

P26 BUTTER CARAMEL
& HIMALAYAN SALT

P27 HONEY CRUNCH

P29 RED VANILLA

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

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

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

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

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

P32 COFFEE CARAMEL

P33 MANGOLASSI

P34 WOODFOREST MOUSSE

P36 SEVILLE

P39 TATIN

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

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

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

vynikajúci marcipán s 50% obsahom
mandlí v jedinečnej tmavej čokoláde

mandľová pasta s kúskami
jabĺk zmiešaná s karamelom
a Calvadosom v mliečnej čokoláde
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P41 PROSECCO & PASSION
FRUIT

P43 MADORLA

P45 FRAMBOISINE

P47 CAFFE TURCO

P48 COOKIE DOUGH

prosecco s ovocnou šťavou z maracuje
uzavretej v horkej čokoláde

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

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

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

vanilkový krém s kúskami
sušienok v mliečnej čokoláde

P49 CRÈME BRÛLÉE

P51 CAPPUCINO CHERRY

P52 LADY CASSIS

P53 ROYAL MARZIPAN

P54 BRANDY HEART

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

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

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

vynikajúci marcipán v horkej
čokoláde zdobený kúskom pistácie

srdce z mliečnej čokolády s dokonalou
náplňou s kvapkou brandy

P55 MADRILENE

P57 CARAMEL DE SEL HEART

P58 BANANA

P59 COCCO

P60 THÈ

pomarančová marmeláda s krémovou
náplňou v tmavej čokoláde Maralumi

sladký karamel plnený štipkou
soli, ponorený vo vynikajúcej
tmavej čokoláde

chutná banánová a mliečna čokoláda
plnená tmavou čokoládou

jemný kokos plnený a ponorený
v excelentnej tmavej čokoláde

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

P62 SPICY ORANGE

P64 BLUEBERRY DELIGHT

P65 VANILLA NOUGAT HEART

P66 DIPLOMATE LAIT

P67 LUTHIER

osviežujúca pomarančová náplň
zvýraznená štipkou korenia vo
výbornej horkej čokoláde

výrazné čučoriedkové ganache
ukryté v jemnej horkej čokoláde

pralinka v tvare srdca s lahodnou
mandľovou náplňou s kúskami vanilky

výborná plnka z lieskových orechov
s chrumkavými mandľami zaliata
jemnou mliečnou čokoládou

ganache s mletými kávovými
zrnami v horkej čokoláde

P68 CARAMEL LAIT

P69 TREVISE

P70 MOCHA CRÈME

P71 CRUNCHY SQUARE

P72 FRAMBOISES ET CAFÉ

výnimočná sladká karamelová hmota
obklopená mliečnou čokoládou

krém Gianduja s kokosom
v mliečnej čokoláde

nadýchaný moka krém
v krehkej bielej čokoláde

lákavá kombinácia mliečnej
čokolády, lieskových orechov
a jemne rozdrvených sušienok

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

P73 COFFEE SHELL

P74 VANILLA BUTTER
& APRICOT
CO

P75 SEA SALTED CARAMEL

P76 DANILO

P77 CARAMEL TRUFFLE

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

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

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

ganache pochadzajúce
z Dominikánskej republiky
pokryté mliečnou čokoládou

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

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU

NÍZKY OBSAH ALKOHOLU

BEZ ALKOHOLU

75

