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Chocolissimo FoodService

to wyjątkowe czekoladowe produkty 

dla specjalistycznych sklepów, kawiarni, 

restauracji i hoteli. Produkty z najwyższej europejskiej 

i światowej półki, o świetnym smaku, aromacie oraz 

unikalnym wyglądzie. Od lat tworzymy wyjątkową kolekcję 

czekolad, w których dbałość o szczegóły została rozciągnięta 

do granic możliwości, a efekt końcowy tworzy perfekcyjną 

treść podaną w doskonałej formie. 

Wyśmienite pralinki, czekolada do picia, ręcznie robione czekoladki 

dostarczane luzem, indywidulane kształty czekolad, zestawy 

cateringowe, czekoladowe fi gurki czy ręcznie wylewane tabliczki 

to tylko niektóre z naszych propozycji.

Udostępniamy Państwu katalog zawierający tylko garść 

rekomendowanych propozycji. Poza nimi w swojej 

ofercie Chocolissimo posiada znacznie więcej. 

W przypadku nietypowych zapytań prosimy 

o bezpośredni kontakt z naszym 

biurem sprzedaży.
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THE BAR EXPERIENCETHE BAR EXPERIENCE

Wśród wulkanicznych gór i lasu równikowego Jawy ziarna kakaowca nabierają 
aromatu, który nadaje czekoladzie wyjątkową łagodność smaku. Delikatna goryczka 
czekolady deserowej łączy się z niezapomnianą szczyptą aromatu żółtych owoców, 
kawy oraz subtelnymi nutami ziołowymi.

Niezwykle subtelna w smaku, biała czekolada, łącząca w sobie idealnie zrównoważo-
ne aromaty śmietanki i najwyższej jakości wanilii. W głębi jej smaku można odnaleźć 
delikatny aromat masła oraz nuty karmelu.

Gorący i wilgotny klimat Tanzanii sprawia, że rosnące tam kakaowce mają niewiarygodny 
aromat korzenia żeńszenia i dzięgielu. W czekoladzie przygotowywanej z tych ziaren moż-
na wyczuć nuty gorzkiego orzecha zrównoważone aromatem czerwonych owoców takich 
jak wiśnie czy śliwki. Całość doznań smakowych uwieńczona jest szczyptą najlepszych 
przypraw korzennych.

Czekolada stworzona z myślą o prawdziwych smakoszach mlecznej czekolady. 
Dominujący, czekoladowy smak z 40% kakao w połączeniu z orzeźwiającymi, kwasowymi 
nutami, oraz delikatną szczyptą aromatu świeżego jabłka i przypraw 
korzennych tworzy niezapomniane wrażenia smakowe.

W pierwszej chwili oszałamia mocnym korzennym aromatem, po to by już w kolejnej 
nucie zniewalać smakiem lukrecji, za którym podąża nuta śliwki i białych owoców. 
Całość zwieńcza odczucie suszonych, aromatycznych liści tytoniu. Jedna z bardziej 
wyrazistych i zdecydowanych w smaku czekolad.

Wyjątkowo delikatna tekstura czekolady oraz łagodny smak wzbogacony nutami czer-
wonych owoców i płatków róży. Ziarna uprawiane w tropikalnym klimacie łączą 
w sobie aromat orzechów włoskich, z nutami marcepanu i karmelu. Subtelna, kremo-
wa czekolada - to właśnie jest mleczna czekolada idealna.

9703 THE BAR EXPERIENCE 57% COCOA: JAVA.
9707 THE BAR EXPERIENCE WHITE.

9701 THE BAR EXPERIENCE 75% COCOA: TANZANIA. THE BAR EXPERIENCE 75% COCOA: TANZANIA.
9705 THE BAR EXPERIENCE 40% COCOA.

9702 THE BAR EXPERIENCE 66% COCOA: MEXICO. 9706 THE BAR EXPERIENCE 40% COCOA: ECUADOR.

Wyjątkowa czekolada o orientalnym, a jednocześnie owocowym charakterze. 
Początkowo zachwyca smakiem i zapachem słodkich owoców takich jak czarna 
jagoda, truskawki czy wiśnie. Równolegle ujawnia orzechowe akcenty ukryte pod 
łagodną kwaskowatością nadającą jej niepowtarzalny, lekko wytrawny charakter.

Proces prażenia ziaren kakaowca pochodzącego z Kamerunu nadaje tej mlecznej 
czekoladzie piękny, ciepły, czerwony odcień oraz silny, wyrazisty smak. Doskonale 
zrównoważony smak kakao i mleka zaskakuje nutą gałki muszkatołowej i goździków. 
Idealną czekoladę mleczną uzupełniają wyraźne nuty karmelowe.

9700 THE BAR EXPERIENCE 40% COCOA: GHANA. 9704 THE BAR EXPERIENCE 38% CACAO: CAMEROON.

Wymiary opakowania 202x114x12 mm
Masa netto minimum 80 g
Cena netto 15,37 zł
Cena brutto 18,90 zł
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CHOCOSTICKS SETSCHOCOSTICKS SETSCHOCOSTICKS SETS

CHOCOSTICK

Jeśli wydaje Ci się, że już rozgryzłeś tajemnicę czekoladowych doznań, sięgnij po Choco Sticks. Odkryjesz czekoladę na nowo, ponieważ nasze 

Choco Sticks zaskakują formą. To czekoladowy sześcian umieszczony na poręcznym patyczku. Zanurzasz go w gorącym mleku... i jak za dotknięciem 

magicznej różdżki, otrzymujesz przepyszną pitną czekoladę. Pamiętamy, że tradycja dobrego smaku zobowiązuje, nawet w tak oryginalnej formie!

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 210x70x70 mm
Masa netto minimum 130 g
Cena netto 27,56 zł
Cena brutto 33,90 zł

Czekolada do picia na patyku 
w czterech smakach, 4 sztuki.

1801 CHOCOSTICKS PETIT

Wymiary opakowania 210x140x70 mm
Masa netto minimum 260 g
Cena netto 48,74 zł
Cena brutto 59,95 zł

Czekolada do picia na patyku 
w czterech smakach, 8 sztuk.

1802 CHOCOSTICKS GRAND

Wymiary opakowania 170x150x80 mm
Masa netto minimum 130 g
Cena netto 39,84 zł
Cena brutto 49,00 zł

Czekolada do picia na patyku 
w czterech smakach z kubkiem 
Chocolissimo. 4 sztuki + kubek.

1803 CHOCOSTICKS&CUP
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CHOCOSTICKS BIOCHOCOSTICKS

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 175x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 35 g
Cena nettoCena netto 13,66 zł
Cena bruttoCena brutto 16,80 zł

Czekolady BIO wykonane z najlepszychCzekolady BIO wykonane z najlepszych
składników pochodzących z małych,składników pochodzących z małych,
certyfikowanych plantacji to gwarancjacertyfikowanych plantacji to gwarancja
jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.

50745074 VANILLA

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Kawa i czekolada to zawsze udane Kawa i czekolada to zawsze udane 
połączenie.połączenie.

1813 CHOCOSTICK COFFEE CHOCOSTICK COFFEE

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Słodkie połączenie deserowej Słodkie połączenie deserowej 
czekolady i słodko-gorzkiego czekolady i słodko-gorzkiego 
likieru pomarańczowego. likieru pomarańczowego. 

18081808 CHOCOSTICK COINTREAU

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Harmonijne połączenie czekolady Harmonijne połączenie czekolady 
i prażonych orzechów laskowych.i prażonych orzechów laskowych.

18071807 CHOCOSTICK HAZELNUT

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 175x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 35 g
Cena nettoCena netto 13,66 zł
Cena bruttoCena brutto 16,80 zł

Czekolady BIO wykonane z najlepszychCzekolady BIO wykonane z najlepszych
składników pochodzących z małych,składników pochodzących z małych,
certyfikowanych plantacji to gwarancjacertyfikowanych plantacji to gwarancja
jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.

50755075 CARAMEL

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 175x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 35 g
Cena nettoCena netto 13,66 zł
Cena bruttoCena brutto 16,80 zł

Czekolady BIO wykonane z najlepszychCzekolady BIO wykonane z najlepszych
składników pochodzących z małych,składników pochodzących z małych,
certyfikowanych plantacji to gwarancjacertyfikowanych plantacji to gwarancja
jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.

50785078 MADAGASCAR 52%

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 175x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 35 g
Cena nettoCena netto 13,66 zł
Cena bruttoCena brutto 16,80 zł

Czekolady BIO wykonane z najlepszychCzekolady BIO wykonane z najlepszych
składników pochodzących z małych,składników pochodzących z małych,
certyfikowanych plantacji to gwarancjacertyfikowanych plantacji to gwarancja
jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.

50775077 ECUADOR 72%

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 175x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 35 g
Cena nettoCena netto 13,66 zł
Cena bruttoCena brutto 16,80 zł

Czekolady BIO wykonane z najlepszychCzekolady BIO wykonane z najlepszych
składników pochodzących z małych,składników pochodzących z małych,
certyfikowanych plantacji to gwarancjacertyfikowanych plantacji to gwarancja
jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.jakości i wyjątkowych źródeł pochodzenia.

50765076 MADAGASCAR 72%

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Najczystsza w smaku czekolada 
deserowa - ciemna i aromatyczna.

1806 CHOCOSTICK DARK

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Sama słodycz - wyborna czekolada Sama słodycz - wyborna czekolada 
i pyszny karmel.i pyszny karmel.

18111811 CHOCOSTICK CARMEL

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Czekolada i cynamon smakują Czekolada i cynamon smakują 
wyśmienicie  w połączeniu z mlekiem.wyśmienicie  w połączeniu z mlekiem.

18091809 CHOCOSTICK CINNAMON

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł

Czysta i delikatna czekolada mleczna Czysta i delikatna czekolada mleczna 
na patyku.na patyku.

18051805 CHOCOSTICK MILK

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 155x45x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 33 g33 g
Cena nettoCena netto 8,05 zł8,05 zł
Cena bruttoCena brutto 9,90 zł9,90 zł

Biały stick pełen naturalnej wanilii, Biały stick pełen naturalnej wanilii, 
doskonałej w smaku.doskonałej w smaku.

18121812 CHOCOSTICK VANILLA
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DRINKING CHOCOLATEDRINKING CHOCOLATE

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 225x80x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 200 g
Cena netto 30,04 zł
Cena bruttoCena brutto 36,95 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 225x80x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 200 g
Cena netto 30,04 zł
Cena bruttoCena brutto 36,95 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 225x80x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 200 g
Cena netto 30,04 zł
Cena bruttoCena brutto 36,95 zł

Najczystsza czekoladowa przyjemność, Najczystsza czekoladowa przyjemność, 
wytrawny i głęboki smak - polecamy wytrawny i głęboki smak - polecamy 
miłośnikom tradycyjnej sztuki kulinarnej.miłośnikom tradycyjnej sztuki kulinarnej.

Niezwykle aromatyczna czekolada o lekko Niezwykle aromatyczna czekolada o lekko 
waniliowym smaku i delikatnym zapachu waniliowym smaku i delikatnym zapachu 
cynamonu – uwodzi oryginalną kompozycją.cynamonu – uwodzi oryginalną kompozycją.

Aby się zrelaksować po całym dniu pracy, Aby się zrelaksować po całym dniu pracy, 
nie trzeba wiele. Aromatyczna, biała nie trzeba wiele. Aromatyczna, biała 
czekolada do picia o delikatnym smaku czekolada do picia o delikatnym smaku 
naturalnej wanilii stawia na nogi.naturalnej wanilii stawia na nogi.

0401 NATURALNA 0404 CYNAMON & WANILIA

0406 WANILIA

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 225x80x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 200 g
Cena netto 30,04 zł
Cena bruttoCena brutto 36,95 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 225x80x45 mm
Masa netto min.Masa netto min. 200 g
Cena netto 30,04 zł
Cena bruttoCena brutto 36,95 zł

Kremowa przyjemność czekolady Kremowa przyjemność czekolady 
do picia o smaku prażonych migdałów do picia o smaku prażonych migdałów 
i nugatu, delikatnie owocowa i nugatu, delikatnie owocowa 
i przyjemnie słodka. i przyjemnie słodka. 

Lekko rozgrzewający imbir o intensywnym Lekko rozgrzewający imbir o intensywnym 
smaku w harmonii z ciemną czekoladą. smaku w harmonii z ciemną czekoladą. 

0407 MIGDAŁY & NUGAT

0408 IMBIR

Gorąca czekolada? Wrażenia na gorąco? Pitna czekolada Chocolissimo dostarczy ich całe mnóstwo, za sprawą klasycznie 

naturalnego smaku i pięciu wspaniałych, intensywnych kompozycji: cynamon & wanilia, chili, imbir, migdały & nugat oraz 

naturalna wanilia.
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CHOCO SETSCHOCO SETS

Wyjątkowy zestaw czekoladek skomponowany specjalnie dla miłośników koni. 
Czekoladowe figurki mogą również posłużyć do dekoracji tortu lub innych 
prezentów dla wielbicieli tematyki konnej.

3077 ZESTAW KONNY

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

Rowery to Twoja pasja? A może Twoich znajomych? Nasz niezbędnik rowerzysty to 
coś dla maniaków rowerowych szaleństw. Zestaw składa się z: miniatury roweru, 
bidonu, dzwonka, pompki i kasku.

3071 ZESTAW ROWEROWY

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

Zestaw kibica piłkarskiego składa się z 5 piłkarskich rekwizytów: piłki, gwizdka, 
figurki piłkarza, koszulki oraz buta piłkarskiego. Wszystkie kształty zostały 
wykonane ze słodkiej, mlecznej czekolady.

30733073 ZESTAW PIŁKARSKI ZESTAW PIŁKARSKI

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

Zestaw narzędzi ogrodowych wykonanych z mlecznej czekolady, w skład którego 
wchodzą: konewka, grabki, łopata, szpadel i sekator.

3074 ZESTAW NARZĘDZI OGRODOWYCH

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

Idealna propozycja na prezent dla miłośników sztuki kulinarnej. W gustownym 
opakowaniu z okienkiem znajdują się precyzyjnie wykonane figurki: garnek, nóż, 
łyżka, czapka kucharska, solniczka.

3076 ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

Czekoladowe narzędzia to starannie wykonany zestaw dla majsterkowicza. 
W zestawie znajdują się: piła, młotek, klucz szwedzki, śrubokręt oraz kombinerki.

3075 ZESTAW NARZĘDZI

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

Niezbędnik każdej kobiety w formie pysznych mlecznych czekoladek 
udekorowanych białą i deserową czekoladą. Zestaw, który każda kobieta powinna 
mieć zawsze przy sobie. Okulary przeciwsłoneczne, szminka, flakonik perfum, 
pantofelek i torebka.

33083308 ZESTAW TYLKO DLA KOBIET ZESTAW TYLKO DLA KOBIET

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł

W skład zestawu samochodów wchodzi łącznie 10 figurek, po dwie z każdego 
rodzaju. Znajdziesz tu motocykl, repliki dawnych samochodów oraz autobus.
Samochody zostały wykonane z czekolady mlecznej z nutą białej i deserowej. 

3072 CZEKOLADOWY ZESTAW SAMOCHODÓW

Wymiary opakowania 202x124x20 mm
Masa netto minimum 100 g
Cena netto 27,24 zł
Cena brutto 33,50 zł
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CHOCO FIGURESCHOCO FIGURES

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 140x78x60 mm
Masa netto min.Masa netto min. 125 g
Cena netto 38,62 zł
Cena brutto 47,50 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 160x73x48 mm
Masa netto min. 125 g
Cena netto 40,57 zł
Cena brutto 49,90 zł

Wymiary opakowania 90x180x50 mm
Masa netto min. 130 g
Cena netto 40,57 zł
Cena bruttoCena brutto 49,90 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 180x85x75 mm
Masa netto min. 175 g
Cena netto 45,45 zł
Cena brutto 55,90 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 160x73x47 mm
Masa netto min. 125 g
Cena netto 40,57 zł
Cena brutto 49,90 zł

Czekoladowa kopia następcy Garbusa. Podoba się nie tylko wielbicielom tej 
marki, ale wszystkim auto-maniakom! Samochód został wykonany z czekolady 
mlecznej. Samochód jest zapakowany w przezroczyste pudełko, przewiązane 
białą wstążką Chocolissimo.

PORSCHE 911 Carrera - czekoladowy model samochodu osobowego w wersji 
sportowej. Samochodu legendy, którego produkcja ruszyła w drugiej połowie 
lat 60 -tych XX w. Z myślą o miłośnikach tego szybkiego i pięknego auta 
przygotowaliśmy jego słodki odpowiednik. Model został wykonany z czekolady 
mlecznej z niewielką ilością białej czekolady. Samochód zamknęliśmy 
w przezroczystym opakowaniu i przewiązaliśmy wstążką Chocolissimo.

Jeśli osoba, którą chcesz obdarować naszym motocyklem jest miłośnikiem 
motoryzacji, będzie miała dylemat! Nasz motocykl wygląda tak oryginalnie, 
że aż żal go zjeść... 

BMW Z3 Roadster - czekoladowy model samochodu, który zasłynął na planie 
filmu GoldenEye. Z myślą o miłośnikach tego szybkiego i pięknego auta 
przygotowaliśmy jego słodki odpowiednik. Model został wykonany z czekolady 
mlecznej z niewielką ilością czekolady deserowej. Samochód został zamknięty 
w przezroczystym opakowaniu, które przewiązaliśmy wstążką Chocolissimo.

PORSCHE 911 Carrera Cabrio - czekoladowy model samochodu osobowego 
w wersji sportowej. Samochodu legendy, którego produkcja ruszyła w drugiej 
połowie lat 60 -tych XX w. Z myślą o miłośnikach tego szybkiego i pięknego auta 
przygotowaliśmy jego słodki odpowiednik. Model został wykonany z czekolady 
mlecznej z niewielką ilością białej czekolady. Samochód zamknęliśmy 
w przezroczystym opakowaniu i przewiązaliśmy wstążką Chocolissimo.

3054 SAMOCHÓD VW BEETLE

3057 PORSCHE 911 CARRERA

3042 MOTOCYKL Z CZEKOLADY

3056 BMW Z3 ROADSTER

3309 PORSCHE CABRIO

Idealny prezent dla fanów motoryzacji! Doskonałe figurki samochodów i motoru z najlepszej, mlecznej czekolady! 

CHOCOLISSIMO FOOD SERVICE CHOCOLISSIMO FOOD SERVICE20 21



CHOCO
FIGURES
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3 4
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CHOCO FIGURESCHOCO FIGURES

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 220x105x60 mm220x105x60 mm
Masa netto min.Masa netto min. 120 g
Cena nettoCena netto 35,69 zł
Cena bruttoCena brutto 43,90 zł

Wymiary opakowania 145x110x30 mm
Masa netto min. 40 g
Cena netto 26,42 zł
Cena brutto 32,50 zł

Wspaniały prezent dla wszystkich Wspaniały prezent dla wszystkich 
fanów piłki nożnej! Ergonomiczny, fanów piłki nożnej! Ergonomiczny, 
idealnie dopasowany but piłkarski, 
wykonany został z najwyższej jakości wykonany został z najwyższej jakości 
czekolady. Wszystko po to, aby jeszcze czekolady. Wszystko po to, aby jeszcze 
bardziej cieszyć się grą, zajadając 
w przerwie wyśmienitą czekoladę.w przerwie wyśmienitą czekoladę.

Pyszny czekoladowy smartphone 
wykonany został z najwyższej 
jakości mlecznej czekolady. 
Ten słodki gadżet będzie super 
pomysłem na zabawny prezent dla 
kobiet oraz mężczyzn, wszystkich 
wielbicieli gadżetów bez względu 
na wiek.

3095  BUT PIŁKARSKI 
 Z MLECZNEJ CZEKOLADY Z MLECZNEJ CZEKOLADY

3312 CZEKOLADOWY SMARTPHONE

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 190x160x75 mm190x160x75 mm
Masa netto min.Masa netto min. 120 g
Cena netto 47,16 zł
Cena bruttoCena brutto 58,00 zł Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 132x112x112 mm

Masa netto min.Masa netto min. 150 g
Cena nettoCena netto 34,55 zł
Cena bruttoCena brutto 42,50 zł

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 117x95x32 mm
Masa netto min.Masa netto min. 75 g
Cena nettoCena netto 35,37 zł
Cena bruttoCena brutto 43,50 zł

Luksusowy, odważny pantofelek Luksusowy, odważny pantofelek 
wykonany z barwionej na różowo białej wykonany z barwionej na różowo białej wykonany z barwionej na różowo białej 
czekolady z dodatkiem deserowej. czekolady z dodatkiem deserowej. 

Czekoladowa piłka to nie lada gratka dla 
każdego miłośnika piłki nożnej. Figurka każdego miłośnika piłki nożnej. Figurka 
została wykonana w całości z białej została wykonana w całości z białej 
czekolady i ozdobiona "łatami" z deserowej. czekolady i ozdobiona "łatami" z deserowej. 
Piłka ma średnicę 11 cm i zapakowana Piłka ma średnicę 11 cm i zapakowana 
została w kartonik z okienkiem.została w kartonik z okienkiem.

Pięć smakowitych sardynek wykonanych Pięć smakowitych sardynek wykonanych 
z francuskiej mlecznej czekolady, każda z francuskiej mlecznej czekolady, każda 
zapakowana w sreberko. Całość została zapakowana w sreberko. Całość została 
opakowana w imitację uchylonej puszki  opakowana w imitację uchylonej puszki  
Jeśli szukasz pomysłu na słodki i zabawny Jeśli szukasz pomysłu na słodki i zabawny 
upominek dla miłośnika wędkarstwa upominek dla miłośnika wędkarstwa 
to te rybki są idealne!to te rybki są idealne!

3241 PANTOFELEK RÓŻOWY PANTOFELEK RÓŻOWY 5217 PIŁKA NOŻNA Z CZEKOLADY

30523052 CZEKOLADOWE SARDYNKI

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 195x110x65 mm195x110x65 mm
Masa netto min.Masa netto min. 60 g
Cena nettoCena netto 37,32 zł
Cena bruttoCena brutto 45,90 zł

Czekoladowa figurka w kształcie ża-Czekoladowa figurka w kształcie ża-
glówki. Wykonana została z najwyższej glówki. Wykonana została z najwyższej 
jakości czekolady mlecznej z dodatkiem jakości czekolady mlecznej z dodatkiem jakości czekolady mlecznej z dodatkiem 
białej i deserowej. Zamknięta została białej i deserowej. Zamknięta została 
w eleganckiej, drewnianej skrzyneczce w eleganckiej, drewnianej skrzyneczce 
z napisem Marine Collection. Takim z napisem Marine Collection. Takim 
upominkiem z pewnością zachwyci się upominkiem z pewnością zachwyci się 
każdy miłośnik żeglarstwa.każdy miłośnik żeglarstwa.

32923292 ŻAGLÓWKA Z CZEKOLADY

Czekoladowe inspiracje zbieramy z całego świata, aby zaoferować Tobie szeroką gamę czekoladowych figurek. Znajdziesz tutaj 

idealne pomysły na prezenty z czekolady zarówno dla młodych jak i bardziej doświadczonych jej wielbicieli. Nasze produkty 

zaskakują nie tylko wyjątkowym smakiem wybornej czekolady, ale też niepowtarzalnym, często zaskakującym kształtem. 

Słodkości te, to fantastyczne rozwiązania na niebanalny podarunek na niemalże każdą okazję.
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FINGER PUPETS LOLLIPOPS

1

2

Wymiary opakowaniaWymiary opakowania 115x48x10 mm
Masa netto min. 15 g
Cena netto 4,10 zł
Cena brutto 5,04 zł

Czekoladowe lizaki na palec stworzone Czekoladowe lizaki na palec stworzone 
z myślą o najmłodszych miłośnikach z myślą o najmłodszych miłośnikach 
czekolady. Lizaki są w formie 3 figurek: czekolady. Lizaki są w formie 3 figurek: 
lwa, małpki i klauna. lwa, małpki i klauna. 

PP-AF01MFD-XXXXXXPP-AF01MFD-XXXXXXPP-AF01MFD-XXXXXX FINGER PUPETS

Wymiary opakowania 162x55x10 mm
Masa netto min. 35 g / szt.
Cena netto 8,05 zł / szt.
Cena brutto 9,90 zł / szt.

Bądź prawdziwym rycerzem i uratuj 
księżniczkę zamkniętą w wieży, którą 
strzeże groźny smok. Lizaki zrobione 
z mlecznej czekolady i ozdobione 
deserową oraz białą czekoladą.

PP-HW0009-AL62D LIZAKI 
 KSIĘŻNICZKA RYCERZ SMOK

Wymiary opakowania 161x60x13 mm
Masa netto min. 30 g / szt.
Cena netto 8,05 zł / szt.
Cena brutto 9,90 zł / szt.

Odkryj niezwykły świat morskich 
stworzeń z mlecznymi lizakami 
w kształcie rybki, konika morskiego 
i rozgwiazdy.

PP-HW0009-AL71KMD LIZAKI 
 DELFIN GWIAZDA KONIK MORSKI
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TRUFFLESTRUFFLES

DT-PP-TRAMAR-XXXXXX TRUFLE AMARETTO

DT-PP-TRUCIN-XXXXXX TRUFLE CYNAMONOWE DT-PP-TRUCOC-XXXXXX TRUFLE KAKAOWE

DT-PP-TRCAPP-XXXXXX TRUFLE CAPPUCINO DT-PP-TRCHAM-XXXXXX TRUFLE FIN DE CHAMPAGNE DT-PP-TRUDEL-XXXXXX TRUFLE CIASTECZKOWE

DT-PP-TRCODA-XXXXXX TRUFLE CIEMNE KAKAO

DT-PP-TRUMIL-XXXXXX TRUFLE MLECZNE

DT-PP-TRDARK-XXXXXX TRUFLE CIEMNE DT-PP-TRGRMA-XXXXXX TRUFLE GRAND MARNIER DT-PP-TRUORA-XXXXXX TRUFLE POMARAŃCZOWE

DT-PP-TRRASP-XXXXXX TRUFLE MALINOWE

DT-PP-TRUSPE-XXXXXX TRUFLE ŚWIĄTECZNE SPECULOOS

DT-PP-TRWHIS-XXXXXX TRUFLE WHISKY
Niebiańskie truskawki z niebiańskimi truflami - poczuj się 
jak w niebie i rozkoszuj się oryginalnym smakiem ręcznie 
robionych trufli.

Delikatne trufle w białej czekoladzie to idealny 
upominek nawet dla najbardziej wymagających 
koneserów czekolady.

Owocowy likier Grand Marnier w połączeniu z pyszną, 
oryginalną czekoladą dają niezapomniane przeżycia 
dla podniebienia.

Trufle w ciemnej czekoladzie, pokryte płatkami czekolady, 
z bardzo pomarańczowym nadzieniem.

Ręcznie robione, alkoholowe trufle w najwyższej jakości 
czekoladzie o wykwintnym smaku Fin de Champagne.

Ręcznie robione trufle mleczne, pokryte kawałeczkami 
ciasteczka pszennego. Prawdziwa uczta dla wielbicieli 
niekonwencjonalnych smaków i kształtów.

Spróbuj najlepszych trufli nasączonych oryginalnym 
Amaretto. 

Aksamitne trufle z mlecznej czekolady delikatnie 
przypudrowane o smaku cynamonowym.

Wyśmienite, podłużne trufle z migdałowym nadzieniem 
pokryte posiekanymi, prażonymi migdałami.

Poczuj smak prawdziwych malin i ręcznie robionych, 
delikatnych trufli w czekoladzie.

Doskonałe, ręcznie przygotowywane czekoladowe trufle. 
Belgijska czekolada w zimowym wydaniu.

Jeśli należysz do fanów prawdziwych, mocnych trunków 
to trufle z whisky są wprost idealną przekąską dla Ciebie.

Zasmakuj w ręcznie robionych truflach z ciemnym kakao. 
To idealny upominek dla ukochanej osoby.

Zniewalająco mleczne trufle ozdobione posiekaną 
mleczną czekoladą.

Najwyższej jakości kakao z delikantnymi truflami. Ręcznie robione trufle w deserowej czekoladzie pokrytej 
kakao, z wolno uwalniającym się w smaku dodatkiem 
chili i pieprzu.

Wysokiej jakości trufle pokryte oryginalną, ciemną 
czekoladą stanowią wyśmienity prezent dla prawdziwych 
koneserów niepowtarzalnych, smakowych połączeń.

Dla kawowych smakoszy mamy wyśmienite trufle 
o smaku cappucino w wyjątkowej czekoladzie.

DT-PP-TRSTRA-XXXXXX TRUFLE TRUSKAWKOWE DT-PP-TRUWHI-XXXXXX TRUFLE WHITEDT-PP-TRUALM-XXXXXX TRUFLE MIGDAŁOWE

DT-PP-TRUCHI-XXXXXX TRUFLE CHILI

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kgCena brutto / kg 155,44 zł155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kgCena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 126,37 zł
Cena brutto / kg 155,44 zł
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CUP CAKES

DT-PR-CUP208-ICXXXX CUPCAKE STRAWBERRY FONDANT
DT-PR-CUP209-ICXXXX CUPCAKE CRISPY CHOCOLATE CREAMDT-PR-CUP209-ICXXXX CUPCAKE CRISPY CHOCOLATE CREAMDT-PR-CUP209-ICXXXX

Wyjątkowy malinowy ganache skryty pod chmurką 
malinowego kremu w delikatnej belgijskiej czekoladzie.

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

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

Doskonałe połączenie kwaskowatego sernika 
z delikatnym, kremowym nadzieniem w pysznej 
mlecznej czekoladzie.

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

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

DT-PR-CUP214-ICXXXX RASPBERRY GANACHE DT-PR-CUP207-ICXXXX CUPCAKE SALTED CARAMELDT-PR-CUP205-ICXXXX CUPCAKE CAPPUCCIONO GANACHEDT-PR-CUP205-ICXXXX CUPCAKE CAPPUCCIONO GANACHEDT-PR-CUP205-ICXXXX

DT-PR-CUP206-ICXXXX CUPCAKES LEMON CHEESECAKE

DT-PR-CUP204-ICXXXX
Krem migdałowy na nugacie z orzechów laskowych - 
wszystko zamknięte w pysznej belgijskiej, mlecznej 
czekoladzie.

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

DT-PR-CUP218-ICXXXX DARK CHOCOLATE GANACHE
Mocno czekoladowa babeczka z ganache z ciemniej 
czekolady oraz czekoladowym kremem w doskonałej 
mlecznej czekoladzie.

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

DT-PR-CUP201-ICXXXX CUPCAKE FOREST BERRIES GANACHEDT-PR-CUP201-ICXXXX CUPCAKE FOREST BERRIES GANACHEDT-PR-CUP201-ICXXXX
Mieszanka kremu z owoców leśnych i pysznego 
owocowego nadzienia w mlecznej, belgijskiej czekoladzie.

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 116,55 zł
Cena brutto / kg 143,36 zł
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CHOC & ROLLDONUTS

PP-020621-IC DONUT CARAMEL CREMEPP-020622-IC DONUT CHOCOLATE CREME

Pyszna czekoladka w formie pączka z dziurką 
z nadzieniem truskawkowym.

Pyszna czekoladka w formie pączka z dziurką 
z nadzieniem waniliowym.

Pyszna czekoladka w formie pączka z dziurką z nadzieniem karmelowym, 
ozdobiona kolorowymi kuleczkami z cukru.

Pyszna czekoladka w formie pączka z dziurką z nadzieniem 
czekoladowym ozdobiona cząstkami czekolady.

PP-020623-IC DONUT STRAWBERRY CREME PP-020620-IC DONUT VANILLA CREME

Crème Brûlée
krem waniliowy z Remy Martin z białą czekoladą

Strawberry Cream
krem truskawkowy z jogurtem w białej czekoladzie

Latte Macchiato
aromatyczna kawa z mlekiem z białą czekoladą

Rose Ganache
krem różany w białej czekoladzie z płatkami róż

Apple Cake
śmietankowe nadzienie z jabłek w mlecznej 
czekoladzie

Almond Cream
krem z migdałów z Amaretto w mlecznej czekoladzie

Oryginalne pralinki w kształcie ruloników w wyjątkowych smakach - pakowane w mixie po 600g.

Chocolat Praliné
ciemnoczekoladowy krem z wódką i cząstkami kakao

PP-18510-LA CHOC&ROLL MIX

Nougat Amer
wspaniały nugat z ciemną czekoladą

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 109,73 zł
Cena brutto / kg 134,97 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 109,73 zł
Cena brutto / kg 134,97 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 109,73 zł
Cena brutto / kg 134,97 zł

Masa netto minimum: 0,6 kg
Cena netto / mix 154,76 zł
Cena brutto / mix 190,35 zł

Masa netto min. 1 kg
Cena netto / kg 109,73 zł
Cena brutto / kg 134,97 zł
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PRALINESPRALINES

P1 FORESTER P2 CARRE CAFE P3 MARC DE CHAMPAGNE HEART P4 WILLIAMS PEAR TRUFFLE

P14 MOUSSE AU CHOCOLAT

P15 CUP-PUCINO P16 CRISPY MILK 

P21 GOLDEN TRUFFLE P22 CHOCOLATTE

P24 ROYAL MACADAMIA

P17 FLORENTINE P18 RASPBERRY CREAM 

P19 BALSAMICO CARAMEL P20 BUTTERSCOTCH

P25 BOURBON VANILLA P26 BUTTER CARAMEL&HIMALAYAN        
SALT

P27 HONEY CRUNCH 

P28 PICASSO

P5 MARBRE

P9 PISTACHIO MARZIPAN

P6 HAZELINO

P10 BRESIL

P7 CHERRY HEART P8 BUTTER TRUFFLE

P12 STRAWBERRY TRIANGLE P29 RED VANILLA P30 GRAND MARNIER P31 WALNUT CARAMEL

Czekoladki Chocolissimo swój niepowtarzalny smak zawdzięczają nie tylko pierwszorzędnym składnikom i wymyślnym recepturom, 

ale również temu, że przy ich tworzeniu nie stosujemy sztucznych środków konserwujących – w tym względzie nie uznajemy 

żadnych kompromisów. Ręcznie robione czekoladki powstają praktycznie na Państwa zamówienie, dlatego są najświeższe 

i najsmaczniejsze zaraz po otrzymaniu. Oczywiście czekoladki Chocolissimo można przechowywać, lecz okres ten 

nie powinien przekroczyć kilku tygodni – w końcu prawdziwa świeżość nie może trwać wiecznie!

klasyczny czekoladowy deser zamknięty 
w mlecznej czekoladzie

kawa z pianką zamknięta w czekoladowej 
filiżance

orzechowe nadzienie z karmelizowanym 
cukrem w mlecznej czekoladzie

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

wyśmienita kompozycja czekoladowo-
kawowa, otoczona mleczną czekoladą

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

mleczno-biała czekoladka z nadzieniem 
orzechowym, pokryta prażonymi 
migdałami

mleczna, pięknie ozdobiona pralinka 
z malinowym kremem

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

krem z karmelizowanego cukru
trzcinowego z dodatkiem masła
w białej czekoladzie

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

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

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

pyszna wiśniowa kompozycja
w mlecznej czekoladzie

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

intensywnie kawowa pralinka w ciemnej 
czekoladzie

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

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

rumowa uczta oblana białą czekoladą

klasyczny marcepan z pistacjami
w ciemnej czekoladzie

bliźniacze orzechy laskowe otulone 
mleczną czekoladą

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

przepyszny krem z dodatkiem
likieru Kirschwasser zamknięty
w ciemnoczekoladowym sercu

klasyka z gatunku najlepszej deserowej 
czekolady

przepyszny truskawkowy krem, oblany 
świeżą, białą czekoladą

z alkoholem bez alkoholu z alkoholem bez alkoholu

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

delikatne nadzienie z dodatkiem słynnego 
pomarańczowego likieru GrandMarnier 
w mlecznej czekoladzie

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

P32 COFFEE CARAMEL

P37 RASPBERRY BRANDY&CREAM

P53 ROYAL MARZIPAN

P38 STRAWBERRY MASCARPONE

P54 BRANDY HEART

P39 TATIN

P55 MADRILENEP33 MANGOLASSI

P49 CRÈME BRÛLÉE

P34 WOODFOREST MOUSSE P35 JERICHO

P51 CAPPUCINO CHERRY

P36 SEVILLE

P52 LADY CASSIS

P45 FRAMBOISINEP41 PROSECCO&PASSION FRUIT P42 SOUTHTIROL KIRSCH P44 LATTE MACCHIATO

P57 CARAMEL DE SEL HEART

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

wyborny marcepan w ciemnej czekoladzie 
ozdobiony kawałeczkiem pistacji

serce z mlecznej czekolady z doskonałym 
nadzieniem z dodatkiem brandy

marmolada pomarańczowa z kremem 
ganache w ciemej czekoladzie Maralumi

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

sławny włoski deser został zamknięty 
w pysznej pralince otoczonej mleczną 
czekoladą

wyjątkowa kompozycja włoskiej kawy oraz 
świeżych nut owoców wiśni

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

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

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

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

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

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

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

ciemna czekolada 72% wypełniona 
kremem Gianduja z wanilią

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

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

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

klasyczny ganache o zdecydowanym 
smaku kawy, przykryty chmurką 
spienionego mleka
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Chocolissimo
Każdy, kto dba o swoją markę, chce by jego znak 

fi rmowy znajdował się tylko na produktach 

najwyższej jakości. Jeśli szukasz wyjątkowego, 

personalizowanego produktu fi rmowego, 

zespół Chocolissimo jest do Państwa usług. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 

dopasowaniem produktów Chocolissimo 

do potrzeb swojej fi rmy, prosimy o kontakt:

tel. +48 22 244 27 09

franczyza@chocolissimo.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych 
właściwych przepisów prawnych. Aktualna oferta dostępna na www.
chocolissimo.pl. Wszystkie ceny wyrażone w polskich złotych. Cennik 

obowiązuje od 15 kwietnia 2014 roku. Ceny mogą ulec zmianie. obowiązuje od 15 kwietnia 2014 roku. Ceny mogą ulec zmianie. 




