
PREMIUM CHOCOLATES



Aventura începe în mod obişnuit în zonele cu climat tropical. Plantaţiile extinse 

din Africa, America de Sud şi Asia de Sud sunt locul în care începe călătoria 

boabei de cafea. Printr-un proces misterios, micuţa boabă se va transforma 

în tablete delicioase de ciocolată pentru a ne încânta gusturile. Mergem prin 

aceste locuri interesante care se află încă departe de civilizaţia modernă, 

într-o aventură în care vom găsi variaţii excepţionale de Criolo, gusturi uimitoare 

ale Trinitatio sau efortul binecunoscut şi popular al zonei Forestero. Datorăm 

toate produsele de ciocolată unui fruct de cacao discret (Theobroma cacao), 

care conţine aproximativ 40 de seminţe albe în interior. Seminţele sunt extrase 

din fruct şi expuse luminii solare astfel încât să poată fermenta şi usca. Atunci 

când „aurul maro” s-a  uscat, poate fi transmis mai departe şi apoi procesat 

astfel încât să se atingă perfecţiunea ciocolatei. Dar, înainte de a se întâmpla 

acest lucru, ciocolatierii curăţă şi prăjesc boabele pentru a le conferi cea mai 

bună aromă şi pentru a  le măcina şi modela ulterior, până când masa este 

perfect omogenă. Înaintea procesului de călire, se poate adăuga zahăr sau 

vanilie, iar pasta care se topeşte în gură este gata! Atingerea delicata, mirosul, 

gustul...emoţii care ne învăluie în fiecare zi şi pe care dorim să vi le împărtăşim.

Doriţi să ne însoţiţi în lumea Chocolissimo?



Ciocolata, care ni se topeşte în gură într-un mod divin, ne poate încânta 

cu peste 1500 de arome variate care sunt un deliciu pentru papilele noastre 

gustative. Abundenţa şi varietatea incredibilă a senzaţiilor vor permite tuturor, 

chiar şi gurmanzilor cu gusturi exclusivite, să găsească ciocolata perfectă. 

Poate vă încântă aromele de citrice sau de coacăze negre? Poate preferaţi 

o  aromă de cafea? Lemn dulce sau lavandă? Caramel dulce sau garofiţă 

distinctă? Trebuie doar să alegeţi ciocolata preferată!

Încerăm să vă împărtăşim cunoştinţele şi experienţa noastră, dar dumneavoastră 

sunteţi cei care vă stiti preferintele în materie de ciocolată. Numai dumneavoastră 

puteţi alege dintre gusturile pe care vi le aducem din întreaga lume...ciocolata 

perfectă! Vă provocăm să faceţi parte din lumea Chocolissimo! Cu noi, puteţi 

creea propria dumneavoastră compoziţie, propriul dumneavoastră produs. 

Vă invităm mai aproape de noi, într-o lume fantastică!



Atunci când boabele verificate şi selectate de pe cele mai bune plantaţii 

creează în final ciocolata desăvârşită, începem să lucrăm la forma în care 

dorim să îi ornăm gustul unic. Istoria mărcii Chocolissimo este legată de 

călătorie, de explorarea tradiţiilor producţiei de ciocolată şi de experimentarea 

celor mai bune ingrediente. Chocolissimo reprezintă pasiunea noastră pe care 

o  aprofundăm în fiecare zi pentru a  oferi numai produse de cea mai bună 

calitate, cu gust unic, miros, aspect şi prezentare. De peste zece ani încercăm 

să creăm colecţii unice în care atenţia la detalii este la cel mai înalt nivel. 

Rezultatul final este un conţinut perfect, în formă ideală. 



A venit timpul să vă odihniţi şi să savuraţi o operă de artă din ciocolată - să 

vă detaşaţi de realitate pentru o clipă. Da, este adevărat. Aceste momente de 

plăcere sunt valoroase. Dar doriţi mai mult? Poate doriţi să încercaţi gusturi mai 

interesante? În luma Chocolissimo, nu vă vom opri - explorăm posibilităţi noi 

şi depăşim limitele. Aşteptăm mai mult şi dorim să oferim mai mult. Pralinele, 

trufele, umpluturile uimitoare şi topping-urile sunt demne de ciocolata noastră 

delicioasă. Acestea sunt compoziţiile pe care le explorăm şi verificăm în 

fiecare zi. Eleganţa, prestigiul, gustul sofisticat şi aroma memorabilă - aşa se 

pot descrie caracteristicile principale ale produselor Chocolissimo. Cutiile din 

lemn exclusive, făcute din lemn african, conţin minuni incredibil de delicioase 

şi aspectuoase, din cea mai bună ciocolată. 



Lumea Chocolissimo este lumea celor mai exclusiviste arome, a compoziţiilor 

unice şi a  senzaţiilor memorabile. Cuprinde colecţii bine alese ale celor 

mai bune şi mai interesante produse. Pralinele făcute manual, figurinele din 

ciocolată,tabletele de ciocolată create manual, ciocolata de băut în diferite 

forme, trufele şi fructele în ciocolată, sunt numai o parte a portofoliului nostru. 

Ne dăm silinţa să creăm ambalaje care sunt în perfectă armonie cu conţinutul 

lor. Atunci când dorim să ne arătăm emoţiile prin ele, să arătăm orizonturile 

pe care le traversăm, să ne demonstrăm punctul de vedere prin ciocolată şi 

să invităm pe oricine să ni se alăture. Pentru iubitorii gusturilor clasice, oferim 

ciocolată care este creată în acord cu cele mai vechi tradiţii. Pentru persoanele 

care caută noutatea, noi creăm tendinţe şi experimentăm arome. Vrem ca 

rezultatul final al acţiunilor noastre să fie unic - gustos, frumos ambalat şi plin 

de senzaţii memorabile. 

Chocolissimo este lumea în care fiecare savurează ciocolata!

Doriţi să aveţi şi dumneavoastră o bucăţică din această lume?



FABULOUS

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

249,35 RON

249,35 RON

249,35 RON

 

 

 

O casetă din lemn superbă, realizată din lemn african 
care conţine 40 de praline delicate, fără alcool.

O casetă din lemn superbă, realizată din lemn african 
care conţine 40 de praline puternic aromate cu o tentă 
de alcool.

O casetă din lemn superbă, realizată din lemn african 
care conţine 40 de praline perfecte cu şi fără alcool.

150x146x112 mm

150x146x112 mm

150x146x112 mm

500 g

500 g

500 g

0216

0217

0218

COLECŢIA FABULOUS  FĂRĂ ALCOOL

COLECŢIA FABULOUS CU ALCOOL

COLECŢIA FABULOUS MIX
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CASETE DIN LEMN

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

153,98 RON

218,37 RON

278,21 RON

41,22 RON

64,80 RON

 

 

 

 

 

Caseta unică din lemn cu două sertare, din lemn 
african, conţine 20 de praline unic, realizate manual.

Caseta unică din lemn cu trei sertare, din lemn african, 
conţine 30 de praline unice, realizate manual.

Caseta unică din lemn cu patru sertare, din lemn 
african, conţine 40 de praline unice.

Casetă unică din lemn african care conţine 4 praline 
unice, realizate manual.

Casetă unică din lemn african care conţine 10 praline 
unice, realizate manual.

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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CASETE DIN LEMN

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

164,23 RON

100,81 RON

148,05 RON

 

 

 

Casetă din lemn african, care, la deschidere, 
se transformă intr-un mini-bar, conţine 15 de praline 
unice, realizate manual.

Casetă triunghiulară din lemn african, conţine 
12 praline unice, realizate manual.

Casetă unică, ovală, din lemn african, cu decoraţiuni, 
conţine 16 praline unice, realizate manual.

185x160x40 mm

220x220x37 mm

250x188x50 mm

185 g

150 g

190 g

0208

0211

1603

CHOCO BAR

CHOCO TRIANGLE

VENUS DE LUXE
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CASETE DIN LEMN

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

112,36 RON

156,99 RON

129,19 RON

 

 

 

Caseta conţine 20 de praline delicioase, realizate 
manual.

Cutie mare, din lemn african, conţine 30 de praline.

Set mare de produse fine de ciocolată, special 
selectate, ambalate într-o cutie elegantă din lemn 
african.

195x142x37 mm

290x142x37 mm

303x222x46 mm

250 g

375 g

340 g

0207

0209

1874

CHOCO CLASSIC

CHOCO PRESTIGE

CHOCOLISCIOUS DE LUXE
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GAMA PREMIERE

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

35,53 RON

56,67 RON

100,24 RON

145,20 RON

 

 

 

 

Casetă clasică din lemn de culoare deschisă, care 
conţine 4 praline unice, realizate manual, din cele mai 
bune ingrediente naturale.

Casetă clasică din lemn de culoare deschisă, care 
conţine 10 praline unice, realizate manual, din cele 
mai bune ingrediente naturale.

Casetă clasică din lemn de culoare deschisă, care 
conţine 20 de praline unice, realizate manual, din cele 
mai bune ingrediente naturale.

Casetă clasică din lemn de culoare deschisă, care 
conţine 30 de praline unice, realizate manual, din cele 
mai bune ingrediente naturale.

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

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

 
Preţ net: 59,59 RON

 

O cutie elegantă care conține 12 bomboane speciale. 
Acestea includ cupcakes rafinate, praline umplute sub 
formă de bucăți de tort, și praline lucrate manual.

176x176x48 mm
160 g

MIXED PRALINES1985 NEW
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AMERICAN CUPCAKES

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

25,61 RON

33,98 RON

42,44 RON

 

 

 

Patru praline deosebite în formă de brioşe americane 
de ciocolată, cu umplutură de caramel, mocca-
cappuccino sau fructe de pădure.

Şase praline deosebite în formă de brioşe americane 
de ciocolată, cu umplutură de caramel, mocca-
cappucino sau fructe de pădure.

Opt praline deosebite în formă de brioşe americane 
de ciocolată, cu umplutură de caramel, mocca-
cappucinno sau fructe de pădure.

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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TRUFE

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

 
Preţ net: 41,22 RON

 

O colecție excepțională de trufe belgiene care 
surprind cu varietatea de arome.

135x75x60 mm
200 g

Trufe premium, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană şi biscuiţi. 

Trufe aromate cu portocale, prezentate într-o cutie 
elegantă.

Trufe subtile, realizate manual din ciocolată delicată 
şi fulgi de migdale, ambalate într-o cutie elegantă.

Tufele picante realizate manual din ciocolată 
delicioasă şi ardei iute, într-o cutie elegantă.

Mix încântător de trufe cu portocale şi trufe 
cu scorţişoară, prezentate într-o cutie elegantă.

Mix inedit de trufe din ciocolată cu lapte şi trufe 
cu ardei iute, într-o cutie elegantă.

Trufe de scorțișoară, cu aromă intensă, prezentate 
într-o cutie elegantă.

Trufe delicate din ciocolată cu lapte, realizate manual, 
ambalate într-o cutie elegantă.

TRUFFLES

COOKIE TRUFFLES

ORANGE TRUFFLES

ALMOND TRUFFLES

TRUFFLES WITH CHILLI AND PEPPER

MIXED CINNAMON AND ORANGE TRUFFLES

MIXED MILK AND CHILLI TRUFFLES

CINNAMON TRUFFLES

MILK TRUFFLES

3855

3847

3848

3854

3849

3856

3728

3853

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE SQUARES

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

 
Preţ net:

30,57 RON

44,15 RON

55,61 RON

125,53 RON

 

 

 

 

32,93 RON
 

Căpșuni delicioase acoperite de ciocolată cu lapte, 
într-o cutie elegantă decorată cu auriu și albastru. 
Gustul delicios și aroma plăcută de fructe fac 
o pereche armonioasă cu ciocolată dulce.

Cutia elegantă ascunde 6 delicatese din ciocolată, 
Choc & Roll. Cutia este proiectată într-o manieră 
care face posibilă observarea umpluturii fiecăreia. 
Ea este un set ideal pentru a fi făcut cadou sau pentru 
a fi consumat pentru plăcerea proprie. 

Cutia elegantă ascunde 12 praline delicioase 
CupCakes în formă de brioșă. Varietatea de arome 
va satisface cele mai exigente gusturi.

Un set formidabil de specialități din ciocolată. Acesta 
conține trei cutii formate într-o piramidă și legate 
cu o panglică elegantă.

105x105x40 mm

148x148x40 mm

215x215x40 mm

215x215x127 mm

100 g

75 g

225 g

400 g

Această cutie pătrată conţine patru specialităţi 
originale, rulouri Choc& Roll într-o varietate de arome: 
căpşune, latte macchiato, cremă de zahăr ars 
şi frangipane.

105x105x40 mm
50 g

SQUARE MINI WITH FRUITS

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

39,84 RON

56,67 RON

90,73 RON

 

 

 

Cinci praline excepţionale şi dulci în formă bucăţelelor 
de prăjituri fine, prezentate într-o cutie delicată, 
pastelată. Savuraţi gustul minunat al ciocolatei 
ganache, prăjiturii cu brânză şi lămâie, prăjiturii 
cu ciocolată şi cireşe sau cremei subtile de căpşune.

Opt praline excepţionale şi dulci în forma bucăţilor 
de prăjituri fine cu o pralină elegantă, într-o cutie 
delicată, pastelată. Savuraţi gustul minunat al 
ciocolatei ganache, prăjiturii cu brânză şi lămâie, 
prăjiturii cu ciocolată şi cireşe sau cremei subtile 
de căpşune.

Două cutii de dulciuri neobişnuite, puse una peste 
cealaltă, legate cu o fundă frumoasă, creează un 
set care include 14 praline delicioase. Deliciul din 
ciocolată care seamănă cu bucăţile de prăjitură au 
arome delicioase de ganache, prăjitura cu brânză 
şi lămâie, prăjitura cu ciocolată şi cireşe sau crema 
subtilă de căpşune.

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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CHOCOLISSIMO L’ART

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

41,38 RON

41,38 RON

41,38 RON

 

 

 

Trei tipuri de ciocolată perfectă: lapte, neagră şi albă, 
care formează un model artistic decorat cu nuci 
şi ambalat într-o casetă cu fereastră.

O tabletă unică din ciocolată neagră cu ciocolată 
albă, cu o inimă pictată manual şi bucăţi de zmeură, 
ambalată într-o casetă cu fereastră.

Tabletă catifelată din ciocolată cu lapte, cu ciocolată 
albă şi fructe confiate. Ambalată într-o casetă 
cu fereastră.

194x193x25 mm

194x193x25 mm

194x193x25 mm

180 g

180 g

180 g

1993

1994

1995

TABLETĂ ARTISTICĂ DIN  CIOCOLATĂ 
L’ART-TRIO

TABLETĂ ARTISTICĂ DIN  CIOCOLATĂ 
L’ART-INIMĂ

TABLETĂ ARTISTICĂ DIN CIOCOLATĂ 
L’ART-STAFIDE
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CHOCOLATES FOR WINES

Greutate netă: Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj: Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

  

 

Preţ net: Preţ net:

Preţ net:

19,76 RON 19,76 RON

19,76 RON

  

 

Ciocolată cu lapte 40% cacao, din Mexic, este o combinație de arome care 
se combină bine cu vinurile semi-dulci și uscate, cu aciditate ridicată și aromă 
de fructe, cum ar fi vinurile spumante. Această ciocolată este recomandată în 
special pentru a însoți vinurile Tokay Pinot Gris de vintage, 3-puttonyos Tokaj 
Aszu și vinul Riesling uscat.

Această combinație sofisticată de arome se potrivește perfect cu vinurile 
cu gust intens, vinurile dulci. Poate însoți o șampanie frantuzească, cava semi-
uscată spaniolă, Tokaj Aszu, African Pinotage sau Shiraz australian. 

Această paletă excepțională de arome se potrivește perfect cu vinurile 
învechite, cum ar fi Madeira, Port, Cream Sherry, Commandaria, 
AOC Banyuls, Maury, Rivesaltes Ambré, vinurile Hors d'age sau 
American Zinfandel.

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

Greutate netă: Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj: Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

  

 

Preţ net: Preţ net:

Preţ net:

18,70 RON 18,70 RON

18,70 RON

  

 

Ciocolată excepţională cu atingerea aromelor orientale şi a fructelor. Mai 
întâi te încântă cu gustul şi mirosul fructelor dulci, cum ar fi afine, căpşune sau 
cireşe. În acelaşi timp, dezvăluie tenta ascunsă a nucilor care sunt acoperite 
de gustul uşor acrişor ce dă ciocolatei o aromă unică şi uşor seacă.

Mai întâi, te încântă cu o aromă puternic condimentată şi apoi te captivează 
cu gustul de lemn dulce urmat de prună şi fructe albe. Întreaga compoziţie 
este îmbogăţită de gustul furnzelor de tutun uscate şi aromatice. Această 
ciocolată are una dintre cele mai distinctive şi puternice arome.

Climatul călduros şi umed din Tanzania conferă arborilor de cacao care 
cresc acolo o savoare unică de ginseng şi rădăcini de angelică chinezească. 
În ciocolata creată din boabele lor, se poate recunoaşte atingerea nucilor 
amărui, potrivită cu aroma fructelor roşii cum ar fi cireşele sau prunele. 
Această experienţă a gustului este completată cu o aromă a celor mai 
bune condimente.

202x114x12 mm 202x114x12 mm

202x114x12 mm

80 g 80 g

80 g

9700 9702

9701

TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU LAPTE CU 40% CACAO - GHANA TABLETĂ DE CIOCOLATĂ NEAGRĂ CU 66% CACAO - MEXIC

TABLETĂ DE CIOCOLATĂ NEAGRĂ CU 75% CACAO - 
TANZANIA
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THE BAR EXPERIENCE

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 
Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:18,70 RON

18,70 RON

18,70 RON
 

 

 

O textură delicată de excepţie a ciocolatei şi un gust subtil, îmbogăţit 
cu aromă de fructe roşii şi petale de trandafir. Boabele cultivate în climatul 
tropical au aroma alunelor, marţipanului şi caramelului. O ciocolată subtilă 
şi cremoasă este ceea ce putem numi o ciocolată ideală.

Această ciocolată a fost creată pentru gurmanzii adevăraţi ai ciocolatei 
cu lapte. Gustul dominant al ciocolatei cu 40% cacao împletit cu arome 
proaspete şi acrişoare şi o tentă delicată de măr proaspăt şi condimente, 
conferă o experienţă memorabilă a gustului.

Această ciocolată albă are un gust neobişnuit de subtil pe măsură ce combină 
aromele perfect echilibrate de cremă şi vanilie de cea mai bună calitate. 
Oricine poate găsi în cele mai ascunse gusturi ale sale aroma de caramel 
şi o aromă delicată de unt.

202x114x12 mm

202x114x12 mm

202x114x12 mm
80 g

80 g

80 g

9706

9705

9707TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU LAPTE CU 40% CACAO - 
ECUADOR

TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU LAPTE CU 40% CACAO

TABLETĂ DE CIOCOLATĂ ALBĂ  CU 28% CACAO
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CHOCO VINYL

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

45,85 RON

45,85 RON

45,85 RON

 

 

 

O combinaţie sofisticată de ciocolată delicioasă 
cu lapte, cu o aromă distinctă de ghimbir zaharisit 
şi alune dulci învelite în caramel. Întreaga compoziţie 
are forma unui disc de gramofon.

Disc de gramofon din ciocolată neagră completată 
cu migdale crocante şi lămâie uscată răcoritoare.

Ciocolată albă în forma unui disc de gramofon, ornat 
cu căpşune delicioase şi perle de zahăr colorate. 
Lăsaţi-vă seduşi de arome în ritm de disco!

220x220x22 mm

220x220x22 mm

220x220x22 mm

160 g

160 g

160 g

1891

1890

1892

JAZZ GRAMOPHONE RECORD

ROCK GRAMOPHONE RECORD

DISCO GRAMOPHONE RECORD
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DONUTS

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

30,41 RON

36,42 RON

43,90 RON

 

 

 

Patru inele de ciocolată delicioase care seamănă 
cu gogoşile tradiţionale, cu umplutură de vanilie, 
căpşune, caramel şi ciocolată.

Şase inele de ciocolată delicioase care seamănă 
cu gogoşile tradiţionale cu umpluturi de vanilie, 
căpşune, caramel şi ciocolată.

Opt inele delicioase de ciocolată care seamănă 
cu gogoşile tradiţionale cu umpluturi de vanilie, 
căpşune, caramel şi ciocolată.

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

Greutate netă: Greutate netă:

Greutate netă: Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj: Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj: Dimensiuni în ambalj:

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

  

  

Preţ net: Preţ net:

Preţ net: Preţ net:

 
Preţ net:

36,99 RON 36,99 RON

36,99 RON 36,99 RON

  

  

20,16 RON
 

Cincisprezece discuri de ciocolată crocante cu midgale întregi şi zmeură 
confiată. Exploraţi gustul ciocolatei negre delicioase cu topping-uri unice!

Cincisprezece discuri de ciocolată cu lapte, decorate cu caju, nuci 
şi coacăze.

Cincisprezece discuri crocante de ciocolată cu lapte cu struguri dulci şi fulgi 
de cacao.

Cincisprezece discuri delicioase de ciocolată neagră şi lapte decorate 
cu nuci crocante, fructe confiate şi boabe prăjite de cacao.

172x124x47 mm 172x124x47 mm

172x124x47 mm 172x124x47 mm

130 g 130 g

130 g 130 g

Un set de 6 gustări din ciocolată în două arome 
diferite. 3 discuri din ciocolată neagră cu migdale 
şi zmeură şi 3 discuri din ciocolată cu lapte, 
cu stafide dulci şi bucăţi de boabe de cacao. 

112x80x46 mm
50 g

1897 1898

1900 1889

ROUNDIES MIGDALE ŞI ZMEURĂ ROUNDIES CU CAJU, NUCI ŞI COACĂZE

ROUNDIES CU STRUGURI ŞI CACAO ROUNDIES MIX

ROUNDIES MINI3356 NEW
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DOUBLES

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

62,93 RON

62,93 RON

62,93 RON

 

 

 

Delicii duble create special pentru dumneavoastră! 
O parte a cutiei conţine 6 brioşe de ciocolată colorate 
şi delicioase cu umpluturi diferite, spre exemplu 
caramel, mocca-cappuccino şi fructe de pădure, 
iar cealaltă jumătate conţine şase rulouri originale 
Choc&Roll cu arome cum ar fi Latte Macchiatte sau 
Cremă de Zahăr Ars.

Set dublu de specialităţi din ciocolată selectate. Am 
umplut o parte a cutiei cu opt ciocolate fine cu diverse 
umpluturi. A doua parte include ciocolăţele crocante, 
rotunde, cu topping-uri diferite cum ar fi, printre altele, 
migdale sau zmeură.

Un set dublu cu delicii minunate. Într-o parte sunt 
fructele delicioase învelite în ciocoloată fină, iar în 
cealaltă parte sunt nuci învelite în ciocolată de cea 
mai bună calitate. Pur şi simplu este o plăcere dublă!

243x210x38 mm

243x210x38 mm

243x210x38 mm

150 g

150 g

150 g

1372

1373

1374

DOUBLES ROUND

CHOCOLATE DOUBLES

DOUBLES CU FRUCTE  CONFIATE ŞI NUCI
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OBSESSION

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

  

  

Preţ net: Preţ net:

Preţ net: Preţ net:

  
Preţ net: Preţ net:

  
Preţ net: Preţ net:

46,83 RON 39,35 RON

46,83 RON 36,99 RON

  

  

39,35 RON 39,35 RON
  

36,99 RON 39,35 RON
  

Nuci de Macadamia delicioase, învelite în ciocolată 
albă şi cu lapte. Ambalate într-o cutie elegantă.

Căpşune delicioase învelite în ciocolată albă 
şi cu lapte. Ambalate într-o cutie elegantă.

Cireşe amarena delicioase acoperite cu ciocolată 
neagră. Ambalate într-o cutie elegantă.

Ghimbir delicios învelit în ciocolată neagră. Ambalat 
într-o cutie elegantă.

Fructe delicioase învelite în ciocolată neagră 
şi cu lapte şi ambalate într-o cutie elegantă.

Fructe delicioase şi alune învelite în ciocolată neagră, 
cu lapte sau albă şi ambalate într-o cutie elegantă.

Mango delicios învelit în cioclată neagră şi ambalat 
într-o cutie elegantă.

Struguri delicioşi muiaţi în rom înveliţi în ciocolată albă 
şi ambalaţi într-o cutie elegantă.

Fructe și nuci delicioase acoperite cu ciocolată 
neagră, cu lapte sau albă, ambalate într-o cutie 
elegantă.

90x75 mm
150 g

3396 3398

3392 3393

NUCI DE MACADAMIA ÎN CIOCOLATĂ 
CU LAPTE

CĂPŞUNE CU IAURT ÎN CIOCOLATĂ CU 
LAPTE

CIREŞE AMARENA  ÎN CIOCOLATĂ 
NEAGRĂ GHIMBIR ÎN CIOCOLATĂ NEAGRĂ

3395 3399CAISE CU LICHIOR COINTREAU  ÎN 
CIOCOLATĂ CU LAPTE

STRUGURI CU AMARETTO  ÎN 
CIOCOLATĂ CU LAPTE

3394 3397MANGO CU LICHIOR  ÎN CIOCOLATĂ 
CU LAPTE

STRUGURI CU ROM  ÎN CIOCOLATĂ 
ALBĂ

OBSESSION FRUITS
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Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

OBSESSION

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

Preţ net:

Preţ net:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

39,35 RON

39,35 RON

 

 

39,35 RON

39,35 RON

39,35 RON

 

 

 

Opt praline făcute manual cu aromă distinctă 
de alcool Marc de Champagne, într-o cutie 
de excepţie.

Opt praline cu lămâie într-o cutie de excepţie.

215x60x31 mm

215x60x31 mm

100 g

100 g

Opt praline diferite cu aromă de alcool Kir Royal, 
într-o cutie de excepţie.

Opt praline cu aroma minunată a alcoolului italian 
Grappa, într-o cuite de excepţie.

Opt praline cu arome diferite ale celor mai bune 
produse alcoolice şi cu lămâie într-o cutie obsesiv 
de frumoasă.

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 ROUND
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OBSESSION

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

47,40 RON

47,40 RON

47,40 RON

47,40 RON

 

 

 

 

O alegere a celor mai bune praline cu cremă 
de fructe, învelite în ciocolată delicioasă.

Gust proaspăt şi unic de marţipan în patru forme 
uimitoare.

Cutia originală conţine 12 praline făcute manual 
pentru iubitorii aromelor de nuci.

Obsesia cafelei ne însoţeşte în fiecare zi. Fiecare 
picătură ne ajută să ne trezim dimineaţa şi ne 
îndulceşte viaţa. Colecţia Coffee Obsession conţine 
o duzină de praline cu aromă de cafea.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

47,40 RON

47,40 RON

47,40 RON

47,40 RON

 

 

 

 

Cea mai importantă obsesie. Ciocolata poate să 
pună stăpânire în orice situaţie, iar ca să îi rezişti 
este în zadar.

Obsesiile întunecate pot fi pozitive. În special atunci 
când vine vorba de ciocolată. Ciocolata neagră 
asigură nu doar senzaţii intense pentru gusturile 
noastre, ci şi beneficii pentru sănătatea noastră.

Obsesia pentru ciocolată albă poate avea şi părţi mai 
întunecate. Umplutura cu rom, fructe sau vanilie poate 
face pe oricine să se piardă.

Obsesia ciocolatei ne poate surprinde oricând, dar nu 
se poate să fii indiferent pe de-a-ntregul la ciocolata 
cu lapte.

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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CHOCOCREATIONS

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

24,39 RON

31,79 RON

41,38 RON

55,20 RON

 

 

 

 

Compoziţia extrem de armonioasă de arome şi forme 
într-o cutie elegantă legată cu o panglică neagră 
creează o propunere gustoasă şi delicioasă pentru 
cele mai exclusiviste gusturi. Pachetul conţine 4 praline 
făcute manual.

Şase praline realizate manual, într-o cutie elegantă 
legată cu panglică neagră.

Opt praline realizate manual, într-o cutie elegantă 
legată cu o panglică neagră.

Douăsprezece praline realizate manual într-o cutie 
elegantă legată cu o panglică neagră.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

36,02 RON

55,61 RON

83,58 RON

 

 

 

Un set de delicatese din ciocolată, într-o cutie 
elegantă. În interior este o tabletă de ciocolată 
fină albă şi neagră, trei praline selectate 
şi specialităţi delicioase.

Tabletă fină de ciocolată albă şi cu lapte, patru 
praline minunate, făcute manual şi trei seturi 
de delicatese. Toate acestea sunt ambalate 
într-o cutie eleganta.

Un set de praline alese special, prezentate într-o cutie 
elegantă. În interior se află o tabletă de ciocolată 
delicioasă, cinci mini ciocolăţele, opt praline 
delicioase şi trei seturi de specialităţi din ciocolată.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Greutate netă:
Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

 
Preţ net:

62,36 RON

102,03 RON

141,79 RON

 

 

 

36,26 RON
 

Pentru cei care preferă formele delicate şi şic. Cutie 
ovală cu 11 praline unice, delicioase.

Pentru cei care preferă cadourile elegante 
şi exclusiviste. Cutie clasică, ovală, plină cu două 
straturi de 22 de praline delicioase.

Un set de trei cutii ovale legate cu o fundă, 
cu 25 de praline.

240x185x40 mm

240x185x70 mm

240x185x120 mm

135 g

275 g

310 g

O cutie ovală, prinsă cu panglică elegantă, care 
conţine 4 praline premium de la cei mai buni 
ciocolatieri europeni. 

130x100x40 mm
50 g

1601

1602

1326

VENUS PRETTY

VENUS BEAUTY

VENUS PACK

VENUS MINI1600
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BALLOTIN

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

41,22 RON

72,93 RON

118,54 RON

 

 

 

Fiecare dintre cele două compartimente ale cutiei 
conţine 6 praline delicioase făcute manual.

Fiecare dintre cele două compartimente ale acestei 
cutii conţine 12 praline delicioase făcute manual.

Fiecare dintre cele două compartimente ale acestei 
cutii conţine 12 praline delicioase făcute manual.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

21,46 RON

28,70 RON

34,39 RON

73,90 RON

 

 

 

 

Clasicul negru scoate în evidenţă forma simplă 
a acestui ambalaj elegant care conţine patru 
praline delicioase, realizate manual din cele mai 
bune ingrediente.

Clasicul negru scoate în evidenţă forma simplă 
a acestui ambalaj elegant care conţine şase 
praline delicioase, realizate manual din cele mai 
bune ingrediente.

Clasicul negru scoate în evidenţă forma simplă 
a acestui ambalaj elegant care conţine opt 
praline delicioase, realizate manual din cele mai 
bune ingrediente.

Cutiile albe conţin praline excelente, fără alcool, iar 
cele negre oferă arome de băuturi alcoolice nobile. 
Oricine poate găsi aici ceva care să i se potrivească. 
Patru cutii legate cu o fundă elegantă, care conţin 
16 praline delicioase, realizate manual din cele mai 
bune ingrediente.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

53,98 RON

91,87 RON

133,01 RON

 

 

 

Cutie clasică cu o banderolă ce conţine 10 praline 
delicioase, realizate manual.

Cutie clasică cu banderolă ce conţine 20 de praline 
delicioase, realizate manual.

Cutie clasică cu banderolă care conţine 30 de praline 
delicioase, realizate manual.

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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ChocoPostcard - instructiuni:
• Alegi imaginea favorita.
• Ne trimiti imaginea aleasa.
• Asta este tot ce ai de facut pentru a-ti lega cele mai frumoase amintiri de gustul delicios al ciocolatei noastre.

CHOCO POSTCARD

Dimensiunile imaginii:

Dimensiunile imaginii:

Dimensiunile imaginii:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

42,93 RON

64,80 RON

114,39 RON

 

 

 

O cutie a cărei parte superioară este decorată 
cu o poză la alegere, conţine 8 praline realizate 
manual din cea mai bună ciocolată.

O cutie plină cu 15 praline delicioase, cu o poză la 
alegere, pe capac.

O cutie plină cu 30 de praline delicioase, cu o poză 
la alegere, pe capac.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

55,20 RON

55,20 RON

55,20 RON

55,20 RON

 

 

 

 

Casetă frumoasă cu un medalion de ciocolată neagră 
şi 12 praline făcute manual care reprezintă cele 
patru continente cu tradiţie în ciocolată: Asia, Africa, 
America de Sud şi Europa.

Casetă frumoasă cu un medalion din ciocolată neagră 
şi 12 praline făcute manual care reprezintă cele 
patru continente cu tradiţie în ciocolată: Asia, Africa, 
America de Sud şi Europa.

Casetă frumoasă cu un medalion de ciocolată 
cu lapte şi 12 praline făcute manual care reprezintă 
cele patru continente cu tradiţie în ciocolată: Asia, 
Africa, America de Sud şi Europa.

Casetă frumoasă cu un medalion de ciocolată 
cu lapte şi 12 praline făcute manual care reprezintă 
cele patru continente cu tradiţie în ciocolată: Asia, 
Africa, America de Sud şi Europa.

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

200x195x37 mm

185 g

185 g

185 g

185 g

0341

0342

0343

0344

AROUND THE WORLD - RONOPE

AROUND THE WORLD - AFRICA

AROUND THE WORLD - ASIA

AROUND THE WORLD  - SOUTH 
AMERICA
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CIOCOLATĂ CALDĂ

Ciocolată caldă - mod de preparare:
• Adăugaţi două linguri de ciocolată (aproximativ 30 g) într-o cană umplută cu lapte fierbinte (aproximativ 200 ml). Amestecaţi energic.
• Dacă vă place gustul mai intens de ciocolată, mai adăugaţi fulgi şi veţi obţine efectul dorit.

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

18,70 RON

18,70 RON

18,70 RON

 

 

 

Cicolată cu lapte catifelată cu 33% cacao. Perfectă 
pentru a se amesteca cu lapte şi a savura aroma 
fină în serile lungi de iarnă. Această combinaţie 
ideală a ciocolatei de cea mai bună calitate cu lapte 
conferă un răgaz chiar şi celor mai tineri entuziaşti ai 
delicateselor de ciocolată.

Ciocolată neagră cu minim 60% cacao. Ideală pentru 
a vă încălzi cu o cană de ciocolată caldă în serile 
lungi de iarnă. Aroma clasică a ciocolatei va încânta 
pe fiecare gurmand al acestor dulciuri unice.

Ciocolată albă cu minim 28% cacao. Ciocolată unică 
pentru iubitorii aromelor subtile şi aromei de vanilie. 
Această variaţie de ciocolată este disponibilă în forma 
fulgilor, cu diametru de 12 mm.

225x80x45 mm

225x80x45 mm

225x80x45 mm

200 g

200 g

200 g

0411

0412

0413

CIOCOLATĂ CALDĂ CU LAPTE

CIOCOLATĂ CALDĂ NEAGRĂ

CIOCOLATĂ CALDĂ ALBĂ
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PER CELO

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

70,65 RON

90,57 RON

307,48 RON

 

 

 

Un platou de porţelan pur, cu dimaetrul de 10 cm 
(producţie tradiţională din 1844) cu inscripţia tipărită 
cu „ciocolată” a Chocolissimo, care conţine o selecţie 
de 4 praline delicioase.

Un platou de porţelan masiv (producţie tradiţională 
din 1844) cu inscripţia tipărită de „ciocolată” 
a Chocolissimo, care conţine o selecţie 
de 9 praline delicioase.

O etajeră frumoasă, de porţelan, pătrată, cu două 
etaje (producţie tradiţională din 1844) cu inscripţia 
tipărită de „ciocolată” a Chocolissimo, care conţine 
o selecţie de 30 de praline delicioase.

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

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

63,66 RON

63,66 RON

63,66 RON

63,66 RON

63,66 RON

 

 

 

 

 

Un pantof din ciocolată albă decorat 
cu ciocolată neagră.

Pantof din ciocolată neagră decorată 
cu ciocolată albă.

Pantof din ciocolată cu lapte decorat 
cu ciocolată albă.

Pantof din ciocolată neagră, aurie, decorat 
cu un model auriu.

Pantof din ciocolată, roz, decorat cu ciocolată neagră.

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

LADIES' COLLECTION WHITE

LADIES' COLLECTION DARK

LADIES' COLLECTION MILK

LADIES' COLLECTION GOLD

LADIES' COLLECTION PINK

NEW

NEWNEW

NEW

NEW
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CHOCOLATE GAMES

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

Preţ net:

Preţ net:

53,58 RON

55,61 RON

 

 

Jocul de dame nu a fost niciodată mai delicios. 
Jucaţi dame cu ciocolată Chocolissimo şi bucuraţi-vă 
de gustul victoriei dulci. Setul conţine 24 de piese 
de dame făcute din ciocolată albă şi cu lapte.

Piesele de domino cu lapte şi albe vă vor conferi 
buna-dispoziţie chiar înainte să începeţi să vă jucaţi. 
Setul conţine 28 piese de domino.

315x235x40 mm

315x235x40 mm

215 g

230 g

1879

3372

CHOCOLATE CHECKERS

CHOCOLATE DOMINOES
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HOBBY SET

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

32,60 RON

32,60 RON

32,60 RON

42,44 RON

32,60 RON

 

 

 

 

 

Un set ideal pentru fiecare amator de proiecte 
DIY. Include un ciocan, o şurubelniţă, cleşte, cheie 
reglabilă şi fixă. Toate elementele sunt făcute din 
ciocolată cu lapte şi albă de cea mai bună calitate. 
Veţi vedea şi dumneavoastră cât de plăcute pot 
fi reparaţiile în casă.

Un set de bucătărie realizat din toate tipurile 
de ciocolată. Setul include cinci elemente care nu 
trebuie să lipsească din fiecare bucătărie, ambalate 
într-o cutie veselă. 

Un set perfect pentru pasionaţii de sport, realizat 
cu mare atenţie la detalii, din cea mai bună ciocolată.

Un set complet de instrumente utile oricărui mesariaş, 
realizate cu maximă atenţie la detalii, din cea mai 
bună ciocolată cu lapte. 

Setul pe care orice femeie trebuie să îl aibă, compus 
din 5 elemente realizate din cea mai bună ciocolată: 
o geantă de mână, o sticlă de parfum, ochelari, 
un inel și un pantof cu toc.

255x210x22 mm

192x192x25 mm

255x210x22 mm

275x159x68 mm

192x192x25 mm

100 g

100 g

110 g

100 g

100 g

3390 HOBBY SET HOMEOWNER’S 
TOOLKIT

KITCHENWARE SET

ATHLETE SET

TOOLBOX

3388

3389

3075

3387 VANITY SETNEW NEW

NEW
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CHOCOLATE FIGURINES

Cu setul de gătit nu veţi putea pregăti nimic, dar veţi putea relaţiona 
cu persoanele care contează pentru dumneavoastră. Bicicleta sau motocicleta 

nu v-ar putea duce departe, dar vă vor ajuta să recuperaţi distanţa. Seria 
de figurine din ciocolată a fost creată pentru a surprinde prin formă şi conţinut, 

să ofere fericire şi să împărtăşească gustul ciocolatei delicioase.

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Greutate netă:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

Dimensiuni în ambalj:

 

 

 

 

 

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

Preţ net:

32,60 RON

32,60 RON

32,60 RON

32,60 RON

32,60 RON

 

 

 

 

 

Setul pentru iubitorii de avioane conţine cinci figurine 
de ciocolată făcute din ciocolată cu lapte.

Setul conţine 10 figurine, câte două din fiecare fel. În 
această colecţie, veţi găsi replici ale maşinilor vechi, 
autobuzelor şi motocicletelor. Figurinele au fost create 
din ciocolată cu lapte.

Setul din ciocolată cu lapte pentru uneltele de grădină 
conţine: stropitoare, greblă, lopată, hârleţ şi foarfecă 
pentru crengi.

Bicicletele sunt pasiunea dumneavoastră? Sau poate 
prietenilor dumneavoastră le plac bicicletele? Kitul 
nostru de ciclism este o propunere ideală pentru fanii 
bicicletei. Setul include: bicicletă în miniatură, sticlă 
de apă, claxon de bicicletă, pompă de bicicletă 
şi cască.

Setul pentru fanii fotbalului conţine 5 accesorii pentru 
fotbal: minge, fluier, figurină fotbalist, tricou şi gheată 
de fotbal. Toate acestea au fost făcute din ciocolată 
dulce cu lapte.

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

AIRPLANE SET

CAR SET

GARDEN TOOLS SET

BIKE SET

FOOTBALL SET
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P47 CAFFE TURCO

Cremă delicioasă de cireşe, în ciocolata 
cu lapte.

O combinaţie unică din dulceaţă de fructe 
şi vanilie naturală, învelită în cea mai fină  
ciocolată albă.

Cremă de marţipan cu 55% conţinut de 
migdale, în ciocolată neagră delicioasă.

Combinaţie excelentă din coniac de zmeură 
şi frişcă în ciocolată albă fină.

Pralină in doua straturi, umplută cu dulceaţă 
de zmeură şi ganache cu cacao din celebra 
plantaţie Maralumi.

Crema de vanilie cu biscuiți zdrobiți 
în ciocolată cu lapte.

Cremă delicată de cafea turcească, uşor 
condimentată, în cea mai fină ciocolată 
neagră.

O cremă fructată din zmeură, căpşuni, 
coacăze, afine şi mure, învelită în cea mai 
fină ciocolată cu lapte şi decorată cu merişor.

O umplutură aromată din cafea intensă, 
în ciocolată neagră delicată.

Inimă din ciocolată albă umplută cu cremă 
de coniac şi şampanie.

Cremă tare cu rom, în ciocolată albă.

Alune gemene scufundate în cea mai fină 
ciocolată cu lapte.

O cremă delicioasă pe bază de 
Kirschwasser, lichior tradiţional nemţesc din 
cireşe, într-o inimioră delicată din ciocolată 
neagră.

Desertul clasic şi delicios din cea mai fină 
combinaţie de ciocolată neagră.

Clasicul şi deliciosul marţipan de fistic,  
în ciocolată neagră.

Ciocolată cu lapte umplută cu cremă de nuci, 
acoperită cu ciocolată albă şi decorată cu 
migdale caramelizate.

Cremă de căpşuni în ciocolată albă. Mousse au chocolat, clasicul desert,  învelit în 
ciocolată cu lapte.

Cafea cu spumă, într-o ceaşcă din ciocolată 
cu lapte.

Alune de pădure, cu cristale de zahăr natural 
caramelizat, în cea mai fină ciocolată cu 
lapte.

Combinaţie de ciocolată albă şi ciocolată cu 
lapte, umplută cu cremă de nuci şi acoperită 
cu migdale caramelizate.

Crema aromată de vanilie şi caramel umple 
din belşug pralinele din ciocolată delicioasă.  
Totul aromat cu un strop de...oţet balsamic. 
Combinaţie de gusturi formidabilă!

O călătorie unică în lumea ciocolatei 
negre aromate. Pralina cu gust puternic este 
presărată cu praf de aur alimentar. Pentru cei 
mai excentrici dintre iubitorii de ciocolată.

O cremă excelentă de cafea şi ciocolată, 
acoperită de o delicioasă ciocolată cu lapte.

Se ia o nucă de Macadamia, se pune în 
mijlocul unei praline din ciocolată cu lapte 
şi se înveleşte cu cremă de vanilie şi nuci. 
Deliciu regal, într-adevăr!

Vanilie naturală delicioasă şi aromată în 
ciocolată albă. Pralinele sunt decorate cu 
un strop de ciocolată neagră menită să 
completeze gustul  şi să seducă simţurile.

Sarea de Himalaya combinată cu caramelul 
dulce şi ciocolată cu lapte, rezultă un gust 
unic dulce-sarat, inedit.

Cremă de alune şi migdale, pe pat de miere 
delicioasă, în ciocolată cu lapte. O cremă delicată pe bază de Grand 

Marinier, faimosul lichior de portocale, 
în ciocolată cu lapte.

Gustul amar al cafelei, îndulcit de caramelul 
delicat, în ciocolată cu lapte delicioasă.

Praline în ediţie limitată din cremă pe bază de 
băutură specific indiană din lapte şi mango, 
în cea mai fină ciocolată albă.

Cremă din fructe de pădure, combinată cu 
un delicios mousse de vanilie, în ciocolată 
cu lapte.

Ciocolată neagră 72%, umplută cu cremă de 
vanilie Gianduja.

Cremă de migdale, bucăţi de mere şi 
caramel, mixate cu celebrul coniac franţuyesc 
de mere, Calvados, învelită în ciocolată fină 
cu lapte.

Combinaţie surprinzătoare din Prosecco şi suc 
din fructul pasiunii, în ciocolată neagră.

Mousse delicios din faimoasele cireşe din 
sudul Tyrolului, cu o delicată atingere de 
migdale, învelit în ciocolată neagră.

Cremă delicată pe bază de unt de migdale 
în ciocolată cu lapte, decorată cu o migdală 
întreagă.

Creme brulee, faimosul desert franceză, a fost 
capturat într-o pralină din ciocolată cu lapte 
delicioasă.

O compoziţie excepţională din cafea italiană 
aromată şi cireşe.

Cremă de caramel, învelită de ciocolată cu 
lapte şi decorată cu jumătate de nucă.

CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOLCONŢINUT REDUS DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE ALCOOLFĂRĂ ALCOOL FĂRĂ ALCOOL

Gustul unic al pralinelor Chocolissimo se datorează nu numai faptului că folosim cele mai bune ingrediente şi reţete unice, dar şi faptului că nu 
folosim niciun fel de conservanţi artificiali - şi nu dorim să facem niciun compromis în această privinţă. Pralinele noastre se produc manual, la 
comanda dumneavoastră, astfel încât să fie proapsete şi delicioase imediat ce le primiţi. Bineînţels că pot fi păstrate pe termen mai lung, însă 
acesta nu ar trebui să fie mai mare de câteva săptămâni - pentru că, în definitiv, adevărata prospeţime nu durează pentru totdeauna!

PRALINE

Marţipan delicios, în ciocolată neagră, 
decorat cu fistic.

Inimioare din ciocolată cu lapte, umplute cu 
cremă de coniac.

O combinaţie originală din dulceaţă 
de portocale şi ganache, într-o ciocolată 
specială Maralumi (plantaţie de arbori 
de cacao din Papua Noua Guinee).

O umplutură excepţională din coacăze 
negre şi cătină, învelită în cea mai fină 
ciocolată albă. O pralină unică, delicioasă, 
surprinzătoare.

P1

P6

P12

P24

P14

P19

P25

P2

P7 P8

P15

P26

P9

P5

P10

P17

P22

P28

P16 P21

P27

P3

P29

P39

P49

P34

P30

P41

P51

P35

P32

P43 P45

P37

P33

P48

P31

P42

P36

P53 P55P54P52

FORESTER

HAZELINO

STRAWBERRY 
TRIANGLE

ROYAL MACADAMIA

MOUSSE 
AU CHOCOLAT

BALSAMICO 
CARAMEL

BOURBON VANILLA

CARRE CAFE

CHERRY HEART BUTTER TRUFFLE

CUP-PUCINO

BUTTER CARAMEL 
& HIMALAYAN SALT

PISTACHIO MARZIPAN

MARBRE

BRESIL

FLORENTINE

CHOCOLATTE

PICASSO

CRISPY MILK GOLDEN TRUFFLE

HONEY CRUNCH

MARC DE CHAMPAGNE 
HEART

RED VANILLA

TATIN

CRÈME BRÛLÉE

WOODFOREST 
MOUSSE

GRAND MARNIER

PROSECCO & 
PASSION FRUIT

CAPPUCINO CHERRY

JERICHO

COFFEE CARAMEL

MADORLA FRAMBOISINE

RASPBERRY 
BRANDY&CREAM

MANGOLASSI

COOKIE DOUGH

WALNUT CARAMEL

SOUTHTIROL KIRSCH

SEVILLE

ROYAL MARZIPAN MADRILENEBRANDY HEARTLADY CASSIS
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Praline fabuloase, delicioase şi colorate, în forma faimoaselor brioşe.

Dulci şi delicioase, frumos colorate şi adorabile. Patru arome unice, patru umpluturi distincte. Acestea sunt pralinele noastre în formă de 
gogoşi. Încearcă-le azi să vezi care dintre ele este preferata ta.

Colecţia Choc&Roll a fost creată pentru a vă împiedica să vă gândiţi la ciocolată ca la ceva plictisitor. Reţete delicioase şi tradiţionale care sunt puse 
într-un ambalaj transparent pentru ca dumneavoastră să vedeţi cum arată pralinele în interior. Dar aspectul lor nu este singurul lucru tentant.

Arome delicioase şi aspect inedit - aceasta este cea mai bună descriere a pralinelor noastre în forma feliilor de tort. Savurează gustul excelent 
de ganache de ciocolată, cheesecake de lămâie, tort de ciocolată si cireşe sau cremă subtilă de coacăze roşii.

Amestecuri magnifice de fructe şi licori care sunt incluse în excelenta ciocolată Chocolissimo şi decorate cu zahăr colorat.

Cremă delicată de caramel, în ciocolată cu 
lapte belgiană.

Cremă de cappuccino excelentă în ciocolată 
cu lapte delicioasă.

Cremă de căpşuni în ciocolată cu lapte 
delicioasă.

Cremă de ciocolată crocantă în ciocolată  
cu lapte.

Cremă de migdale şi alune, în ciocolată 
cu lapte.

Cremă din fructe de pădure în ciocolată 
cu lapte.

CUPCAKES

DONUTS

CHOC&ROLL

CAKES SLICES OBSESSION ROUND

Cremă de vanilie cu Remy Martin  în 
ciocolată albă

Cremă de trandafir în ciocolată alba 
cu petale de trandafir

Cremă de căpşuni cu iaurt în ciocolată albă Cremă din ciocolată neagră cu vodka 
şi boabe de cacao

Cremă de cafea aromată cu lapte  în 
ciocolată albă

Cremă de mere delicioasă în ciocolată 
cu lapte

Nuga delicioasă în ciocolată neagră Cremă de migdale cu Amaretto 
în ciocolată cu lapte

Inimă din ciocolată, umplută cu cremă de 
migdale şi boabe de vanilie.

Ciocolată delicioasă în formă de gogoaşă, 
cu umplutură de vanilie.

O pralină delicioasă cu cremă în strat dublu 
care combină aroma delicată a mousse-ului 
de ciocolată cu gustul răcoritor al ganache-
ului de cirese.

Grappa italienesc este una dintre cele mai 
recunoscute băuturi alcoolice din lume. 
Petalele de trandafiri seduc cu subtilitate şi 
parfum. Combinaţia acestor două ingrediente 
poate fi găsită în pralinele noastre.

Ganache delicios de coacăze în ciocolată 
neagră catifelată.

Ciocolată delicioasă în formă de gogoaşă, 
cu umplutură de căpşuni.

Aroma intensă de cheesecake cu lămâie 
într-o pralină în formă de felie de tort.

Este ceva special pentru iubitorii de senzaţii 
citrice. Umplutura conţine suc de lămâie, uşor 
îndulcit, în ciocolată albă şi zahăr glazurat.

Cremă delicioasă de banană şi ciocolată cu 
lapte, învelită în ciocolată neagră intensă.

Cremă delicată de nucă de cocos, în 
ciocolată neagră aromată.

Cremă amăruie pe bază de infuzie din ceai 
verde, în ciocolată neagră intens aromată.

Cremă răcoritoare de portocale, cu un praf 
de condimente aromate, în ciocolată neagră 
intensă.

Ciocolată delicioasă în formă de 
gogoaşă, cu cremă de ciocolată, 
decorată cu bucăţi de ciocolată.

Ganache din ciocolată neagră, în crustă 
de ciocolată, decorată cu perle crocante 
din zahăr.

Un element clasic al artei servirii la bar: 
lichior dulce cu şampanie, în ciocolată albă 
şi decorat cu zahăr roşu. Puteţi să consideraţi 
ciocolata ca desert sau...aperitiv.

Ciocolată delicioasă în formă de gogoaşă, 
cu cremă de caramel, decorată cu bucăţi 
de zahăr colorat.

O bucată delicioasă de tort de căpşuni şi 
ciocolată cu lapte decorată cu o rozetă din 
cremă albă.

Pralină delicioasă umplută complet cu coniac 
clasic Marc de Champagne. În ciocolată cu 
lapte, stropit cu zahăr glazurat.

Cremă dulce de caramel, cu un praf de sare, 
în ciocolată neagră de cea mai bună calitate.

CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOLCONŢINUT REDUS DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE ALCOOLFĂRĂ ALCOOL FĂRĂ ALCOOL

umplutură delicioasă de praline din 
alune şi migdale crocante, în ciocolată 
cu lapte delicată

cremă de ganache cu adaos de cafea 
măcinată în ciocolată neagră

extrem de dulce şi aromată, cremă de 
caramel în ciocolată cu lapte

cremă de gianduja cu nucă de cocos 
acoperită cu un strat de ciocolată 
cu lapte

O compoziţie unică de cremă de 
zmeură şi fructe de pădure în ciocolată 
belgiană cu lapte.

Cremă intensă de lămâie, ascunsă 
într-o crustă delicioasă din ciocolată 
cu lapte.

VANILLA NOUGAT 
HEARTP65BLUEBERRY DELIGHTP64

COCCOP59

SPICY ORANGEP62

THÈP60CARAMEL DE SEL 
HEARTP57 BANANAP58

DIPLOMATE LAITP66

LUTHIER CARAMEL LAIT TREVISEP67 P68 P69

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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Formă: Floare
Greutate: 100 g
Dimensiuni: 195 x 195 x 20 mm

Mini biscuiţi

Casetă din lemn DeLuxe Casetă Choc&Play Casetă Choc&Play cu o pisicuţă Casetă Choc&Pay My Love

Bomboane cu jeleu

Formă: Inimă XS
Greutate: 100 g
Dimensiuni: 195 x 195 x 20 mm

Formă: Pătrat XL
Greutate: 200 g
Dimensiuni: 195 x 195 x 20 mm

a fost creat pentru toţi gurmanzii care îşi doresc mai mult decât o ciocolată delicioasă. Crează propria tabletă 
de ciocolată alegând mai întâi forma preferată, apoi aroma care îţi place, adaugă ingredientele preferate şi 
alege cea mai potrivită cutie pentru ciocolata creată de tine. Special pentru Sărbătorile Pascale am pregătit 
forme speciale de ou de Paşte şi iepuraş. 

POŢI GĂSI MAI MULTĂ INSPIRAŢIE PE

PASUL 1 - ALEGE AROMA:

PASUL 2 - ALEGE FORMA:

PASUL 3 - ALEGE EXTRA-INGREDIENTE:

PASUL 4 - ALEGE CUTIA POTRIVITĂ:

FII MAESTRU CIOCOLATIER PENTRU CÂTEVA MOMENTE
ŞI CREAZĂ PROPRIA CIOCOLATĂ!

CHOCOLISSIMO.RO

Nuci de Macadamia

Felii de căpşuni uscate Afi ne uscateAlune coapte

CHOC&PLAY

Alege aroma preferată a  ciocolatei. Preferi ciocolata cu lapte aromată cu un praf de condimente speciale sau ciocolata neagră cu 54% 
conţinut de cacao? Sau poate îţi place gustul subtil al ciocolatei albe? Dacă nu te poţi decide, alege o combinaţie perfectă între două tipuri 
de ciocolată.

Care dintre aceste forme speciale de Paşte îţi place mai mult?

Şi acum pune-ţi imaginaţia la treabă pentru a forma cele mai bune combinaţii de ingrediente pentru ciocolata creată de tine. Poţi alege nuci 
crocante, fructe uscate sau decoruri unice. 

Preferi o cutie elegantă din lemn sau una amuzantă, realizată din carton, cu grafică specifică? Sau putem crea un ambalaj unic, personalizat 
cu grafica proprie. 

Ciocolată cu lapte şi ciocolată albă

Ciocolată albă

Ciocolată neagră şi ciocolată cu lapte

Ciocolată cu lapte

Ciocolată neagră şi ciocolată albă

Ciocolată neagră
Preţ net: 0,00 RON

Preţ net: 2,20 RON

Preţ net: 0,00 RON

Preţ net: 2,20 RON

Preţ net: 0,55 RON
 

Preţ net: 4,59 RON
 

Preţ net: 4,59 RON
 

Preţ net: 4,59 RON
 

Preţ net: 17,89 RON
 

Preţ net: 4,59 RON Preţ net: 4,59 RON

Preţ net: 2,02 RON
 

Preţ net: 2,02 RON
 

Preţ net: 2,57 RON
 

Preţ net: 0,00 RON
 

Preţ net: 2,20 RON
 

Preţ net: 15,96 RON
 

Preţ net: 22,11 RON
 

Preţ net: 18,16 RON
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Dimensiuni în ambalj: 195x195x20 mm
Greutate minimă netă: 200 g

Dimensiuni în ambalj: 195x195x20 mm
Greutate minimă netă: 100 g

Dimensiuni în ambalj: 195x195x20 mm
Greutate minimă netă: 100 g

Dimensiuni în ambalj: 195x195x20 mm
Greutate minimă netă: 100 g

Dimensiuni în ambalj: 195x195x20 mm
Greutate minimă netă: 100 g

Dimensiuni în ambalj: 203x203x30 mm
Greutate minimă netă: 200 g

Tabletă delicioasă de ciocolată cu lapte ornată 
cu biscuiţi dulci, fulgi crocanţi de cocos, alune 
şi boabe de cafea aromate.

Tabletă de ciocolată neagră excelentă, ornată cu zmeură 
confiată, rubarbă şi fulgi crocanţi de cocos.

Ciocolată cu lapte în formă pătrată cu căpşune confiate, 
perle de ciocolată, fulgi delicaţi de migdlae, fulgi crocanţi 
de cocos şi boabe de cacao. Ambalată într-o cutie 
elegantă din lemn alb.

Ciocolată cu lapte şi albă în formă de trifoi cu un 
adaos de fructe confiate, ambalată într-o cutie 
frumoasă, de primăvară.

Inimă de ciocolată albă ornată cu căpşune 
confiate, fulgi de migdale şi chili.

Tabletă dulce de ciocolată în formă 
de maşinuţă, creată din ciocolată albă 
cremoasă, ornată cu seminţe de mac, zmeură, 
susan prăjit şi mini biscuiţi Leibnitz.

CIOCOLATĂ CU LAPTE CU BISCUIŢI4505-PL01XX 

TRIFOI DE CIOCOLATĂ CU FRUCTE4503-PL07XX

INIMĂ ALBĂ CU CĂPŞUNE4502-PL06XX

MAŞINUŢĂ ALBĂ CU TOPPING4514-PL06XX

CIOCOLATĂ NEAGRĂ CU COCOS4500-PL01XX

CIOCOLATĂ CU LAPTE 
CU CĂPŞUNE4506-PL07XX

Îţi place produsul, dar nu ai inspiraţie în crearea propriei ciocolate? Ţi-am pregătit o serie de produse concepute 
de noi, delicioase şi spectaculoase.

CHOC&PLAY - PRODUSE GATA PREGĂTITE

Preţ net: 19,08 RON

Preţ net: 24,31 RON
 

Preţ net: 23,21 RON

Preţ net: 21,93 RON

Preţ net: 21,93 RON

Preţ net: 39,17 RON
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Dimensiuni în ambalj: 115x315x25 mm

Dimensiuni în ambalj: 170x370x25 mm

Dimensiuni în ambalj: 142x255x18 mm

Dimensiuni în ambalj: 142x255x18 mm

Dimensiuni în ambalj: 142x255x18 mm
Dimensiuni în ambalj: 108x107x12 mm

PLIC URĂRI2401

PLIC STANDARD2401

PLIC CU LALELE2401
CIOCOTELEGRAMĂ BUNĂ! TRIO2447

CUTIE DE LEMN ALB 10 CU INIMĂ2411

CUTIE DE LEMN ALB 12 FLORI2421

CHOCOTELEGRAM
Fii original şi scrie mesajul tău de sărbătoare cu litere din ciocolată. Acesta va fi împachetat într-o cutie 
inedită, din carton, în formă de plic, sau într-o cutie elegantă din lemn. Poţi crea un mesaj format din 
3 până la 60 de caractere, din cea mai fină ciocolată belgiană.

PASUL 1 - ALEGE LUNGIMEA MESAJULUI

CUBURI STANDARD CUBURI SPECIALE CUBURI PRINTATE

PASUL 2 - COMPUNE TEXTUL TELEGRAMEI

PASUL 3 - ALEGE AMBALAJUL

Gândeşte-te ce mesaj vrei "să scrii" şi selectează dimensiunea telegramei, luând în considerare inclusiv spaţiile.

Compune mesajul folosind litere din ciocolată cu lapte, iar pentru spaţii foloseşte cuburile din ciocolată albă. Completează totul cu simboluri 
speciale printate pe cuburi din ciocolată albă. 

Alege una dintre cutiile noastre speciale, în formă de plic sau din lemn, cu grafică de Paşte.
Putem, de asemenea, să personalizăm cutia cu grafica proprie.

INDEX DIMENSIUNEA 
TELEGRAMEI

23502350 1x3 - 3 CUBURI

23512351 1x7 - 7 CUBURI

23522352 2x7 - 14 CUBURI

23532353 3x7 - 21 CUBURI

23542354 4x7 - 28 CUBURI

23552355 1x8 - 8 CUBURI

23562356 2x8 - 16 CUBURI

23572357 3x8 - 24 CUBURI

23582358 4x8 - 32 CUBURI

23592359 1x10 - 10 CUBURI

23602360 2x10 - 20 CUBURI

23612361 3x10 - 30 CUBURI

23622362 2x12 - 24 CUBURI

23632363 3x12 - 36 CUBURI

23642364 4x12 - 48 CUBURI

23652365 5x12 - 60 CUBURI

Preţ net: 18,72 RON

Preţ net: 18,72 RON
 

Preţ net: 0,55 RON
 

Preţ net: 0,55 RON
 

Preţ net: 2,57 RON
 

PREŢ NET:

5,87 RON

19,91 RON

29,08 RON

38,44 RON

48,07 RON

22,84 RON

32,75 RON

41,56 RON

50,83 RON

40,18 RON

51,38 RON

68,26 RON

58,90 RON

72,84 RON

98,62 RON

118,35 RON

Preţ net: 0,18 - 0,55 RON Preţ net: 2,57 RON
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Dimensiuni în ambalj: 108x107x12 mm

Dimensiuni în ambalj: 115x315x25 mm

Dimensiuni în ambalj: 260x145x19 mm

Dimensiuni în ambalj: 260x145x19 mm

Dimensiuni în ambalj: 170x370x25 mm

TELEGRAMĂ ÎN PLIC URĂRI2401

TELEGRAMĂ ÎN PLIC 2401CIOCOTELEGRAMĂ BUNĂ!2447

HAPPY BIRTHDAY2411

HUGS ANG KISSES2421

CHOCOLISSIMO.RO
Mai multe sugestii puteţi găsi pe websiteul nostru

CHOCOTELEGRAM

Găseşte în magazinul nostru www.chocolissimo.ro sugestii de telegrame pregătite de noi special pentru 
Sărbătorile Pascale.

Preţ net: 8,44 RON

Preţ net: 66,97 RON
 

Preţ net: 28,35 RON
 

Preţ net: 41,19 RON

Preţ net: 138,81 RON
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Stim cât de mult contează calitatea produselor cu care decideţi să vă asociaţi 
brandul. Toate produsele Chocolissimo se remarcă prin calitatea deosebită 
a  ingredientelor folosite şi printr-o  prezentare impecabilă. Dacă sunteţi 
în căutare de cadouri creative şi surprinzătoare pentru Sărbătorile de Paşte, 

vă stăm cu plăcere la dispoziţie.

E-MAIL: CONTACT@Chocolissimo.RO  TELEFON: + 40 761 061 397



tel: +40 761 061 397
contact@chocolissimo.ro

WWW.CHOCOLISSIMO.RO

MM BROWN GROUP
SC SAVORISA SRL
Năstase Pamfil 38
Sector 2, Bucureşti
ROMÂNIA

MM Brown Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 582

61-324 Poznań
POLAND


