
KERSTCHOCOLADE



TIJD DIE WE AANGENAAM DOORBRENGEN MET 
ONZE FAMILIE EN VRIENDEN, DE GEUR VAN DE 

KERSTBOOM  DAT IS KERSTMIS  WERELDWIJD EEN 
VAN DE GEZELLIGSTE PERIODES VAN HET JAAR.

Om deze speciale dagen nog aangenamer en helemaal onvergetelijk te maken, 
creëerden wij de Chocolissimo kerstcollectie. Wat anders zou u uw familie willen 
aanbieden dan warme chocolademelk of pralines die smelten op uw tong? Gedurende 
deze uitzonderlijke dagen verdient iedereen wel iets speciaals. Onze wonderlijke 
chocolade zal de kerstsfeer nog aangenamer maken en telkens weer zoetheid 

toevoegen, avond na avond.

WIJ WENSEN U EEN VROLIJKE
EN CHOCOLADE KERST!
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ADVENTSKALENDER

385900   WINTER TALES POP UP ADVENT CALENDAR 
 Afme  ngen verpakking: 150×206×60 mm 
 Ne  o gewicht: 288 g 
 Ne  o prijs: 28,00 EUR 
 Een exclusieve adventskalender die u terug zal voeren naar de 
kerstperiode uit uw kinder  jd. Niet alleen vanwege de heerlijke 
verrassingen achter de luikjes, maar ook door de schi  erende 
pop up aan de binnenzijde.  

385910   WINTER TALES ADVENT CALENDAR MINI 
 Afme  ngen verpakking: 288×204×25 mm 
 Ne  o gewicht: 190 g 
 Ne  o prijs: 14,19 EUR 
 Een verbazend mooie adventskalender gevuld met 24 heerlijke, 
mini-pralines.  
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ADVENTSKALENDER

 WINTER TALES 
 Afme  ngen verpakking: 300×182×34 mm 
 Een unieke collec  e van adventskalenders 
die heerlijke chocolaatjes, pralines en 
chocoladele  ers verbergen om samen 
heerlijke kerstwensen te creëren. 

3933   NEAPOLITANS 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 14,95 EUR 
 Deze prach  g uitgevoerde adventskalender is gevuld met 24 
mini-chocolaatjes, versierd met de  kerstman, een kerstboom en 
sterretjes 

3935   PRALINES 
 Ne  o gewicht: 288 g 
 Ne  o prijs: 25,05 EUR 
 De adventskalender is gevuld met 24 handgemaakte pralines 
die de dagen die u wacht op Kerstmis veel aangenamer zullen 
maken. 

3934   CHOCOTELEGRAM 
 Ne  o gewicht: 228 g 
 Ne  o prijs: 14,19 EUR 
 De adventskalender is gevuld met 24 chocoladele  ers 
waarmee u heerlijke kerstwensen kunt creëren. 

3936   PRALINES & NEAPOLITANS 
 Ne  o gewicht: 240 g 
 Ne  o prijs: 19,05 EUR 
 Deze prach  g uitgevoerde adventskalender is gevuld met 12 
mini-chocolaatjes, versierd met de kerstman, een kerstboom en 
sterretjes en 12 handgemaakte pralines met diverse vullingen.  
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ADVENTSKALENDER

3803   TRICOLOR CALENDER 
 Afme  ngen verpakking: 180×143×34 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 10,19 EUR 
 Een prach  ge adventskalender met achter 
de luikjes 24 mini-chocolaatjes, versierd 
met a  eeldingen van de kerstman, een 
kerstboom en een ster. 

3929   ADVENT BOOK NEAPOLITANS 
MINI 
 Afme  ngen verpakking: 180×145×32 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 12,95 EUR 
 Schi  erende adventskalender in 
boekvorm, goudkleurig en gevuld met 24 
napolitains, versierd met o.a. de kerstman 
en een kerstboom. 

3694   ADVENT CALENDER IN 
A WOODEN BOX 
 Afme  ngen verpakking: 373×172×26 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 18,00 EUR 
 Een exclusieve adventskalender in een 
houten kistje, met 24 mini-chocolaatjes, 
versierd met a  eeldingen van de 
Kerstman, een kerstboom en een ster. 
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ChocoPostcard – Hoe te ontwerpen:
Kies uw favoriete foto,
Kies één van de drie afme  ngen en kleuren voor de verpakking.
Stuur de foto.
Dit is alles wat we nodig hebben om uw wensen te combineren met uw chcocoladesmaken!

ADVENTSKALENDER

373202   ADVENT CALENDER 
DELUXE GREEN 
 Afme  ngen verpakking: 260×175×50 mm 
 Ne  o gewicht: 288 g 
 Ne  o prijs: 31,81 EUR 
 De  jd voor Kerstmis is een speciale en 
vreugdevolle  jd. Deze luxueuze 
adventskalender bevat 24 kartonnen 
tasjes met heerlijke pralines. Elke dag 
bijzondere chocolade met uitzonderlijke 
smaken te ontdekken. 

377702   ADVENT CALENDER DELUX 
GREEN POSTCARD 
 Afme  ngen verpakking: 260×175×50 mm 
 Fotoformaten: 130×90 mm 
 Ne  o gewicht: 288 g 
 Ne  o prijs: 33,52 EUR 
 De  jd voor Kerstmis is een speciale en 
vreugdevolle  jd. Deze luxueuze 
adventskalender bevat 24 kartonnen 
tasjes met heerlijke pralines. Elke dag 
bijzondere chocolade met uitzonderlijke 
smaken te ontdekken. Een luxueuze 
kartonnen verpakking, met de 
mogelijkheid om te personaliseren met uw 
eigen geüploade a  eelding. 

3641   ADVENT CALENDER 
CHRISTMAS TIME 
 Afme  ngen verpakking: 227×224×103 mm 
 Ne  o gewicht: 310 g 
 Ne  o prijs: 35,43 EUR 
 24 originele tasjes, opgehangen aan een 
mooi touwtje, zal de opwindende  jd voor 
Kerstmis nog plezieriger maken. Elk tasje 
bevat een heerlijke chocolade trakta  e. 
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ADVENTSKALENDER

364201   ELEGANT ADVENT CALENDER 
 Afme  ngen verpakking: 156×132×89 mm 
 Ne  o gewicht: 270 g 
 Ne  o prijs: 45,52 EUR 
 Deze unieke adventskalender in een exclusief houten kistje van 
Afrikaans hout, bevat 24 doosjes gevuld met lekkernijen van 
chocolade, waartegen geen enkele zoetekauw nee zal kunnen 
zeggen. U vindt onder andere pralines met diverse vullingen 
en  knapperige noten in chocolade. 

3734   ADVENT CALENDER  PREMIUM 
 Afme  ngen verpakking: 230×155×46 mm 
 Ne  o gewicht: 288 g 
 Ne  o prijs: 39,81 EUR 
 Luxe adventskalender in een licht houten geschenkverpakking. 
Het kistje bevat 24 kartonnen doosjes, gevuld met een 
heerlijke chocolade praline. 
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ADVENTSKALENDER

3828   WINTER CALENDER 
 Afme  ngen verpakking: 180×143×34 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 11,81 EUR 
 24 chocolaatjes gemaakt van pure, wi  e en melkchocolade met 
heerlijke toppings, verborgen achter de luikjes van deze 
adventskalender. 

3683   DOUBLE CALENDER 
 Afme  ngen verpakking: 302×183×68 mm 
 Ne  o gewicht: 460 g 
 Ne  o prijs: 36,38 EUR 
 Deze dubbele adventskalender bevat 24 mini-chocolaatjes 
versierd met a  eeldingen van de Kerstman, een kerstboom en 
een ster, alsook een heerlijk mix van 24 speciaal geselecteerde 
pralines 
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ADVENTSKALENDER

3930   ADVENT CALENDER BLACK 
 Afme  ngen verpakking: 425×300×15 mm 
 Ne  o gewicht: 195 g 
 Ne  o prijs: 13,62 EUR 
 Heerlijke chocolade achter de luikjes van 
deze adventskalender. Ontdek de 4 scha   ge 
peperkoeken mannetjes naast de napolitains, 
versierd met de kerstman, kerstboom en 
sterretjes.  

397401   ADVENT BOOK MERRY 
CHRISTMAS 
 Afme  ngen verpakking: 278×190×32 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 20,48 EUR 
 Een bijzondere adventskalender, gevuld met 
heerlijke chocolade in diverse vormen, zoals 
een kerstboom, een sneeuwman, een bel en 
een kerstsok. Gemaakt van de beste pure, 
wi  e en melkchocolade, zullen ze het 
wachten naar Kerstmis zoetjes laten 
verlopen. En er wacht nog een extra 
verrassing achter één van de luikjes, 
chocolade met een print.  

393001   ADVENT BOOK BLACK 
 Afme  ngen verpakking: 220×142×56 mm 
 Ne  o gewicht: 185 g 
 Ne  o prijs: 18,19 EUR 
 Een unieke adventskalender met 22 
mini-chocolaatjes, versierd met a  eeldingen 
van de Kerstman, een kerstboom en een ster, 
alsook 2 chocolade fi guurtjes, een scha   g 
peperkoekmannetje en een kleurrijke 
kerstboom.  
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ADVENTSKALENDER

3931   ADVENT CALENDER WHITE 
SNOW 
 Afme  ngen verpakking: 297×110×30 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 11,33 EUR 
 Deze unieke adventskalender verbergt 24 
mini-chocolaatjes met a  eeldingen van 
de Kerstman, een kerstboom en een ster.  

3932   ADVENT CALENDER 
OBSESSION 
 Afme  ngen verpakking: 251×180×35 mm 
 Ne  o gewicht: 288 g 
 Ne  o prijs: 24,29 EUR 
 De adventskalender is gevuld met 24 
heerlijke handgemaakte pralines met 
verschillende vullingen 

3842   ADVENT CALENDER 
CHRISTMAS TREE 
 Afme  ngen verpakking: 410×410×280 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 17,05 EUR 
 Deze buitengewone adventskalender in de 
vorm van een kerstboom bevat 24 
heerlijke chocolaatjes. Wachten op de 
kerstman was nog nooit zo zoet. 
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HOUTEN KISTJES

3556   MERRY CHOCOLATERIE 
 Afme  ngen verpakking: 156×114×89 mm 
 Ne  o gewicht: 250 g 
 Ne  o prijs: 39,81 EUR 
 Een exclusief houten kistje uit Afrikaans 
hout, met twee schui  es, gevuld met 20 
handgemaakte, zorgvuldig geselecteerde 
pralines. 

3557   MERRY GRANDE 
 Afme  ngen verpakking: 156×127×114 mm 
 Ne  o gewicht: 375 g 
 Ne  o prijs: 55,62 EUR 
 Een exclusief houten kistje uit Afrikaans 
hout, met drie schui  es, gevuld met 30 
handgemaakte, zorgvuldig geselecteerde 
pralines. 

3563   MERRY MASSIMO 
 Afme  ngen verpakking: 168×156×114 mm 
 Ne  o gewicht: 500 g 
 Ne  o prijs: 71,81 EUR 
 Een exclusief houten kistje uit Afrikaans 
hout, met vier schui  es, gevuld met 40 
handgemaakte, zorgvuldig geselecteerde 
pralines. 

3554   MERRY ELEGANCE MINI 
 Afme  ngen verpakking: 89×88×37 mm 
 Ne  o gewicht: 50 g 
 Ne  o prijs: 10,86 EUR 
 Een exclusief houten kistje uit Afrikaans 
hout, gevuld met 4 handgemaakte, 
zorgvuldig geselecteerde pralines. 

3555   MERRY ELEGANCE 
 Afme  ngen verpakking: 143×104×37 mm 
 Ne  o gewicht: 125 g 
 Ne  o prijs: 17,05 EUR 
 Een exclusief houten kistje uit Afrikaans 
hout, gevuld met 10 handgemaakte, 
zorgvuldig geselecteerde pralines. 
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HOUTEN KISTJES

3558   MERRY CLASSIC 
 Afme  ngen verpakking: 195×142×37 mm 
 Ne  o gewicht: 250 g 
 Ne  o prijs: 28,48 EUR 
 Een houten kistje uit exo  sch hout, gevuld 
met 20 overheerlijke, handgemaakte 
pralines. 

3562   MERRY PRESTIGE 
 Afme  ngen verpakking: 290×142×37 mm 
 Ne  o gewicht: 375 g 
 Ne  o prijs: 39,90 EUR 
 Een houten kistje gevuld 30 
handgemaakte pralines. 

356202   WOODEN BOX FOR 
BUSINESS CARD 
 Afme  ngen verpakking: 116×86×38 mm 
 Ne  o gewicht: 35 g 
 Ne  o prijs: 9,43 EUR 
 Een gepersonaliseerde print op chocolade, 
in de vorm van een visitekaartje. Verpakt 
in een s  jlvol houten kistje gemaakt van 
exclusief Afrikaans hout. 

356201   WOODEN BOX FOR 5 
PRALINES 
 Afme  ngen verpakking: 213×63×38 mm 
 Ne  o gewicht: 60 g 
 Ne  o prijs: 12,48 EUR 
 Vijf heerlijke pralines, verborgen in een 
s  jlvol houten kistje, gemaakt van 
exclusief Afrikaans hout.  
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HOUTEN KISTJES

0211   CHOCO TRIANGLE 
 Afme  ngen verpakking: 220×220×37 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 27,62 EUR 
 Het driehoekig houten kistje bevat 12 handgemaakte pralines. 

3649   MERRY CHOCOBAR 
 Afme  ngen verpakking: 185×160×40 mm 
 Ne  o gewicht: 185 g 
 Ne  o prijs: 45,14 EUR 
 Een houten kistje dat kan opgezet worden als een koffi  etafeltje, 
gevuld met 15 handgemaakte pralines. 
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XMAS PREMIERE

0212   XMAS PREMIERE QUADRO 
 Afme  ngen verpakking: 93×93×37 mm 
 Ne  o gewicht: 50 g 
 Ne  o prijs: 9,33 EUR 
 Een klassiek houten kistje van licht hout, 
gevuld met 4 handgemaakte pralines van 
de beste kwaliteit. 

0213   XMAS PREMIERE MINI 
 Afme  ngen verpakking: 145×117×37 mm 
 Ne  o gewicht: 125 g 
 Ne  o prijs: 15,14 EUR 
 Een klassiek houten kistje van licht hout, 
gevuld met 10 handgemaakte pralines van 
de beste kwaliteit. 

0214   XMAS PREMIERE MIDI 
 Afme  ngen verpakking: 197×145×37 mm 
 Ne  o gewicht: 250 g 
 Ne  o prijs: 26,19 EUR 
 Een klassiek houten kistje van licht hout, 
gevuld met 20 handgemaakte pralines van 
de beste kwaliteit. 

0215   XMAS PREMIERE MAXI 
 Afme  ngen verpakking: 287×145×37 mm 
 Ne  o gewicht: 375 g 
 Ne  o prijs: 37,05 EUR 
 Een klassiek houten kistje van licht hout, 
gevuld met 30 handgemaakte pralines van 
de beste kwaliteit. 
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FABULOUS CHRISTMAS

0216   FABULOUS CHRISTMAS 
ZONDER ALCOHOL 
 Afme  ngen verpakking: 150×146×112 mm 
 Ne  o gewicht: 500 g 
 Ne  o prijs: 65,81 EUR 
 Een schi  erend houten kistje uit Afrikaans 
hout, gevuld met 40 overheerlijke, 
alcoholvrije, pralines. 

0218   FABULOUS CHRISTMAS MIX 
 Afme  ngen verpakking: 150×146×112 mm 
 Ne  o gewicht: 500 g 
 Ne  o prijs: 65,81 EUR 
 Een schi  erend houten kistje uit Afrikaans 
hout, gevuld met 40 overheerlijke 
pralines, zowel met als zonder alcohol. 
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HOUTEN KISTJES

356205   WINTER COLLECTION WITH 
NUTTY PRALINES 
 Afme  ngen verpakking: 183×178×44 mm 
 Ne  o gewicht: 130 g 
 Ne  o prijs: 19,81 EUR 
 Een s  jlvol zwart houten kistje met originele 
pralines en chocolade. U vindt mini-pralines, 
heerlijke chocolade kerststerren, chocolade 
hulstblaadjes en pralines in de vorm van een 
halve walnoot.  

356206   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS BAUBLES 
 Afme  ngen verpakking: 183×178×45 mm 
 Ne  o gewicht: 130 g 
 Ne  o prijs: 19,81 EUR 
 Een s  jlvol zwart houten kistje met originele 
pralines en chocolade. U vindt mini-pralines, 
schi  erende chocolade kerststerren, 
chocolade hulstblaadjes en gevulde 
chocolade kerstballetjes.  

356207   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS PRALINES 
 Afme  ngen verpakking: 183×178×46 mm 
 Ne  o gewicht: 130 g 
 Ne  o prijs: 19,81 EUR 
 Een s  jlvol zwart houten kistje met originele 
pralines en chocolade. U vindt mini-pralines, 
schi  erende chocolade kerststerren, 
chocolade hulstblaadjes en heerlijke 
kerstpralines. 

29



WINTER SET

3956   XMAS CHOCONUTS MINI 
 Afme  ngen verpakking: 83×70×52 mm 
 Ne  o gewicht: 65 g 
 Ne  o prijs: 5,62 EUR 
 Krokante hazelnoten, bedekt met een 
laagje overheerlijke melkchocolade en 
verpakt in een schi  erend doosje. 

3957   XMAS MACADAMIA MINI 
 Afme  ngen verpakking: 83×70×52 mm 
 Ne  o gewicht: 55 g 
 Ne  o prijs: 5,62 EUR 
 Heerlijke macadamianoten, bedekt met 
een laagje melkchocolade en verpakt in 
een schi  erend doosje. 

3958   XMAS 
CHOCOSTRAWBERRIES MINI 
 Afme  ngen verpakking: 83×70×52 mm 
 Ne  o gewicht: 60 g 
 Ne  o prijs: 5,62 EUR 
 Verrukkelijke aardbeien, bedekt met 
een laagje overheerlijke melkchocolade 
met een wi  e garnering en verpakt in 
een schi  erend doosje. 

3971   WINTER SET MIDI 
 Afme  ngen verpakking: 245×204×34 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 14,00 EUR 
 Een klassiek doosje met heerlijke pralines, 
gevulde pralines met walnoten, chocolade 
fi guurtjes en snacks. 

3972   WINTER SET MAXI 
 Afme  ngen verpakking: 423×204×34 mm 
 Ne  o gewicht: 300 g 
 Ne  o prijs: 25,81 EUR 
 Een klassiek doosje met heerlijke pralines, 
gevulde pralines met walnoten, chocolade 
fi guurtjes en snacks. 
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CHRISTMAS DELIGHTS / WINTER DELIGHTS

3939   CHRISTMAS DELIGHTS 4 
 Afme  ngen verpakking: 87×85×30 mm 
 Ne  o gewicht: 60 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
    

3940   CHRISTMAS DELIGHTS 6 
 Afme  ngen verpakking: 130×87×30 mm 
 Ne  o gewicht: 85 g 
 Ne  o prijs: 7,62 EUR 
    

3941   CHRISTMAS DELIGHTS 8 
 Afme  ngen verpakking: 160×87×30 mm 
 Ne  o gewicht: 115 g 
 Ne  o prijs: 9,62 EUR 
 Acht unieke pralines voor een speciale 
kerst. Een selec  e van acht Chocolissimo 
pralines met heerlijke vulling en 
schi  erend versierd met een kerstmo  ef.  

3944   WINTER DELIGHTS 8 
 Afme  ngen verpakking: 160×87×45 mm 
 Ne  o gewicht: 145 g 
 Ne  o prijs: 10,38 EUR 
 Een heerlijk paar voor de kerstperiode. 
Een heerlijke kerstboom en een prach  ge 
sneeuwman met hazelnootvulling. Deze 
kerstdoos bevat 8 pralines.  

3943   WINTER DELIGHTS 6 
 Afme  ngen verpakking: 130×87×45 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 8,29 EUR 
    

3942   WINTER DELIGHTS 4 
 Afme  ngen verpakking: 87×85×45 mm 
 Ne  o gewicht: 70 g 
 Ne  o prijs: 6,19 EUR 
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WINTER STICKS

Warme chocolademelk – Hoe te bereiden:
Voeg twee eetlepels chocolade (+/- 30 gr) toe aan een kop warme melk (+/- 200 ml). Goed roeren.
Als u houdt van een meer intense smaak van chocolade kan u meer chocolade toevoegen om zo de gewenste smaak te verkrijgen.
Chocos  ck – Hoe te gebruiken:
Zet een Chocos  ck in een kop (+/- 200 ml) warme melk. Wacht 2 minuten, totdat de chocolade is gesmolten. Af en toe roeren.

369501   DRINKING CHOCOLATE 
WITH CUP 
 Afme  ngen verpakking: 157×138×102 mm 
 Ne  o gewicht: 200 g 
 Ne  o prijs: 20,95 EUR 
 Een exclusieve, keramische, thermische 
beker, samen met warme chocolademelk, 
waarmee u een heerlijk warm drankje 
maakt. De kop hee   een dubbele 
keramische wand, voor een betere 
thermische isola  e, en een comfortabel 
siliconen deksel. 

3689   XMAS DARK CHOCOSTICK 
 Afme  ngen verpakking: 175×45×45 mm 
 Ne  o gewicht: 33 g 
 Ne  o prijs: 3,05 EUR 
 Chocolademelk met kerst, gemaakt van 
chocos  cks met pure chocolade. Smelt in 
een kop warme melk om zo perfecte 
chocolademelk te verkrijgen. 

3688   XMAS MILK CHOCOSTICK 
 Afme  ngen verpakking: 175×45×45 mm 
 Ne  o gewicht: 33 g 
 Ne  o prijs: 3,05 EUR 
 Chocolademelk met kerst, gemaakt van 
chocos  cks met melkchocolade. Smelt in 
een kop warme melk om zo perfecte 
chocolademelk te verkrijgen. 

3690   XMAS CHOCOSTICKS 2 
 Afme  ngen verpakking: 148×75×45 mm 
 Ne  o gewicht: 66 g 
 Ne  o prijs: 5,52 EUR 
 Geniet van deze overheerlijke 
chocos  cks, die perfecte chocolademelk 
gee   als u ze smelt in een kop warme 
melk. Het schi  erende doosje bevat 2 
s  cks.  

3691   XMAS CHOCOSTICKS 5 
 Afme  ngen verpakking: 155×125×38 mm 
 Ne  o gewicht: 160 g 
 Ne  o prijs: 11,71 EUR 
 Een exclusief zwart met gouden doosje 
dat 5 overheerlijke chocos  cks bevat, die 
perfecte chocolademelk gee   als u ze 
smelt in een kop warme melk.  
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RUBY EXPERIENCE

973000   RUBY EXPERIENCE 
RASPBERRY  

 Ruby chocolade met toevoeging van 
gedroogde frambozen.  

973001   RUBY EXPERIENCE 
GOLD  

 Ruby chocolade met toevoeging van 
echt goud.  

973002   RUBY EXPERIENCE 
PISTACHIO 

 Ruby chocolade met toevoeging van 
pistachenoten. 

 RUBY EXPERIENCE  
 Afme  ngen verpakking: 148×73×12 mm 
 Ne  o gewicht: 70 g 
 Ne  o prijs: 8,19 EUR 
 Fenomenale Ruby chocolade die een licht zoete smaak hee  , 
maar tezelfder  jd ietwat zurig frui  g smaakt, met heerlijke 
toevoegingen en verpakt in een s  jlvol doosje. Een perfect 
geschenk voor wie een nieuwe smaak wenst te ontdekken.
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XMAS FIRST SELECTION

362001   FIRST SELECTION XMAS 
MINI 
 Afme  ngen verpakking: 181×125×45 mm 
 Ne  o gewicht: 70 g 
 Ne  o prijs: 10,86 EUR 
 Een set van chocolade lekkernijen in een 
elegant doosje. Gevuld met een 
voortreff elijke reep van pure en wi  e 
chocolade, 3 zorgvuldig uitgekozen 
pralines en heerlijke lekkernijen. 

362101   FIRST SELECTION XMAS 
MIDI 
 Afme  ngen verpakking: 251×180×45 mm 
 Ne  o gewicht: 165 g 
 Ne  o prijs: 18,57 EUR 
 Een set van chocolade lekkernijen in een 
elegant doosje. Gevuld met een 
voortreff elijke reep van pure en 
melkchocolade, 4 zorgvuldig uitgekozen 
pralines en 3 soorten heerlijke lekkernijen.  

362201   FIRST SELECTION XMAS 
MAXI 
 Afme  ngen verpakking: 307×220×45 mm 
 Ne  o gewicht: 300 g 
 Ne  o prijs: 27,14 EUR 
 Een set van chocolade lekkernijen in een 
elegant doosje. Gevuld met een 
voortreff elijke reep chocolade, 4 mini 
chocolaatjes, 8 zorgvuldig uitgekozen 
pralines en 3 soorten heerlijke lekkernijen.  
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XMAS WOODRINGS CHOCOLATES

363501   XMAS CUPCAKES TWO 
 Afme  ngen verpakking: 82×49×35 mm 
 Ne  o gewicht: 35 g 
 Ne  o prijs: 3,33 EUR 
 Twee prach  ge pralines in de vorm van 
cupcakes, verpakt in een s  jlvol doosje. 

371401   XMAS CHOCO THREE 
 Afme  ngen verpakking: 129×54×32 mm 
 Ne  o gewicht: 35 g 
 Ne  o prijs: 4,57 EUR 
 Drie heerlijke pralines, verpakt in een 
s  jlvol doosje. 

374201   XMAS SET: FIGUURTJES 
& MINI PRALINES 
 Afme  ngen verpakking: 224×165×25 mm 
 Ne  o gewicht: 95 g 
 Ne  o prijs: 12,67 EUR 
 Een scha   g setje met zes chocolade 
kerstfi guurtjes en vier mini pralines. 
Verpakt in een metalen doosje. Rondom 
een banderol met kerstmo  ef.  

382901   XMAS SET: FIGUURTJES 
 Afme  ngen verpakking: 224×165×25 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Ne  o prijs: 12,67 EUR 
 Een scha   g setje met zes chocolade 
kerstfi guurtjes en drie knapperige ronde 
chocolaatjes met toppings. Verpakt in een 
metalen doosje. Rondom een banderol 
met kerstmo  ef.  
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XMAS CUPCAKES

3836   XMAS CUPCAKES 4 
 Afme  ngen verpakking: 110×110×44 mm 
 Ne  o gewicht: 75 g 
 Ne  o prijs: 6,76 EUR 
 Vier heerlijke kerst cupcakes gemaakt van 
chocolade. Een perfecte versnapering na 
het kerstdiner of als charmant geschenkje.  

3837   XMAS CUPCAKES 6 
 Afme  ngen verpakking: 150×110×44 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 9,05 EUR 
 Zes heerlijke kerst cupcakes gemaakt van 
chocolade. Een perfecte versnapering na 
het kerstdiner of als charmant geschenkje.  

3838   XMAS CUPCAKES 8 
 Afme  ngen verpakking: 185×110×44 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 11,33 EUR 
 Acht heerlijke kerst cupcakes gemaakt van 
chocolade. Een perfecte versnapering na 
het kerstdiner of als charmant geschenkje.  
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XMAS MIX

384302   XMAS MIX MET PRALINES 
MET NOTEN 
 Afme  ngen verpakking: 176×176×48 mm 
 Ne  o gewicht: 160 g 
 Ne  o prijs: 15,62 EUR 
 Een exclusieve set van chocolade 
delicatessen, verpakt in een klassiek maar 
s  jlvol doosje. Binnenin vindt u heerlijke 
gevulde pralines in de vorm van een halve 
walnoot, gevulde chocolade kerstballetjes 
en kerstpralines. 

384402   XMAS MIX MET CUPCAKES 
 Afme  ngen verpakking: 176×176×48 mm 
 Ne  o gewicht: 160 g 
 Ne  o prijs: 15,62 EUR 
 Een klassiek, s  jlvol doosje met 12 
overheerlijke pralines. U vindt pralines in 
de vorm van cupcakes, pralines in de vorm 
van een stukje taart en kerstpralines. 

384502   XMAS MIX MET 
KERSTBALLETJES 
 Afme  ngen verpakking: 176×176×48 mm 
 Ne  o gewicht: 160 g 
 Ne  o prijs: 15,62 EUR 
 Een heerlijke set van speciaal 
geselecteerde chocolade delicatessen in 
een s  jlvol klassiek doosje. Binnenin vindt 
u gevulde chocolade kerstballetjes, 
pralines in de vorm van cupcakes en 
kerstpralines. 
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XMAS CHOCO TRUFFLES

 XMAS CHOCO TRUFFLES 
 Afme  ngen verpakking: 161×130×43 mm 
 Ne  o gewicht: 160 g 
 Ne  o prijs: 11,33 EUR 
 Een unieke collec  e van fi jne Belgische 
truff els die u keer op keer zullen verrassen 
met hun verscheidenheid aan smaken. 

3848   XMAS TRUFFLES ALMOND 

 Fijne handgemaakte truff els bedekt met amandelen en verpakt in 
een mooi doosje. 

3743   XMAS TRUFFLES SPICED COOKIE 

 Handgemaakte melkchocolade truff els, bedekt met een laagje 
biscuit, verpakt in een mooi doosje. 

3849   XMAS TRUFFLES CINNAMON AND ORANGE 

 Een kerstmix van handgemaakte kaneel- en sinaasappeltruff els, 
verpakt in een mooi doosje. 

3728   XMAS TRUFFLES CINNAMON 

 Karakteris  ek, deze handgemaakte kaneeltruff els, verpakt in 
een mooi doosje. 

3847   XMAS TRUFFLES ORANGE 

 Aroma  sche, handgemaakte sinaasappeltruff els, verpakt in 
een mooi doosje. 

3850   XMAS TRUFFLES ALMOND AND COOKIE 

 Een kerstmix van handgemaakte truff els bedekt met 
amandelen en een laagje biscuit, verpakt in een mooi doosje. 
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XMAS MOMENTS

3965   MOMENTS MINI XMAS 
 Afme  ngen verpakking: 180×180×36 mm 
 Ne  o gewicht: 145 g 
 Ne  o prijs: 16,38 EUR 
 Een klassiek doosje met een lint 
eromheen, gevuld met een selec  e van 9 
handgemaakte pralines en enkele 
lekkernijen. 

3966   MOMENTS MIDI XMAS 
 Afme  ngen verpakking: 325×180×36 mm 
 Ne  o gewicht: 290 g 
 Ne  o prijs: 27,71 EUR 
 Een klassiek doosje met een lint 
eromheen, gevuld met een selec  e van 18 
handgemaakte pralines en 2 verschillende 
lekkernijen. 

3967   MOMENTS MAXI XMAS 
 Afme  ngen verpakking: 465×180×36 mm 
 Ne  o gewicht: 450 g 
 Ne  o prijs: 38,67 EUR 
 Een klassiek doosje met een lint 
eromheen, gevuld met een selec  e van 27 
handgemaakte pralines en 3 verschillende 
lekkernijen.  
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XMAS BALLOTIN

3960   BALLOTIN XMAS PETIT 
 Afme  ngen verpakking: 100×65×60 mm 
 Ne  o gewicht: 125 g 
 Ne  o prijs: 11,33 EUR 
 Een doosje gevuld met 2 lagen van 
5 overheerlijke, handgemaakte pralines. 

3961   BALLOTIN XMAS GRAND 
 Afme  ngen verpakking: 135×95×60 mm 
 Ne  o gewicht: 250 g 
 Ne  o prijs: 19,90 EUR 
 Een doosje gevuld met 2 lagen van 
10 overheerlijke, handgemaakte pralines. 

3962   BALLOTIN XMAS SUPREME 
 Afme  ngen verpakking: 137×95×90 mm 
 Ne  o gewicht: 375 g 
 Ne  o prijs: 30,48 EUR 
 Een doosje gevuld met 3 lagen van 
10 overheerlijke, handgemaakte pralines. 
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XMAS SWEET CAKES

3926   XMAS SWEET CAKE MINI 
 Afme  ngen verpakking: 116×40 mm 
 Ne  o gewicht: 85 g 
 Ne  o prijs: 10,86 EUR 
 Vijf heerlijke en zoete pralines in de vorm 
van een stukje taart, verpakt in een doosje 
met kerstmo  ef. 

3927   XMAS SWEET CAKE MIDI 
 Afme  ngen verpakking: 175×40 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 15,14 EUR 
 Acht heerlijke en zoete pralines in de vorm 
van een stukje taart en één ronde praline, 
verpakt in een doosje met kerstmo  ef.  

3928   XMAS SWEET CAKE SET 
 Afme  ngen verpakking: 175×80 mm 
 Ne  o gewicht: 235 g 
 Ne  o prijs: 22,76 EUR 
 Twee doosjes met een lint eromheen, 
geven een uniek setje met veer  en 
overheerlijke pralines in de vorm van 
stukjes taart. 

3953   XMAS PRALINE 
 Afme  ngen verpakking: 50×50×40 mm 
 Ne  o gewicht: 14 g 
 Ne  o prijs: 2,67 EUR 
 Een mini kerstgeschenkje in de vorm van 
een overheerlijke praline, verpakt in een 
decora  ef doosje. 
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CHRISTMAS SQUARES

3682   CHRISTMAS SQUARE MINI 
 Afme  ngen verpakking: 105×105×40 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Ne  o prijs: 8,86 EUR 
 Heerlijke aardbeien bedekt met 
verrukkelijke melkchocolade, versierd met 
wi  e chocolade en verpakt in een doosje 
met kerstmo  ef.  

368101   CHRISTMAS SQUARE MIDI 
 Afme  ngen verpakking: 148×148×40 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 11,71 EUR 
 9 heerlijke en speciaal geselecteerde 
pralines, verpakt in een s  jlvol doosje met 
kerstmo  ef. 

368001   CHRISTMAS SQUARE MAXI 
 Afme  ngen verpakking: 215×215×40 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 14,76 EUR 
 Een s  jlvol doosje met kerstmo  ef, met 
binnenin 10 schi  erende pralines in de 
vorm van een kerstster, afgewerkt met 
een heerlijke hazelnootvulling. 

367902   CHRISTMAS SQUARES SET 
 Afme  ngen verpakking: 215×215×127 mm 
 Ne  o gewicht: 360 g 
 Ne  o prijs: 32,26 EUR 
 3 vierkante kerstdoosjes, gevuld met 
aardbeien in melkchocolade, met 
hazelnoot gevulde pralines in de vorm van 
een kerstster en heerlijke pralines.  
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XMAS ROUNDIES

367801   XMAS ROUNDIES 
SELECTION MINI 
 Afme  ngen verpakking: 112×80×46 mm 
 Ne  o gewicht: 55 g 
 Ne  o prijs: 5,90 EUR 
 Zes knapperige ronde chocolaatjes, met 
toppings van onder andere rozijnen, 
walnoten, maanzaadjes, gedroogde appel 
en kaneel.  

390704   XMAS ROUNDIES 
SELECTION 
 Afme  ngen verpakking: 172×124×47 mm 
 Ne  o gewicht: 140 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Vij  ien knapperige ronde chocolaatjes 
van pure en melkchocolade met toppings 
van noten, gedroogde vruchten, kaneel en 
geroosterde cacaobonen. 

3910   XMAS ROUNDIES MIX  
 Afme  ngen verpakking: 172×124×47 mm 
 Ne  o gewicht: 140 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Vij  ien krokante ronde chocolaatjes van 
pure en melkchocolade met heerlijke 
noten, gedroogd fruit en geroosterde 
cacaobonen. 

3678   XMAS ROUNDIES MIX MINI 
 Afme  ngen verpakking: 112×80×46 mm 
 Ne  o gewicht: 55 g 
 Ne  o prijs: 5,90 EUR 
 Zes krokante ronde chocolaatjes met een 
heerlijke topping, zoals rozijnen, 
frambozen, amandelen, of geple  e 
cacaobonen. 
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MERRY CHRISTMAS

396302   XMAS SANTA 
WHITE FIGURINE  
 Afme  ngen verpakking: 111×82×45 mm 
 Hoogte van het beeldje: 90 mm 
 Ne  o gewicht: 40 g 
 Ne  o prijs: 7,71 EUR 
 Een scha   g kerstman fi guurtje gemaakt 
van heerlijke Belgische wi  e chocolade. 
Verpakt in een s  jlvol doosje met venster.  

396301   XMAS SANTA MILK 
FIGURINE 
 Afme  ngen verpakking: 111×82×46 mm 
 Hoogte van het beeldje: 90 mm 
 Ne  o gewicht: 40 g 
 Ne  o prijs: 7,71 EUR 
 Een scha   g kerstman fi guurtje gemaakt 
van heerlijke Belgische melkchocolade. 
Verpakt in een s  jlvol doosje met venster.  

396303   XMAS TREE FIGURINE 
 Afme  ngen verpakking: 166×130×71 mm 
 Hoogte van het beeldje: 144 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 10,19 EUR 
 Een heerlijke chocolade 
kerstboom,gemaakt van de beste 
Belgische chocolade. Verpakt in een 
s  jlvol doosje met venster. 
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MERRY CHRISTMAS

3841   REINDEER SOLO WHITE 
 Afme  ngen verpakking: 140×111×52 
mm 
 Hoogte van het beeldje: 122 mm 
 Ne  o gewicht: 75 g 
 Ne  o prijs: 8,38 EUR 
 Een scha   g melkchocolade rendiertje, 
gekleed in een wi  e sweater met 
tekening. Verpakt in een s  jlvol doosje 
met venster. Er zijn 4 verschillende 
tekeningen op de sweater beschikbaar.  

3692   TWO REINDEER IN WHITE 
SWEATER 
 Afme  ngen verpakking: 195×140×51 mm 
 Hoogte van het beeldje: 122 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 14,67 EUR 
 Twee scha   ge melkchocolade 
rendiertjes, gekleed in een wi  e sweater 
met tekening. Verpakt in een s  jlvol 
doosje met venster. Er zijn 4 verschillende 
tekeningen op de sweater beschikbaar.  

396304   XMAS SINGING SANTA 
 Afme  ngen verpakking: 140×111×61 
mm 
 Hoogte van het beeldje: 120 mm 
 Ne  o gewicht: 90 g 
 Ne  o prijs: 9,05 EUR 
 Een chocolade kerstman fi guurtje van 
heerlijke melkchocolade en afgewerkt 
met pure en wi  e chocolade. Verpakt in 
een s  jlvol doosje met venster.  
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MERRY CHRISTMAS

3701, 3702, 3703   CHOCOLADE 
KERSTBAL 
 Afme  ngen verpakking: 52×52×60 mm 
 Ne  o gewicht: 25 g 
 Ne  o prijs: 3,52 EUR 
 Chocolade kerstbal, diam. 5 cm, voorzien 
van een handig lintje om in de kerstboom 
te hangen. Beschikbaar in drie smaken: 
puur, wit en melk. 

3704, 3705, 3706   TWEE 
CHOCOLADE KERSTBALLEN 
 Afme  ngen verpakking: 102×52×60 mm 
 Ne  o gewicht: 50 g 
 Ne  o prijs: 5,62 EUR 
 Twee chocolade kerstballen, diam. 5 cm, 
voorzien van een handig lintje om in de 
kertboom te hangen. Beschikbaar in drie 
verschillende sets.  

3954   VIER CHOCOLADE 
KERSTBALLEN 
 Afme  ngen verpakking: 135×135×54 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Ne  o prijs: 11,33 EUR 
 Vier chocolade kerstballen, diam. 5 cm, 
voorzien van een handig lintje om in de 
kerstboom te hangen. Beschikbaar in drie 
smaken: puur, wit en melk. Verpakt in een 
doosje met venster.  

3955   ZES CHOCOLADE 
KERSTBALLEN 
 Afme  ngen verpakking: 188×135×53 mm 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 17,05 EUR 
 Zes chocolade kerstballen gemaakt van de 
beste chocolade, verpakt in een doosje 
met venster 

3700   24 NEAPOLITANS 
 Afme  ngen verpakking: 223×177×30 mm 
 Ne  o gewicht: 180 g 
 Ne  o prijs: 13,05 EUR 
 Een setje van 24 napolitains versierd met 
de Kerstman, kerstboom en sterretjes. 
Verpakt in een s  jlvol doosje met venster.  

3701

3704

3703

3706

3702

3705
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MERRY CHRISTMAS

377801   XMAS SWEET MESSAGE 
 Afme  ngen verpakking: 142×178×15 mm 
 Ne  o gewicht: 45 g 
 Ne  o prijs: 5,62 EUR 
 Zoete wensen met zes napolitains versierd met de 
kerstman, kerstbomen en sterretjes en een 
bijgevoegde wenskaart.  
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XMAS DOUBLES

396901   XMAS DOUBLES CHOCOLATE 
 Afme  ngen verpakking: 243×210×38 mm 
 Ne  o gewicht: 170 g 
 Ne  o prijs: 17,52 EUR 
 Twee sets speciaal geselecteerde chocolaatjes. Eén zijde is 
gevuld met 8 handgemaakte pralines, de andere zijde met 
knapperige ronde chocolaatjes met toppings van o.a. rozijnen, 
walnoten, maanzaadjes, gedroogde veenbessen, gemalen 
cacaobonen en gedroogde appel met kaneel.  

3970   XMAS DOUBLES MIX 
 Afme  ngen verpakking: 243×210×38 mm 
 Ne  o gewicht: 170 g 
 Ne  o prijs: 17,52 EUR 
 Een dubbele set van heerlijke delicatessen. Eén zijde van de doos 
bevat fruit, bedekt met een laagje overheerlijke chocolade. De 
andere zijde bevat noten omhuld in de beste chocolade. 
Simpelweg dubbel plezier. 
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XMAS FRUITS

 XMAS FRUITS 
 Afme  ngen verpakking: 90×75 mm 
 Heerlijk fruit en noten, omhuld met een 
laagje pure, wi  e en melkchocolade, 
verpakt in een s  jlvolle trommel. 

3673   MACADAMIA 
NOTEN BEDEKT MET 
MELKCHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 140 g 
 Ne  o prijs: 11,62 EUR 
 Heerlijke macadamianoten bedekt 
met wi  e en melkchocolade, verpakt 
in een s  jlvolle trommel. 

3669   AMARENA KERSEN BEDEKT 
MET PURE CHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 11,62 EUR 
 Heerlijke kersen met alcohol, 
verborgen onder een laagje 
fl uweelzachte chocolade, verpakt 
in een s  jlvolle trommel. 

3672   ABRIKOZEN MET 
COINTREAU BEDEKT MET 
MELKCHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Heerlijke abrikozen met alcohol, 
overgoten met pure en 
melkchocolade, verpakt in een 
s  jlvolle trommel. 

3671   MANGO IN LIKEUR 
BEDEKT MET PURE 
CHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Heerlijke stukjes mango met 
alcohol, omhuld met pure 
chocolade, verpakt in een s  jlvolle 
trommel. 

3675   YOGHURT AARDBEIEN 
BEDEKT MET MELKCHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Heerlijke aardbeien omhuld met 
wi  e en melkchocolade, 
verpakt in een s  jlvolle 
trommel.  

3670   GEMBER BEDEKT MET 
PURE CHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Heerlijke gember omhuld 
met pure chocolade, verpakt 
in een s  jlvolle trommel. 

3676   DRUIVEN MET AMARETTO 
BEDEKT MET MELKCHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Heerlijke druiven met alcohol, 
omhuld met melkchocolade, 
verpakt in een s  jlvolle trommel. 

3674   ROZIJNEN IN RUM 
BEDEKT MET WITTE 
CHOCOLADE 
 Ne  o gewicht: 150 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Heerlijke rozijnen met rum, 
omhuld met wi  e chocolade, 
verpakt in een s  jlvolle 
trommel. 
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XMAS NEAPOLITANS

397602   12 XMAS NEAPOLITANS 
 Afme  ngen verpakking: 120×57×48 mm 
 Ne  o gewicht: 90 g 
 Ne  o prijs: 7,90 EUR 
 12 mini-chocolaatjes versierd met a  eeldingen van de kerstman, 
een kerstboom en een ster, verpakt in een doos met schui  es en 
kerstmo  ef.  

397603   18 XMAS NEAPOLITANS 
 Afme  ngen verpakking: 120×57×70 mm 
 Ne  o gewicht: 135 g 
 Ne  o prijs: 10,19 EUR 
 18 mini-chocolaatjes versierd met a  eeldingen van de kerstman, 
een kerstboom en een ster, verpakt in een doos met schui  es en 
kerstmo  ef.  
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GINGERBREAD MAN

354701   GINGERBREAD MAN XS 
 Afme  ngen verpakking: 165×92×31 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 7,81 EUR 
 Het peperkoeken mannetjes is gemaakt 
van heerlijke melkchocolade en verpakt in 
een doosje met kerstmo  ef. In het leuke 
doosje vindt u negen chocolaatjes.  

354801   GINGERBREAD MAN XL 
 Afme  ngen verpakking: 178×165×31 mm 
 Ne  o gewicht: 225 g 
 Ne  o prijs: 13,62 EUR 
 Het peperkoeken mannetje is gemaakt 
van heerlijke melkchocolade en verpakt in 
een doosje met kerstmo  ef. In het leuke 
doosje vindt u 18 chocolaatjes.  
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HOLLY JOLLY XMAS

397501   HOLLY JOLLY XMAS L 
 Afme  ngen verpakking: 198×83×32 mm 
 Ne  o gewicht: 40 g 
 Ne  o prijs: 7,90 EUR 
 Een set van 4 originele fi guurtjes van 
wi  e chocolade voorzien van een 
kleurrijke print en 2 heerlijke mini-pralines, 
allen verpakt in een doosje met 
kerstmo  ef. 

397502   HOLLY JOLLY XMAS XL 
 Afme  ngen verpakking: 178×165×31 mm 
 Ne  o gewicht: 75 g 
 Ne  o prijs: 11,33 EUR 
 Een set van 7 originele fi guurtjes van 
wi  e chocolade voorzien van een 
kleurrijke print en 4 heerlijke mini-pralines, 
allen verpakt in een doosje met 
kerstmo  ef. 
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SANTA‘S CREW

397301   SANTA'S CREW L 
 Afme  ngen verpakking: 163×83×32 mm 
 Ne  o gewicht: 50 g 
 Ne  o prijs: 7,24 EUR 
 Een setje van drie chocolade fi guurtjes in 
de vorm van de kerstman en twee 
rendiertjes. Gemaakt van Belgische 
chocolade met hazelnootvulling.  

397302   SANTA'S CREW XL 
 Afme  ngen verpakking: 198×83×32 mm 
 Ne  o gewicht: 65 g 
 Ne  o prijs: 8,57 EUR 
 Een setje van vier chocolade fi guurtjes in 
de vorm van de kerstman en drie 
rendiertjes. Gemaakt van Belgische 
chocolade met hazelnootvulling.  
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XMAS SHAPES DECOR

364601   XMAS REINDEER 3D SOLO 
DECOR 
 Afme  ngen verpakking: 195×195×27 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 7,62 EUR 
 Een kerstfi guurtje gemaakt van de beste 
chocolade en versierd met een fi jn 
chocolade patroon. Het fi guurtje bestaat 
uit 4 elementjes waarmee u een rendier 
kan maken. 

364801   XMAS SET 3D DECOR 
 Afme  ngen verpakking: 195×195×27 mm 
 Ne  o gewicht: 200 g 
 Ne  o prijs: 9,81 EUR 
 Chocolade fi guurtjes in de vorm van een 
rendier en een kerstboom. Gemaakt van 
de beste chocolade en versierd met een 
leuk chocolade patroon.  

364701   XMAS TREE 3D SOLO 
DECOR 
 Afme  ngen verpakking: 195×195×27 mm 
 Ne  o gewicht: 95 g 
 Ne  o prijs: 7,33 EUR 
 Een kerstfi guurtje gemaakt van de beste 
chocolade en versierd met een leuk 
chocolade patroon. Het fi guurtje bestaat 
uit 2 elementjes waarmee u een 
kerstboom kan maken. 
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WHITE SNOW

3947   XMAS TIME 
 Afme  ngen verpakking: 235×127×22 mm 
 Ne  o gewicht: 95 g 
 Ne  o prijs: 7,52 EUR 
 Een set van acht chocolade 
kerstboompjes en kerstmannetjes, 
verpakt in een doos met venster. De 
fi guurtjes zijn van pure, wi  e en 
melkchocolade. 

3948   SANTAS & REINDEERS 
 Afme  ngen verpakking: 235×127×22 mm 
 Ne  o gewicht: 95 g 
 Ne  o prijs: 7,52 EUR 
 Een set van acht chocolade rendiertjes en 
kerstmannetjes, verpakt in een doos met 
venster. De fi guurtjes zijn van pure, wi  e 
en melkchocolade. 

3949   REINDEER SOLO 
 Afme  ngen verpakking: 111×60×16 mm 
 Ne  o gewicht: 12 g 
 Ne  o prijs: 2,29 EUR 
 Een rendier fi guurtje, gemaakt van de 
beste melkchocolade, verpakt in een 
doosje met venster. 

3950   XMAS TREE SOLO 
 Afme  ngen verpakking: 111×60×16 mm 
 Ne  o gewicht: 12 g 
 Ne  o prijs: 2,29 EUR 
 Een kerstboom fi guurtje, gemaakt van 
wi  e chocolade, verpakt in een doosje 
met venster. 

3951   SANTA SOLO 
 Afme  ngen verpakking: 111×60×16 mm 
 Ne  o gewicht: 12 g 
 Ne  o prijs: 2,29 EUR 
 Een kerstman fi guurtje, gemaakt van de 
beste melkchocolade, verpakt in een 
doosje met venster. 
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WHITE SNOW

3945   XMAS NAPOLITAINS 
 Afme  ngen verpakking: 130×95×32 mm 
 Ne  o gewicht: 85 g 
 Ne  o prijs: 6,57 EUR 
 Twaalf chocolade napolitains met kerstversieringen in de vorm 
van de kerstman, kerstboompjes en sterretjes. Gemaakt van pure 
en melkchocolade. Verpakt in een leuk en s  jlvol doosje.  

3634   WHITE SNOW FIGURINES 
 Afme  ngen verpakking: 200×140×18 mm 
 Ne  o gewicht: 35 g 
 Ne  o prijs: 4,29 EUR 
 Een set van chocolade rendiertjes, kerstmannetjes en 
kerstboompjes van de beste kwaliteit, verpakt in een doosje met 
venster. 
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XMAS FILLED BALLS

3618   XMAS 4 GEVULDE 
KERSTBALLETJES 
 Afme  ngen verpakking: 99×97×33 mm 
 Ne  o gewicht: 55 g 
 Ne  o prijs: 6,00 EUR 
 Vier gevulde chocolade kerstballetjes 
(pure en melkchocolade). Verpakt in een 
uitschui  aar vierkant doosje met 
kerstmo  ef.  

3619   XMAS 6 GEVULDE 
KERSTBALLETJES 
 Afme  ngen verpakking: 158×118×33 mm 
 Ne  o gewicht: 85 g 
 Ne  o prijs: 8,00 EUR 
 Zes gevulde chocolade kerstballetjes (pure 
en melkchocolade). Verpakt in een 
uitschui  aar doosje met kerstmo  ef.  

3684   XMAS 12 GEVULDE 
KERSTBALLETJES 
 Afme  ngen verpakking: 158×120×67 mm 
 Ne  o gewicht: 175 g 
 Ne  o prijs: 14,00 EUR 
 Twaalf gevulde chocolade kerstballetjes 
(pure en melkchocolade). Verpakt in een 
uitschui  aar doosje met kerstmo  ef.  
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EXTREME XMAS CHOCOLATES

1917 350 G  / 1918 100 G   
 FOREST FRUITS & CRANBERRY 

 Een grote chocolade tablet van wi  e 
chocolade, prach  g versierd met 
gedroogde aardbeien, bosbessen en 
veenbessen.  

1925 350 G  / 1926 100 G    NUT 
FANTASY 

 Een grote melkchocolade tablet 
met notencrème, gekarameliseerde 
hazelnoten en amandelen. 

1921 350 G  / 1922 100 G   
 ESPRESSO 

 Halfzoete pure chocolade met wi  e 
chocolade en koffi  eroom, versierd 
met koffi  ebonen. 

1919 350 G  / 1920 100 G   
 PISTACHIO 

 Een combina  e van halfzoete 
pure chocolade, melkchocolade 
en wi  e chocolade, versierd met 
pistachenoten. 

1923 350 G  / 1924 100 G   
 ROASTED ALMONDS 

 Melkchocolade tablet, ar  s  ek 
gecombineerd met wi  e chocolade en 
versierd met in karamel geroosterde 
amandelen. 

1913 350 G  / 1914 100 G   
 COOKIE DELIGHT 

 Fluweelzachte melkchocolade, 
afgewerkt met pure chocolade en 
versierd met gekarameliseerde 
hazelnoten en koekjes op basis van 
sesam en veenbessen. 

1915 350 G  / 1916 100 G   
 BLUEBERRY & RASBERRY 

 Zoete wi  e chocolade tablet met 
heerlijke crème van bosbessen en 
veenbessen, versierd met gedroogde 
bosbessen. 

 XMAS EXTREME XXL 
 Afme  ngen verpakking: 385×185×13 mm 
 Ne  o gewicht: 350 g 
 Ne  o prijs: 14,95 EUR 
 7 verschillende, handgemaakte 
chocolade table  en met diverse 
toevoegingen, in een s  jlvolle verpakking 
met venster. 

 XMAS EXTREME MINI 
 Afme  ngen verpakking: 135×80×55 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Ne  o prijs: 6,19 EUR 
 7 verschillende, handgemaakte 
chocolade table  en met diverse 
toevoegingen, in een s  jlvolle 
verpakking met venster. 
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XMAS CHOCOLATES

385201   XMAS CHOCOLATES STARS 4 
 Afme  ngen verpakking: 87×85×29 mm 
 Ne  o gewicht: 50 g 
 Ne  o prijs: 5,81 EUR 
 Vier speciaal geselecteerde pralines verpakt 
in een doosje met kerstmo  ef.  

385202   XMAS CHOCOLATES STARS 8 
 Afme  ngen verpakking: 164×85×29 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Ne  o prijs: 10,00 EUR 
 Acht speciaal geselecteerde pralines 
verpakt in een doosje met kerstmo  ef. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI

ChocoPostcard – Hoe te ontwerpen:
Kies uw favoriete foto,
Kies één van de drie afme  ngen en kleuren voor de verpakking.
Stuur de foto.
Dit is alles wat we nodig hebben om uw wensen te combineren met uw chcocoladesmaken!

3757   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI GOLD 
 Afme  ngen verpakking: 315×235×40 mm 
 Fotoformaten: 165×115 mm 
 Ne  o gewicht: 340 g 
 Ne  o prijs: 24,38 EUR 
 Box met vij  ien handgemaakte pralines en 
een grote reep melkchocolade (160 gr) 
met kerst extra's. Het deksel van de doos 
wordt versierd met een door u geüploade 
foto of met een s  jlvol kerstmo  ef. 

382001   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI SILVER 
 Afme  ngen verpakking: 315×235×40 mm 
 Fotoformaten: 165×115 mm 
 Ne  o gewicht: 280 g 
 Ne  o prijs: 23,52 EUR 
 Vij  ien handgemaakte pralines en een 
chocolade kerstsok (80 g). Verpakt in een 
doos waarvan het deksel een postkaart 
met kerstmo  ef bevat of kan aangepast 
worden met uw eigen foto. 

382101   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI RED 
 Afme  ngen verpakking: 315×235×40 mm 
 Fotoformaten: 165×115 mm 
 Ne  o gewicht: 340 g 
 Ne  o prijs: 24,38 EUR 
 Vij  ien handgemaakte pralines en een 
chocolade kerstboom (160 g). Het deksel 
van de doos is versierd met een leuke 
postkaart met kerstmo  ef of kan 
aangepast worden met uw eigen foto.  
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XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI

ChocoPostcard – Hoe te ontwerpen:
Kies uw favoriete foto,
Kies één van de drie afme  ngen en kleuren voor de verpakking.
Stuur de foto.
Dit is alles wat we nodig hebben om uw wensen te combineren met uw chcocoladesmaken!

3817   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI GOLD 
 Afme  ngen verpakking: 238×170×34 mm 
 Fotoformaten: 130×90 mm 
 Ne  o gewicht: 125 g 
 Ne  o prijs: 13,14 EUR 
 Box met zes handgemaakte pralines en 
een chocoladereep in de vorm van een 
kerstboom, gemaakt van pure chocolade 
(50 gr), versierd met kerstdecora  es. Het 
deksel van de doos wordt versierd met 
een door u geüploade foto of met een 
s  jlvol kerstmo  ef.    

3818   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI SILVER 
 Afme  ngen verpakking: 238×170×34 mm 
 Fotoformaten: 130×90 mm 
 Ne  o gewicht: 135 g 
 Ne  o prijs: 13,43 EUR 
 Box met zes handgemaakte pralines en 
een stervormige chocoladereep van 
melkchocolade (60 gr), versierd met 
kerstdecora  es. Het deksel van de doos 
wordt versierd met een door u geüploade 
foto of met een s  jlvol kerstmo  ef. 

381901   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI RED 
 Afme  ngen verpakking: 238×170×34 mm 
 Fotoformaten: 130×90 mm 
 Ne  o gewicht: 135 g 
 Ne  o prijs: 13,43 EUR 
 Box met zes handgemaakte kerstpralines 
en een stervormige chocoladereep van 
pure en melkchocolade (60 gr). Het deksel 
van de doos wordt versierd met een door 
u geüploade foto of met een s  jlvol 
kerstmo  ef. 
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THE BAR EXPERIENCE

9700   REEP MELKCHOCOLADE 
40 % CACAO  GHANA 
 Afme  ngen verpakking: 202×114×12 mm 
 Ne  o gewicht: 80 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
 Een unieke chocolade met een 
oriëntaals, maar toch frui  g karakter. 
Aanvankelijk wordt u bekoort door de 
smaak en het aroma van zoet fruit, zoals 
bosbessen, aardbeien of kersen. 
Tegelijker  jd worden er accenten van 
noten onthuld die verborgen zijn onder 
een milde zure toets, waardoor het een 
uniek, enigszins droog karakter krijgt. 

9706   REEP MELKCHOCOLADE 
40 % CACAO  ECUADOR 
 Afme  ngen verpakking: 202×114×12 mm 
 Ne  o gewicht: 80 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
 Een uitzonderlijk zachte textuur van 
chocolade en een sub  ele smaak, verrijkt 
met een toets van rood fruit en 
rozenblaadjes. De bonen geteeld in het 
tropische klimaat hebben het aroma van 
walnoten, marsepein en karamel. Een 
sub  ele en romige chocolade, wat wij de 
ideale chocolade noemen. 

9702   REEP PURE CHOCOLADE 
66 % CACAO  MEXICO 
 Afme  ngen verpakking: 202×114×12 mm 
 Ne  o gewicht: 80 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
 In het begin wordt u verrast door het 
sterk kruidig aroma,  om daarna 
ingenomen te worden door de smaak 
van zoethout, gevolgd door pruimen en 
wit fruit. De gehele samenstelling wordt 
verrijkt door de smaak van gedroogde en 
aroma  sche tabaksbladeren. Deze 
chocolade hee   een van de meest 
uitgesproken en sterkste smaken. 

9707   REEP WITTE CHOCOLADE 
27 % CACAO 
 Afme  ngen verpakking: 202×114×12 mm 
 Ne  o gewicht: 80 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
 Deze wi  e chocolade is ongewoon 
sub  el van smaak en combineert de 
perfect gebalanceerde aroma's van room 
en vanille van hoogste kwaliteit. In de 
diepte van zijn smaak, kan men een toets 
van karamel en een sub  el boteraroma 
vinden. 

9701   REEP PURE CHOCOLADE 
75 % CACAO  TANZANIA 
 Afme  ngen verpakking: 202×114×12 mm 
 Ne  o gewicht: 80 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
 Het hete en voch  ge klimaat van 
Tanzania gee   de cacaobomen die daar 
groeien een unieke smaak van ginseng 
en Chinese engelwortel. In de chocolade 
gemaakt van deze bonen, kan men de 
toets van bi  ere noten herkennen die in 
evenwicht zijn met de geur van rood 
fruit zoals kersen of pruimen. Deze 
smaakervaring wordt aangevuld met een 
vleugje van de beste specerijen. 

9705   REEP MELKCHOCOLADE 
40 % CACAO  GHANA 
 Afme  ngen verpakking: 202×114×12 mm 
 Ne  o gewicht: 80 g 
 Ne  o prijs: 5,43 EUR 
 Deze chocolade is gemaakt voor echte 
lie  ebbers van melkchocolade . De 
dominante smaak van chocolade met 
40% cacao gecombineerd  met 
verfrissende en zure smaken en een 
delicate toets van verse appel en 
specerijen gee   u een onvergetelijke 
smaakervaring. 
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CHRISTMAS GIFT SETS

Aarzel niet om contact met ons te nemen, zodat wij u kunnen helpen bij het kiezen van een pakket dat aan uw behoe  en voldoet.

847104   GESCHENKEN IN EEN 
VILTEN TAS 
 Afme  ngen verpakking: 240×145×145 mm 
 Ne  o gewicht: 210 g 
 Ne  o prijs: 24,86 EUR 
 Een vilten tas met heerlijke aardbeien in 
melkchocolade, ronde chocolaatjes met 
toppings, 2 chocolade kerstballen en een 
kerstfi guurtje. 

842201   XMAS SET IN JUTE BAG 
 Afme  ngen verpakking: 255×115×80 mm 
 Ne  o gewicht: 110 g 
 Ne  o prijs: 15,43 EUR 
 Deze natuurlijk jute tas bevat een 
chocolade rendier fi guurtje, een 
chocolade kerstbal en chocolademelk op 
een s  ck.  

844902   CHOCOLATE XMAS SET 
 Afme  ngen verpakking: 336×238×80 mm 
 Ne  o gewicht: 545 g 
 Ne  o prijs: 50,00 EUR 
 Een doos met kerstmo  ef, gesloten met 
een lint. Binnenin gevulde chocolade 
kerstballetjes, pralines in de vorm van 
CupCakes, een ChocoS  ck om warme 
chocomelk te maken, Winter Delight 
pralines en een blik macadamia noten in 
chocolade. 

845003   WISH YOU HAPPY XMAS 
SET 
 Afme  ngen verpakking: 336×238×80 mm 
 Ne  o gewicht: 710 g 
 Ne  o prijs: 60,67 EUR 
 Een s  jlvolle zwart met goudkleurige 
doos, gebonden met een lint. Binnenin 
gevulde chocolade kerstballetjes, Winter 
Delight pralines, mini-chocolaatjes, 
heerlijke pralines, een ChocoS  ck om 
warme chocomelk te maken, een set met 
8 chocolade fi guurtjes en ronde 
chocolaatjes met toppings.  
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CHRISTMAS GIFT SETS

Aarzel niet om contact met ons te nemen, zodat wij u kunnen helpen bij het kiezen van een pakket dat aan uw behoe  en voldoet.

845201   A SET OF GIFTS IN A BOX 
 Afme  ngen verpakking: 405×185×112 mm 
 Ne  o gewicht: 390 g 
 Ne  o prijs: 37,62 EUR 
 Deze houten kist bevat 15 ronde 
chocolaatjes met toppings, 2 chocolade 
kerstballen, een doosje Winter Delight 
pralines en een blik macadami noten in 
chocolade. 

845303   A SET IN A BOX 
 Afme  ngen verpakking: 360×191×105 mm 
 Ne  o gewicht: 755 g 
 Ne  o prijs: 66,57 EUR 
 De licht houten kist bevat 2 chocolade 
kerstballen, 4 pralines in de vorm van 
CupCakes, Belgische truff els, 10 speciaal 
geselecteerde pralines, heerlijk fruit in 
chocolade en een set met 8 chocolade 
fi guurtjes.  

845602   MERRY CHRISTMAS SET IN 
A METAL BOX 
 Afme  ngen verpakking: 234×219×95 mm 
 Ne  o gewicht: 310 g 
 Ne  o prijs: 33,43 EUR 
 Een mooie metalen doos met kerstmo  ef. 
Deze bevat 8 pralines in de vorm van 
CupCakes, een ChocoS  ck om 
chocolademelk te maken, 4 kerstpralines 
en Winter Delight pralines. 

847303   A SET OF GIFTS IN A METAL 
CAN 
 Afme  ngen verpakking: 234×219×95 mm 
 Ne  o gewicht: 420 g 
 Ne  o prijs: 46,00 EUR 
 De metalen doos met kerstmo  ef bevat 4 
gevulde chocolade kerstballetjes, 4 
pralines in de vorm van CupCakes, 2 
chocolade kerstballen, heerlijke aardbeien 
in chocolade, ronde chocolaatjes met 
toppings en 12 napolitains.  
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May this holiday season be full 
of surprises and cheers, 

simply because you deserved the best.

INDIVIDUELE VERPAKKING, 
ADRESSERING & VERZENDING 

NAAR KLANTEN 
EN WERKNEMERS IN DE EU.

GEPERSONALISEERDE 
WENSKAARTEN MET 

UW LOGO OF BOODSCHAP.

100% 
RECYCLEERBARE 
VERPAKKING.

ONTVANGSTBEVESTIGING 
AAN HET EINDE VAN HET PROJECT.

EXTRA B2B DIENSTEN OP AANVRAAG EXTRA B2B DIENSTEN OP AANVRAAG

De overdracht van leverings- en contactgegevens is overeenkoms  g de geldende GDPR-regels. 103102



Als u gee   om uw merk, wilt u uw logo toch alleen maar aanbrengen op de hoogste 
kwaliteit van producten. Als u op zoek bent naar ongewone producten, dan staan de 
rela  egeschenken van Chocolissimo tot uw beschikking. 
Rela  egeschenken van Chocolissimo zijn niet alleen een brede waaier van smaakvolle 
geschenken, zij geven u ook heel wat mogelijkheden voor allerlei maatwerk en 
personalisa  e, om aan al uw wensen tegemoet te komen. In de vele jaren ervaring 
hebben wij ons steeds kunnen aanpassen aan uw meest veeleisende behoe  en, niet 
alleen met betrekking tot de verpakking en haar inhoud. 
Wat wij bieden is: individueel grafi sch ontwerp van verpakkingen, logostempels, 
UV prin  ng, gepersonaliseerde labels en banderols, gegraveerde houten verpakkingen, 
gepersonaliseerde linten en inpakpapier en verzending naar meerdere adressen. 
En dit zijn nog maar enkele van onze mogelijkheden. Neem gerust contact op met één van 
onze vertegenwoordigers om meer informa  e te krijgen over alle mogelijke op  es omtrent 
onze zoete geschenken.

RELATIEGESCHENKEN VAN CHOCOLADE

INDIVIDUELE PRALINES

STANDAARD GOUDEN LINT

BANDEROL

STICKER

INDIVIDUELE CHOCO TELEGRAM

INDIVIDUELE 
HOTSTAMPING

LINT MET EEN KAARTJE

EIGEN FOTO OF POSTKAART

INDIVIDUELE VERPAKKING

ZEEFDRUK

UV PRINT

GRAVURE
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ChocoPrints - heerlijke chocolade met printoptie (logo, QR code en afbeeldingen). Gedrukte blokjes kunnen een perfect relatiegeschenk 
zijn of een smakelijk geschenk voor uw familie. Wij garanderen een product van hoge kwaliteit. U kiest uw eigen afmeting van chocolade en 
verpakking met uw afbeelding. Wij bieden een snelle service en levering naar elke bestemming.

CHOCOLADE MET PRINTS
Bent u op zoek naar een product dat ontworpen is met passie en met oog voor detail? Wenst u uw logo gegraveerd in een overheerlijke 
chocoladereep? Of misschien plant u de promotie van een nieuw product of merk en wenst u uw klanten kennis te laten maken met 
een zoete versie ervan? Contacteer vandaag nog ons team en ontdek onze speciale chocoladerepen en figuurtjes die we speciaal voor 
u kunnen creëren. Uiteraard met gebruik van de beste chocolade.

MAATWERK CHOCOLADEVORM

KIJK HOE EEN PRINT 
OP CHOCOLADE ER UITZIET

De print wordt gemaakt op witte chocolade, die in 
werkelijkheid een lichtgele kleur heeft. Deze kleur is 
onder meer bepalend voor het uiteindelijke resultaat 

en de leesbaarheid van de print. Kleuren die 
zullen veranderen na het drukken zijn: blauw, roze

(magenta), groen. Een proefdruk ter goedkeuring 
van de klant zal moeten gemaakt worden.

9511   CHOCOPRINTS 6 PUZZLES 
 Afme  ngen verpakking: 180×140×13 mm 
 Chocolade afme  ngen: 116×76×7 mm 
 Ne  o gewicht: 72 g 
 Zes puzzelstukjes van wi  e chocolade met een 
unieke, eetbare print. Gemaakt volgens uw 
specifi ca  es. 

9510   CHOCOPRINTS 12 PUZZLES 
 Afme  ngen verpakking: 223×183×13 mm 
 Chocolade afme  ngen: 152×116×7 mm 
 Ne  o gewicht: 144 g 
 Twaalf puzzelstukjes van wi  e chocolade met een 
unieke, eetbare print. Gemaakt volgens uw 
specifi ca  es. 

9509   CHOCOPRINTS BAR 
 Afme  ngen verpakking: 223×156×13 mm 
 Chocolade afme  ngen: 155×88×7 mm 
 Ne  o gewicht: 120 g 
 Een heerlijke reep van wi  e chocolade  met een 
unieke, eetbare print. Gemaakt volgens uw 
specifi ca  es. 
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is bedacht voor al diegene die wel eens iets meer willen dan alleen maar 
heerlijke chocolade. Ontwerp uw eigen chocoladetablet door de vorm, de 
chocoladesmaak en diverse toevoegingen te kiezen, alsook een speciale 
verpakking. Voor komende kerst hebben we speciale kerstvormen voor 
u – een heerlijke kerstboom of prachtige kerstbal.

CHOC&PLAY

STAP 2  KIES UW VORM:
Welke van deze schitterende kerstvormen heeft uw voorkeur?

STAP 1  KIES UW SMAAK:
Kies zelf van welke chocolade u wil genieten. Of het nu melkchocolade is 
met een toets van specerijen, of misschien pure chocolade met 54 % cacao? 
Of misschien wel de subtiele smaak van witte chocolade? U kan niet kiezen? 
Selecteer er dan twee, samengevoegd door middel van een prachtige 
chocolade werveling.

STAP 3  KIES TOEVOEGINGEN:
Duik nu in een oceaan van extra's die uw chocolade net 
dat ietsje meer zullen geven. Kies uit krokante noten, 
zacht gedroogd fruit, en heerlijke snoepjes.

Geniet van uw eigen chocolade in kerstverpakking!
U vindt meer opties en configuraties, en niet alleen voor kerstmis, op onze website:

CHOCOLISSIMO.BE

STAP 4  KIES UW VERPAKKING:
Geeft u de voorkeur aan een stijlvol houten kistje, of misschien een 
grappig doosje met kerstmotief?

MELKCHOCOLADE

WITTE CHOCOLADE PURE CHOCOLADE
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CHOCOTELEGRAM
Schrijf eens een origineel en zoet bericht naar uw geliefden, met blokjes van echte 
melkchocolade, aangevuld met witte chocolade. Het geheel wordt verpakt in een kerstomslag 
of stijlvol houten kistje, compleet met kerstwensen. U kan een bericht schrijven van 3 tot 60 
karakters, gemaakt van de beste Belgische chocolade.

STAP 1  KIES DE LENGTE VAN UW TELEGRAM:

STAP 2  SCHRIJF DE TELEGRAMTEKST 
MET DE BLOKJES CHOCOLADE:

STAP 3
KIES UW VERPAKKING:

Denk na over de zoete boodschap die u wil versturen en selecteer de lengte die bij u past.

Schrijf een zoet bericht met letters gemaakt van heerlijke 
melkchocolade met 33 % cacao, met vaste inhoud. Spaties 
met witte of pure chocolade. Vervolledig het geheel met 
kleurrijke blokjes voorzien van eetbare prints en betover 
uw geliefden.

Kies uit onze smaakvolle doosjes in de 
vorm van een envelop of een stijlvol 

kistje met kerstmotief. U kan kiezen uit 
nog vele andere ontwerpen die u kan 

vinden op onze website: 
www.chocolissimo.be

CHOCOLISSIMO.BE
Meer voorstellen vindt u op onze site:

STANDAARD BLOKJES

SPECIALE BLOKJES

BLOKJES MET PRINT

2411   GROF HOUTEN KISTJE 10 
MERRY CHRISTMAS 
 Afme  ngen verpakking: 115×315×25 mm 

2426   DELUXE HOUTEN KISTJE 12 MERRY CHRISTMAS 
 Afme  ngen verpakking: 170×370×25 mm 

2401   ENVELOP MERRY CHRISTMAS MET 
KERSTBOMEN 
 Afme  ngen verpakking: 142×255×18 mm 

2401   ENVELOP MERRY CHRISTMAS 
MET KERSTBALLEN 
 Afme  ngen verpakking: 142×255×18 mm 

2401   ENVELOP MERRY CHRISTMAS 
 Afme  ngen verpakking: 142×255×18 mm 

2447   CHOCOTELEGRAM CT3 
 Afme  ngen verpakking: 108×107×12 mm 
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U vindt het product wel leuk, maar hebt niet onmiddellijk een idee voor uw eigen chocolade? 
Geen probleem, wij hebben zelf al een paar ontwerpen gemaakt die u kan bestellen, waarna 
u kan genieten van de unieke smaak en vorm van de chocolade.

CHOC&PLAY  KANT EN KLARE OPLOSSINGEN CHOCOTELEGRAM
Bezoek onze website www.chocolissimo.be voor kant-en-klare voorstellen die we 
reeds hebben voorbereid voor al uw zoete kerstwensen.

4509 PL06XX   KERSTMIS 
CHOCOLADE 
 Afme  ngen verpakking: 195×195×20 mm 
 Ne  o gewicht: 160 g 
 Kerstboom van wi  e en melkchocolade 
met toevoeging van gedroogde 
frambozen, amandelen, vanille en 
chocolade peperkoekmannetje, verpakt in 
een goudkleurig kerstdoosje. 

4516 PL08XX   PURE EN 
MELKCHOCOLADE KERSTBAL MET 
WINEGUMS 
 Afme  ngen verpakking: 195×195×20 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Een kerstbal van pure en melkchocolade 
met toevoeging van rozijnen, amandelen 
en winegums in een groene, feestelijke 
verpakking. 

4501 PL07XX   PURE CHOCOLADE 
MET FRAMBOZEN 
 Afme  ngen verpakking: 203×203×30 mm 
 Ne  o gewicht: 200 g 
 Pure chocolade in de vorm van een 
vierkant met gedroogde frambozen, 
geroosterde amandelen en 
sinaasappelschil. Alles verpakt in een 
elegant kistje van licht hout. 

4516 PL09XX   WITTE KERSTBAL 
MET MAANZAADJES 
 Afme  ngen verpakking: 195×195×20 mm 
 Ne  o gewicht: 100 g 
 Wi  e chocolade in de vorm van een 
kerstbal, versierd met maanzaadjes, 
sinaasappelschil en veenbessen. 

 TELEGRAM IN  MERRY 
CHRISTMAS ENVELOP 
 Afme  ngen verpakking: 142×255×18 
mm 

 TELEGRAM IN MERRY CHRISTMAS 
ENVELOP 
 Afme  ngen verpakking: 142×255×18 mm 

 MERRY CHRISTMAS! 
 Afme  ngen verpakking: 115×315×25 mm 

 WE WISH YOU A VERY HAPPY 
CHRISTMAS! 
 Afme  ngen verpakking: 170×370×25 mm 
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Chocolissimo chocolade heeft een unieke smaak, niet alleen omdat we gebruik maken van de beste ingrediënten 
en geraffineerde recepten, maar ook omdat we geen kunstmatige conserveringsmiddelen aan onze pralines 
toevoegen, wij aanvaarden hierop geen enkel compromis. Onze handgemaakte pralines worden over het algemeen 
gemaakt op bestelling. Daarom zijn ze altijd vers en overheerlijk bij levering. Uiteraard kunnen de Chocolissimo 
pralines bewaard worden, maar niet langer dan enkele weken - echte versheid duurt geen eeuwigheid!

PRALINES

HOOG ALCOHOLGEHALTE LAAG ALCOHOLGEHALTE ALCOHOLVRIJ

P3   MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

P7   CHERRY HEART P8   BUTTER TRUFFLE 

 Een hart van witte chocolade 
gevuld met crème met 
toevoeging van Marc De 
Champagne brandewijn. 

 Heerlijke crème met toevoeging 
van Kirschwasser likeur, omhuld 
in een hart van pure chocolade. 

 De klassieker gemaakt uit 
de beste pure chocolade. 

P15   CUP PUCINO 

P24   ROYAL MACADAMIA 

P42   SOUTHTIROL KIRSCH 

P55   MADRILENE 

P69   TREVISE 

P77   CARAMEL TRUFFLE  

P99   WALNUT BRANDY 

P105   COFFEE 

P111   PASSION FRUIT 

P34   WOODFOREST MOUSSE 

P52   LADY CASSIS 

P66   DIPLOMATE LAIT 

P71   CRUNCHY SQUARE 

P96   PISTACHIO CRUNCH 

P101   GIN&TONIC 

P107   LEMON 

P114   CRAQ SPECULOOS 

P21   GOLDEN TRUFFLE 

P29   RED VANILLA 

P45   FRAMBOISINE 

P57   CARAMEL DE SEL 

P70   MOCHA CRÈME 

P80   ESMERALDA 

P100   CHAMPAGNER FIZZ 

P106   BRAMBLE GIN 

P113   BLACK CURRANT 
& CARDAMON 

P36   SEVILLE 

P53   ROYAL MARZIPAN 

P67   LUTHIER 

P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

P97   HAZELNUT NUGAT 

P102   WHISKY COWBERRY 

P109   HAZELNUT PRALINE P39   TATIN 

P54   BRANDY HEART 

P68   CARAMEL LAIT 

P73   COFFEE SHELL 

P98   HIMBER PROSECCO 

P104   LATTE MACCHIATO 

P110   CRUNCHY PRALINE 

 Koffie met schuim in een 
chocolade kopje. 

 Een macadamianoot middenin 
de praline, aangevuld met de 
unieke smaak van vanille, in 
de beste melkchocolade. 

 Mousse van heerlijke kers 
in pure chocolade. 

 Sinaasappelconfituur met 
romige ganache, gemaakt 
van pure chocolade van 
de Maralumi plantage. 

 Gianduja crème met toevoeging 
van kokos in melkchocolade. 

 Romige karamel op een laagje van 
onze kenmerkende karamelvulling 
met zeezout, afgewerkt met 
stukjes melkchocolade. 

 Heerlijke marsepein met een 
toets van cognac en een 
halve walnoot, gedoopt in 
pure en melkchocolade. 

 Intense praline met koffie in pure 
chocolade, geïnspireerd door de 
smaak van uw eerste espresso. 

 Een half zure vulling van 
aromatische passievrucht, 
benadrukt door zoete 
melkchocolade.  

 Crème van bosbessen, 
gecombineerd met heerlijke 
vanillemouse in melkchocolade. 

 Overheerlijke vulling van zwarte 
bes in witte chocolade, met een 
accent van duindoorn fruit. 

 Heerlijke praliné vulling gemaakt 
van hazelnoot met toevoeging 
van krokante amandelen in 
zachte melkchocolade. 

 Een verleiderlijke combinatie 
van melkchocolade, hazelnoot 
praliné en een toevoeging 
van biscuitkruimels. 

 Subtiele hazelnoot crème met 
toevoeging van pistache en wafels, 
bedekt met witte chocolade. 

 Intense ganache van pure 
chocolade en gin, verborgen 
onder een laagje pure chocolade. 

 Zoet-zure citroenvulling 
gecombineerd met de 
uitgesproken smaak van de 
beste pure chocolade. 

 Een krokante chocolade vulling 
met geplette speculoos koekjes 
in heerlijke melkchocolade. 

 Een exclusieve reis in de 
wereld van pure chocolade, 
versierd met echt goud. 

 Een unieke combinatie van 
jam en vanille, gehuld in de 
heerlijkste witte chocolade. 

 Praline in twee lagen met 
frambozen jam and ganache van 
cacao van de Maralumi plantage. 

 Zoete karamelvulling met 
een snuifje zout, gedoopt in 
heerlijke pure chocolade. 

 Zachte mokka crème vulling 
omhuld met witte chocolade 

 Stukjes citroen in ganache 
van pure chocolade. 

 Romige ganache aangevuld 
met voortreffelijke Marc de 
Champagne in witte chocolade. 

 Een heerlijke combinatie van 
frambozen met een uitgesproken 
smaak van gin in melkchocolade. 

 Een hart van melkchocolade met 
een marmelade van zwarte bessen 
en een snuifje kardamom samen 
met klassieke chocolade crème. 

 Heerlijke marsepein gemaakt 
van  50 % amandelen in 
heerlijke pure chocolade. 

 Heerlijke marsepein in pure 
chocolade, versierd met 
een stukje pistache. 

 Ganache vulling met toevoeging 
van gemalen koffiebonen, 
gedoopt in pure chocolade. 

 Heerlijk donkere ganache met 
een mix van koffiepasta en 
frambozenpoeder besprenkeld 
met frambozenstukjes. 

 Romige hazelnoot nougat versierd 
met een hele hazelnoot. 

 Een exclusieve praline met 
twee laagjes, met daarin een 
chocolade vulling met een toets 
van whiskey, gecombineerd met 
mousse van rode vossebes. 

 Een hart van witte chocolade 
met een hazelnootvulling. 

 Amandelpasta vermengd met 
stukjes appel met karamel en 
Calvados in melkchocolade. 

 Melkchocolade in de vorm 
van een hart met een 
brandy-aroma vulling. 

 Heel zoete, licht lopende 
karamelvulling in melkchocolade. 

 Besprenkeld omhulsel 
van witte chocolade met 
donkere ganache met onze 
kenmerkende koffiepasta. 

 Een unieke combinatie van 
Prosecco met frambozensap, 
omhuld met melkchocolade. 

 Een romige vulling met toevoeging 
van koffie en koffielikeur in 
witte en melkchocolade. 

 Een krokante vulling gemaakt 
van hazelnoot en koekjes, 
gegoten in melkchocolade.  
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CHRISTMAS PRALINES

CHRISTMAS BAUBLES

WINTER DELIGHTS

POINSETTIA PRALINESSWEET CAKES

NUTTY PRALINES

MINI PRALINES

CUPCAKE PRALINES

WIN

HOOG ALCOHOLGEHALTE LAAG ALCOHOLGEHALTE ALCOHOLVRIJ

 ROSETTA 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 SNOWMAN 

 CAPPUCCINO GANACHE 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 LEMON CHEESECAKE 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 BOW MILK 

 SALTED CARAMEL 

 XMAS TRIANGLE 

 SALTED CARAMEL 

 LEMON CHEESECAKE 

 SOUR CHERRY GANACHE 

 TREE 

 LEMON CHEESECAKE 
GANACHE 

 CHRISTMAS HAT 

 FOREST BERRIES GANACHE 

 RED BERRIES CREME 

 RED VELVET 

 APPLE & CINNAMON 

 MILK BAUBLE 

 STRAWBERRY FONDANT 

 WHITE POINSETTIA 

 CHRISTMAS TREE  NUTTY WALNUTS MILK 

 DARK BAUBLE 

 CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 RED POINSETTIA 

 SNOWMAN  NUTTY WALNUTS DARK 

 Een unieke mix van hazelnoten 
en amandelen, bedekt 
met witte chocolade. 

 Heerlijke ganache van pure 
chocolade, in een jasje 
van melkchocolade. 

 Ganache met een toets van 
bosvruchten in melkchocolade, 
versierd met een kerstmotief. 

 Heerlijke cappuccino crème 
en chocoladevulling in heerlijk 
Belgische chocolade. 

 Ganache van pure chocolade, 
besprenkeld met knapperige 
suiker stukjes, in de vorm 
van een taartstukje. 

 Intensieve citroen vulling, 
verborgen in een cup van 
fluweelzachte Belgische 
melkchocolade. 

 Heerlijke praline met een 
dubbele laag, die delicate 
chocolademousse combineert 
met verfrissende kersen ganache. 

 Geschenkje van delicate 
hazelnootvulling in melkchocolade.  

 Fluweelzachte karamel in een jasje 
van heerlijke Belgische chocolade. 

 Heerlijke vanille crème met 
stukjes biscuit, in melkchocolade. 

 Fluweelzachte karamel, bedekt 
met karamel crème, in een jasje 
van Belgische melkchocolade. 

 De smaak van citroenkaastaart 
als praline, in de vorm van 
een stukje taart, versierd 
met stukjes meringue. 

 Ganache van witte chocolade 
en kersenlikeur, bedekt met 
delicate crème met stukjes 
framboos. Dit alles in heerlijke 
Belgische chocolade en versierd 
met stukjes veenbes.  

 Intensieve koffiepralines in 
pure chocolade, versierd 
met een kerstmotief. 

 Uitgesproken room met 
citroensmaak, verborgen 
in fluweelzachte 
Belgische chocolade. 

 Een praline met kerstmotief, 
gevuld met hazelnootvulling, 
verrijkt met stukjes 
gekarameliseerde suiker. 

 Een mix van bosvruchten 
en heerlijke vulling in 
Belgische chocolade. 

 Een heerlijk stukje 
aardbeientaart, met decoratieve 
witte crème rozet. 

 Een vulling van rood fruit, 
gecombineerd met een 
subtiele crème van kaastaart 
en witte chocolade. 

 Een praline met twee laagjes 
met een combinatie van crème 
gemaakt van kaneel en appels. 

 Kerstballetje met karamelvulling 
en alcohol, in een jasje 
van chocolademelk. 

 Uitgesproken aardbeien 
vulling onder een laagje zoete 
aardbeien crème, bedekt 
met Belgische chocolade. 

 Een witte kerstroos gemaakt 
van Belgische melkchocolade 
en heerlijke hazelnootvulling.  

 Een heerlijke kerstboom 
met hazelnootvulling in 
Belgische melkchocolade. 

 Een originele praline met heerlijke 
hazelnootvulling, bedekt met 
melkchocolade en versierd 
met een halve walnoot.  

 Kerstballetje met ganachevulling, 
in een laagje overheerlijke pure 
chocolade met kerstversiering. 

 Chocolade crème op knapperige 
melk en chocolade crème, 
in heerlijke melkchocolade. 

 Een heerlijke praline in de vorm 
van een rode kerstroos met een 
heerlijke hazelnootvulling, omhuld 
met Belgische melkchocolade. 

 Een unieke sneeuwman 
met hazelnootvulling in 
heerlijke melkchocolade. 

 Heerlijke hazelnootvulling bedekt 
met pure chocolade en afgewerkt 
met een halve walnoot.  
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IEDEREEN DIE OM ZIJN MERK GEEFT ZAL ZIJN LOGO TOCH ALLEEN 
MAAR AANBRENGEN OP DE HOOGSTE KWALITEIT VAN PRODUCTEN.

ALS U OP ZOEK BENT NAAR ONGEBRUIKELIJKE PRODUCTEN, DAN STAAN 

DE RELATIEGESCHENKEN VAN CHOCOLISSIMO  TOT UW BESCHIKKING:

+32 (0)3 386 05 54            B2B@CHOCOLISSIMO.BE

Het hier getoonde aanbod is slechts voor informa  edoeleinden en vormt geen aanbod zoals bedoelt in Ar  kel 66 §1 van het 
Burgerlijk Wetboek en andere relevante wetgeving. Het huidige aanbod is beschikbaar via www.chocolissimo.be.

* Alle prijzen zijn ne  o prijzen en beschikbaar voor buitenlandse klanten met een geldig BTW-nummer.



b2b@chocolissimo.be
+32 (0)3 386 05 54

WWW.CHOCOLISSIMO.BE

GRAND BELGIAN SPECIALITIES NV.
INDUSTRIESTRAAT 18

2500 LIER
BELGIË

BE0479629861


