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ZILELE MAGICE ALE CRĂCIUNULUI 
TREBUIE SĂRBĂTORITE CU GUSTURI 

INTENSE ȘI AROME SPECIALE.

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului! Pentru a îndulci aceste 
momente festive şi pentru a adăuga un strop de originalitate cadourilor de Crăciun, 
am creat o colecţie de produse Chocolissimo, surprinzătoare şi unică. Praline delicate, 
cu umpluturi sofisticate, figurine simpatice în ambalaje festive sau tablete şi ciocolată 
caldă cu arome inedite. Crăciunul este perioada magică a lunii decembrie în care suntem 

cu toții vrăjiți de atmosfera festivă, de brazi împodobiți și decorațiuni luminoase.

CIOCOLATA FACE PARTE 
DIN MAGIA CRĂCIUNULUI!
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După aproape 17 ani de la fondare, noi continuăm în fiecare zi să 
lucrăm la dezvoltarea produselor pentru a ne asigura că fiecare 
bucățică din Chocolissimo este de cea mai bună calitate, folosind 
cele mai fine ingrediente din lume.
Ciocolata fină și pralinele sunt în continuare realizate manual cu 
dragoste și măiestrie de către ciocolatieri pasionați. Gustă și vei 
simți.
Sperăm să vă încânte răsfoirea catalogului nostru și abia așteptăm 
proiectele viitoare.

Stijn Theeuwen | Director general Michal Nikanorow | Maestru ciocolatier
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Succesul Chocolissimo încă de la fondare, din anul 2004 a constat în atenția acordată calității 
ciocolatei, dar și ambalajelor elegante, designului special și personalizării. Toate produsele noastre pot 
fi personalizate astfel încât să comunice cât mai bine în numele companiei.

• Personalizarea ambalajului prin adăugarea unui sticker sau 
a unei banderole începând de la un număr de 30 de bucăți.

• Personalizarea completă a ambalajului conform desing-ului 
dorit începând de la un număr de 200 de bucăți.

• Gravuri exclusiviste pe cutii speciale din lemn începând de la 1 bucată.
• Printare UV și serigrafie colorată pe cutii din lemn începând de la un număr de 50 de bucăți.
• Ciocolată și praline printate cu cerneală alimentară începând de la un număr de 30 de bucăți.

Cu noi va puteți îndulci clienții iubitori de ciocolată tot timpul anului. În lunile calde expediem 
comenzile cu pastile pentru răcire pentru a garanta cea mai bună calitate. Fixați cantitatea de cadouri 
pe care doriți să le dăruiți lunar sau anual, iar noi le vom livra cu regularitate. Acest lucru va oferă 
oportunitatea de a dărui praline și ciocolată cu diferite ocazii.

Suntem încântați să va oferim livrare oriunde în Europa, direct către clienții dumneavoastră, către 
parteneri sau angajați și putem adauga chiar și felicitări la cerere.

Navigați pe site-ul nostru pentru mai multe idei de cadouri – Avem cadouri pentru orice ocazie: 
* Promoții de marketing * Expoziții & convenții * Stimulente și recompense pentru angajați 
* Cadouri de mulțumire * Cadouri în semn de felicitări * Cadouri pentru zile de naștere 
* Aniversări corporate sau ale angajaților * Lansări de produse * Hoteluri * Cadouri de Paște 
* Cadouri de Crăciun * Cadouri de Anul nou *

Contactați-ne pentru servicii personalizate la adresa de e-mail corporate@chocolissimo.ro
și vom veni către dumneavoastră cu soluții pentru a va încânta clienții, partenerii și angajații. 
Vă asteptăm să vă alăturați clienților noștri corporate fideli și fericiți!

WWW.CHOCOLISSIMO.RO
Contactați-ne la adresa de e-mail: corporate@chocolissimo.ro

CADOURI CORPORATE UNICE
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Este posibil să trăim fără plastic? Aceasta este o întrebare pe care ne-o adresăm foarte des. 
Este foarte greu în zilele acestea să evităm complet contactul cu materialele din plastic.

Mulți dintre noi avem nevoie să folosim un telefon, să conducem o mașină, sau să lucrăm la 
un calculator in fiecare zi, iar toate aceste obiecte tind să conțină foarte mult plastic.

Aici la Chocolissimo ne punem ca scop reducerea de plastic din pachetele noastre, dar 
înțelegem că este un proces greu și îndelungat, pe care îl sustiem activ prin prezentarea 
produselor noastre cu conținut redus de plastic cu o pictograma specială “încrustare 
încrucișată” chiar sub pictograma alcool. 

PRODUSE FĂRĂ ELEMENTE DIN PLASTIC, MAI 
SIGURE PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

HAI SĂ FACEM LUMEA 
UN LOC MAI DULCE ÎMPREUNĂ

Pentru că fiecare efort contează, facem tot posibilul la 
Chocolissimo pentru a face planeta un loc mai curat. Acesta 

este motivul pentru care ne încurajăm clienții 
să reutilizeze ambalajele noastre.
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După cum necesită aceste vremuri, noi ca și companie facem tot posibilul pentru a ne consolida 
eforturile pe tema durabilității. Așadar, am început prin optimizarea ambalajului prin reducerea 
cantității de plastic. Unul dintr obiectivele principale ale departamentului nostru de cercetare și 
dezvoltare este de a dezvolta o colecție de produse cu zero platic. Din vara anului 2021 am lansat 
o tabletă din ciocolată sub forma unui calendar advent și o colecție de tablete cu un conținut 
scăzut de zahăr. Ciocolatierul nostru chef, Michal, lucrează deja la o rețeta nouă, folosind doar 
cele mai bune ingrediente. Un alt pas pe care dorim să îl punem la dispoziție clienților, la un cost 
sumplimentar, este transportul ecologic, folosind doar materiale speciale pentru transport - pentru 
a ne sprijini misiunea.

SUSTENABILITATE ȘI NOUTĂȚI 
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Ambalare individuală, etichetare 
și livrare directă la adresa indicată.

Scrisori individuale, adresate 
direct, introduse în colete și 
personalizate cu grafică dedicată.

Ambalaje realizate 100% 
din hârtie reciclată

Din experiența ultimului an știm cât este de 
important să predați logisitca ambalării și livrării 
cadourilor la adresele de domiciliu, unei echipe cu 
experiență în livrarea acestor servicii, în care să 
aveți încredere. Suntem aici pentru a ne asigura că 
toate cadourile sunt livrare la timp și în siguranță.

Raport de livrări la finalul proiectului.

PRELUĂM LOGISTICA ȘI LIVRAREA 
CADOURILOR DE CRĂCIUN ÎN 

NUMELE COMPANIEI

Transmiterea datelor de contact pentru livrari 
se bazează pe un acord de respectare a normelor GDPR în vigoare.

SERVICII B2B 1110



Toate produsele Chocolissimo se pot personaliza folosind metode adaptate 
fiecăruia pentru a realiza în final un cadou elegant care să transmită în mod 
subtil și rafinat cele mai dulci urări de sărbătoare. 

Lucrăm extraordinar de bine cu clienții corporate tocmai pentru că am reușit 
să înțelegem nevoia de a oferi produse unice și inedite care să surprindă 
prin originalitate și creativitate. La cererea dumneavoastră reușim să 
transformăm produsele noastre din ciocolată belgiană de cea mai bună 
calitate în mesaje elegante și rafinate prin: adaptarea designului de ambalaj, 
imprimarea pe ciocolată folosind cerneală alimentară, crearea de elemente 
noi de personalizare ca banderole, panglici sau compliment carduri sau 
gravarea cutiilor din lemn. Va invităm să ne scrieți la corporate@
chocolissimo.ro pentru a realiza 
împreună cadourile de iarnă.

CHOCOLATE CORPORATE GIFTS

PRALINE 
PRINTATE

PANGLICĂ AURIE STANDARD

BANDEROLĂ DIN 
CARTON

STICKER

SELECŢIE DE CHOCO TELEGRAM

SELECŢIE DE 
HOTSTAMPING

PANGLICĂ ŞI CARD

CHOCOCARD PERSONALIZAT

CUTIE PERSONALIZATĂ

SERIGRAFIE

PRINT UV

GRAVARE
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9511   CHOCOPRINTS 6 PUZZLES 
 Dimensiuni în ambalaj: 180×140×13 mm 
 Dimensiune ciocolata: 116×76×7 mm 
 Greutate netă: 72 g 
 Un set puzzle format din 6 bucăţi de ciocolată albă 
delicioasă cu print comes  bil. Imaginea formată 
de bucăţile de puzzle poate fi  personalizată. 

9510   CHOCOPRINTS 12 PUZZLES 
 Dimensiuni în ambalaj: 223×183×13 mm 
 Dimensiune ciocolata: 152×116×7 mm 
 Greutate netă: 144 g 
 Un set puzzle format din 12 bucăţi de 
ciocolată albă delicioasă cu print comes  bil. 
Imaginea formată de bucăţile de puzzle poate 
fi  personalizată. 

9509   CHOCOPRINTS BAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 223×156×13 mm 
 Dimensiune ciocolata: 155×88×7 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 O tabletă de ciocolată albă delicioasă 
cu print comes  bil, pregă  tă conform 
cerinţelor tale. 

ChocoPrints – un concept de care suntem foarte mândri şi care oferă opţiuni de print comestibil color pe ciocolată albă. Putem 
printa logo-uri, coduri QR sau diverse imagini şi mesaje. Garantăm o calitate deosebită a ciocolatei, posibilitatea de a opta pentru 
orice dimensiune a pachetului şi un produs final de impact.

CHOCOPRINTS

Sunteţi în căutarea unui produs realizat cu pasiune şi atenţie la detalii? Vreţi să turnaţi forma logo-ului pe o tabletă din ciocolată 
premium? Sau poate planificaţi o campanie de lansarea a unui produs şi doriţi să oferiţi clienţilor varianta dulce a acestuia? Contactaţi 

echipa noastră astăzi pentru a alege dintre opţiunile noastre de producţie a formelor şi figurinelor din ciocolată personalizate, 
folosind cele mai bune ingrediente naturale. 

FORME DIN CIOCOLATĂ PERSONALIZATE

AȘA VA ARĂTA 
IMPRIMAREA PE CIOCOLATĂ 

Imprimarea este realizată pe ciocolată albă care are 
o nuanță ușoară de galben. Imprimarea pe acest fundal 

determină aspectul final. Culorile care se vor schimba 
după imprimare sunt: albastru, roz (magenta), verde. 
Pentru a obține confirmarea clientului se efectuează 

teste înainte de aprobarea finală.

SERVICII B2B 1514





NEW

397701   LUXURY CHRISTMAS TREE MILK 

 Figurina Milk Chocolate Christmas Tree 
a fost decoarata sofi s  cat cu ciocolată albă. 
Amintește-ți de frumusețea și aroma proaspătă 
a bradului de iarnă împodobit cu instalație 
strălucitoare de Crăciun. 

397702   LUXURY CHRISTMAS TREE WHITE 

 Figurina White Chocolate Christmas Tree 
a fost ornamentată cu buline colorate, precum 
împodobim bradul de Crăciun cu globuri 
strălucitoare. 

397700   LUXURY CHRISTMAS TREE DARK 

 Figurina noastră elegantă Dark Chocolate 
Christmas Tree a fost decorată elegant cu 
ciocolată albă, pentru a simula fulgii de zăpada. 

   LUXURY CHRISTMAS TREE 
 Dimensiuni în ambalaj: 115x115x190 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 120 mm 
 Greutate netă: 135 g 
 Preţ net: 105,05 RON 
 Bradul de Crăciun – considerat drept unul dintre cele mai frumoase 
și caracteris  ce simboluri ale Crăciunului. Chiar dacă pare că toți 
copacii sunt la fel, fi ecare dintre ei este destul de special și unic.
Acesta este și cazul bradu  lor de Crăciun marca Chocolissimo. Chiar 
dacă modelul de bază este același, fi ecare dintre ei este decorat 
individual, manual. Este imposibil să găseș   doi brăduți decorați 
iden  c.
Figurina Christmas Tree este așezată într-o cu  e special creată 
pentru sezonul sărbătorilor de iarnă.
Cu  a conține, de asemenea, și un mic sertar ce ascunde patru 
praline din colecțiile noastre, cu umpluturi variate și delicioase.

LUXURY XMAS TREES

LUXURY XMAS TREES





364201   ELEGANT ADVENT CALENDAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 156×132×89 mm 
 Greutate netă: 270 g 
 Preţ net: 273,39 RON 
 Acest calendar ieșit din comun, închis într-o cu  e exclusivistă realizată din 
lemn african premium, conține 24 de compar  mente colorate ce ascund 
praline delicioase din colecțiile noastre. 

373401   ADVENT CALENDAR PREMIUM 
 Dimensiuni în ambalaj: 230×155×46 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 221,38 RON 
 Un calendar exclusivist în cu  e din lemn, extrem de elegantă şi rafi nată, 
ce va atrage toate privirile. Conţinutul este şi el la fel de special: 24 de 
praline delicate, umplute cu creme sofi s  cate, pe bază de alcool, ambalate 
individual în cu  uțe delicate, corespunzătoare fi ecărei zile de Decembrie 
pâna în Ajunul Crăciunului. 

ADVENT CALENDAR
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373202   ADVENT CALENDAR PREMIUM 
 Dimensiuni în ambalaj: 260×175×50 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 177,25 RON 
 Aşteptarea sărbătorilor de iarnă trebuie să fi e un moment special. Ediţia 
de lux a calendarelor Chocolissimo conţine o selecţie de praline delicioase, 
cu umpluturi sofi s  cate şi inedite. Această variantă a calendarului, ambalat 
în cu  e roșu, ascunde 24 de praline din ciocolată fi nă, umplute cu creme 
aromate pe bază de fructe sau cafea, fără conţinut de alcool. 

377702   ADVENT CALENDAR PREMIUM POSTCARD 
 Dimensiuni în ambalaj: 260×175×50 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 193,58 RON 
 Advent Calendar în varianta roșu, cu conţinut de praline delicate, cu 
umpluturi pe bază de fructe, însă cu un accesoriu care face din acest 
produs un cadou extraordinar. Pe capacul cu  ei elegante am aplicat 
o felicitare tema  că. Aceasta poate fi  personalizată, as  el încât putem 
printa pe capac, un mesaj special, sau chiar un vizual cu elemente grafi ce 
personalizate. 

ADVENT CALENDAR

Pentru a comanda ChocoPostcard trebuie să urmați pașii de mai jos:
Pregă  ţi grafi ca/textul care doriţi să apară pe cu  e, în spaţiul des  nat, conform 
instrucţiunilor noastre. Ne trimiteţi aceste specifi caţii şi noi vom crea un cadou cu 
care veţi impresiona pe toată lumea, printr-un gust deosebit şi un aspect inedit.
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3929   ADVENT BOOK NEAPOLITANS MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 180×145×32 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 75,23 RON 
 Calendarul Advent conține 24 de mini cuburi 
de ciocolată decorate în formă de Moș Crăciun, 
pomi de Crăciun și stele. 

3694   ADVENT CALENDAR 
IN A WOODEN BOX 
 Dimensiuni în ambalaj: 373×172×26 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 99,82 RON 
 Un elegant Advent Calendar în cu  e din lemn 
cu 24 de mini-tablete de ciocolată decorate cu 
forme de Moș Crăciun, pomi de Crăciun și stea. 

3803   TRICOLOR CALENDAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 180×143×34 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 55,23 RON 
 Un minunat Advent calendar ce ascunde 24 de 
mini specialități din ciocolată belgiană neagră, 
decoarate cu Moș Crăciun, brăduți de Crăciun 
și steluțe. 

ADVENT CALENDAR
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393001   ADVENT BOOK BLACK 
 Dimensiuni în ambalaj: 220×142×56 mm 
 Greutate netă: 185 g 
 Preţ net: 99,36 RON 
 Un Advent calendar unic ce include 22 mini-
tablete din ciocolată cu decorațiuni în formă de 
Moș Crăciun, brad de Crăciun și stea, precum 
și 2 fi gurine din ciocolată - om din turtă dulce și 
brad de Crăciun colorat. 

3930   ADVENT CALENDAR BLACK 
 Dimensiuni în ambalaj: 425×300×15 mm 
 Greutate netă: 195 g 
 Preţ net: 80,46 RON 
 Ciocolată delicioasă ascunsă sub ferestrele  
acestui calendar Advent. 4 fi gurine simpa  ce, 
precum și mini-tablete din ciocolată în formă de 
Moș Crăciun, pomi de Crăciun și stele. 

393002   ADVENT CALENDAR BLACK MIDI 
 Dimensiuni în ambalaj: 301×201×24 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 64,68 RON 
 Advent calendar-ul conține 24 de mini specialități 
din ciocolată belgiană, decoarate cu Moș Crăciun, 
brăduți de Crăciun și steluțe. 

ADVENT CALENDAR
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385900   WINTER TALES POP UP ADVENT CALENDAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 150×206×60 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 161,47 RON 
 Cel mai nou calendar din gama noastră, premiat pentru crea  vitatea 
ambalajului. Un produs care vă duce cu gândul la copilărie, datorită 
ciocolatei delicioase ascunse sub cele 24 ferestre, dar mai ales datorită 
jocului brazilor 3D care se formează la deschiderea cu  ei. Poveș  le de 
iarnă sunt dulci și magice cu acest Advent Calendar. Produsul poate fi  
personalizat prin realizarea banderolei din jurul cu  ei cu grafi că dedicată. 

385910   WINTER TALES ADVENT CALENDAR MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 288×204×25 mm 
 Greutate netă: 190 g 
 Preţ net: 80,92 RON 
 Un uimitor Advent calendar ce ascunde 24 de mini praline rafi nate 
înăuntru. 

ADVENT CALENDAR
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 WINTER TALES 
 Dimensiuni în ambalaj: 300×182×34 mm 
 O colecție unică de calendare cu fereastră, în 
spatele cărora veți găsi cele mai fi ne praline 
belgiene, ciocolată decorată cu mo  ve de 
sărbătoare si litere din ciocolată care formează 
într-un mod special dorințele de Crăciun. 

3934   WINTER TALES CHOCOTELEGRAM 
 Greutate netă: 228 g 
 Preţ net: 83,03 RON 
 Un mod extraordinar de a transmite urări de Crăciun. Acest calendar 
special con  ne un mesaj din ciocolată, format din 24 de caractere. În 
spatele cifrei corespunzătoare fi ecărei zile a lunii Decembrie se ascunde 
o literă din ciocolată. După ce veţi parcurge toate cele 24 de căsuţe, veţi 
descoperi mesajul. Acesta poate fi  personalizat. 

3933   WINTER TALES NEAPOLITANS 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 83,03 RON 
  Acest calendar Advent conține 24 de mini-tablete de ciocolată decorate 
cu forme de Moș Crăciun, pomi de Crăciun și stea. 

3935   WINTER TALES PRALINES 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 139,36 RON 
 Un calendar cu un conţinut mai sofi s  cat. Cele 24 de căsuţe 
corespunzătoare zilelor lunii Decembrie până la Ajunul Crăciunului conţin 
o selecţie de praline deosebite, din colecţiile noastre. 

3936   WINTER TALES PRALINES & NEAPOLITANS 
 Greutate netă: 240 g 
 Preţ net: 105,05 RON 
 Calendarul Advent conține 12 mini-tablete din ciocolată decorate în 
formă de Moș Crăciun, pomi de Crăciun și stele, precum și 12 praline din 
ciocolată umplute cu cremă delicioasă. 

ADVENT CALENDAR
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BESTSELLER

NEW

382801   CHOCO BAR ADVENT CALENDAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 144×98×15 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 33,12 RON 
 Un Advent calendar sub forma unui bar, realizat din ciocolată 
belgiană cu lapte de cea mai bună calitate. 

397401   ADVENT BOOK MERRY CHRISTMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 278×190×32 mm 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 99,36 RON 
 Un Advent calendar excep  onal ce include 24 de forme din 
ciocolată: pom de Crăciun, om de zăpadă, clopoțel și șosetă. 
Realizate din ciocolată cu lapte, neagră și albă acestea vor 
îndulci  mpul petrecut în așteptarea sărbătorilor, iar cubul 
imprimat ascuns într-o casetă secretă vă va aduce o surpriză 
specială.  

3828   WINTER CALENDAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 180×143×34 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 66,15 RON 
 24 de mini-tablete din ciocolată neagră, ciocolată cu lapte și 
ciocolată albă decorate cu ingrediente delicioase, ascunse în 
interiorul Advent calendarului.  

ADVENT CALENDAR
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389802   ADVENT CALENDAR MERRY CHRISTMAS RED 
 Dimensiuni în ambalaj: 301x222x34 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 164,13 RON 
 Pentru cei care adoră lucrurile simple, clasice și elegante am creat acest Advent Calendar 
- roșu închis, cu detalii aurii și ferestre decupate a  pic. Grafi ca inspirată din mo  vele de 
Crăciun și pralinele rafi nate, de cea mai bună calitate, ne fac să așteptăm cu nerăbdare 
magia și bucuria sărbătorilor de iarnă. 

389803   ADVENT CALENDAR MERRY CHRISTMAS BLUE 
 Dimensiuni în ambalaj: 301x222x34 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 164,13 RON 
 Acest minunat Advent Calendar, care ascunde 24 de praline delicioase în spatele 
ferestrelor, captează atmosfera așteptării Crăciunului și prima stea - cea pe care așteptăm 
cu nerăbdare să o vedem în peisajul mirifi c al orașului iarnă. Cerul întunecat, zăpada care se 
așterne pe acoperișuri și luminile vii - acestea sunt semnele magiei care urmează să înceapă. 

3332



BESTSELLER

3931   ADVENT CALENDAR WHITE SNOW 
 Dimensiuni în ambalaj: 297×110×30 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 66,15 RON 
  Acest calendar Advent conține 24 de mini-
tablete de ciocolată decorate cu forme de Moș 
Crăciun, pomi de Crăciun și stea. 

3932   ADVENT CALENDAR OBSESSION 
 Dimensiuni în ambalaj: 251×180×35 mm 
 Greutate netă: 288 g 
 Preţ net: 139,36 RON 
 Un calendar simplu și elegant care conține 24 de 
praline belgiene cu cea mai fi nă umplutură. 

3842   ADVENT CALENDAR CHRISTMAS 
TREE 
 Dimensiuni în ambalaj: 410×410×280 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 99,36 RON 
 Acest Advent calendar excepțional sub forma 
unui brad de Crăciun ascunde 24 de specialități 
din ciocolată belgiană delicioasă. Așteptarea 
Crăciunului nu a fost niciodată atât de 
cap  vantă! 

ADVENT CALENDAR
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356208   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS GIFTS 
 Dimensiuni în ambalaj: 183×178×44 mm 
 Greutate netă: 130 g 
 Preţ net: 117,71 RON 
 O cu  e neagră elegantă ce conține praline din 
ciocolată unice și specialități din ciocolată: mini 
praline, ciocolată în formă de crăciunițe, laur 
de Crăciun și cadouri din ciocolată umplute cu 
crema de alune. 

356205   WINTER COLLECTION WITH 
NUTTY PRALINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 183×178×44 mm 
 Greutate netă: 130 g 
 Preţ net: 117,71 RON 
 O cu  e neagră elegantă ce conține praline din 
ciocolată unice și specialități din ciocolată: mini 
praline, ciocolată în formă de crăciunițe, laur de 
Crăciun și praline cu cremă delicioasă de alune de 
padure in crustă de ciocolată cu lapte decorată 
cu jumatate de nucă. 

356207   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS PRALINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 183×178×46 mm 
 Greutate netă: 130 g 
 Preţ net: 117,71 RON 
 O cu  e neagră elegantă ce conține praline din 
ciocolată unice și specialități din ciocolată: mini 
praline, ciocolată în formă de crăciunițe, laur de 
Crăciun și praline unice cu tema  că de Crăciun. 

CASETE DIN LEMN

CUTII DIN LEMN 3736



3556   MERRY CHOCOLATERIE 
 Dimensiuni în ambalaj: 156×114×89 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 221,38 RON 
 Cu  e exclusivistă din lemn african Okume, cu două sertare şi un conţinut 
premium de 20 de praline din cea mai bună ciocolată belgiană. Cu  a se 
poate grava cu logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm să ne 
scrieţi la: corporate@chocolissimo.ro. 

3557   MERRY GRANDE 
 Dimensiuni în ambalaj: 156×127×114 mm 
 Greutate netă: 375 g 
 Preţ net: 320,73 RON 
 Cu  e exclusivistă din lemn african, cu trei sertare în care am pus 30 de 
praline delicate, realizate manual din ciocolată delicioasă şi umplute cu 
creme surprinzătoare. 

3563   MERRY MASSIMO 
 Dimensiuni în ambalaj: 168×156×114 mm 
 Greutate netă: 500 g 
 Preţ net: 420,18 RON 
 Această cu  e este un spectacol în sine: patru sertare, umplute cu 
40 praline rafi nate din ciocolată delicioasă, cu umpluturi surprinzătoare, 
pentru a răsfăţa cele mai rafi nate gusturi. 

3554   MERRY CHRISTMAS MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 89×88×37 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 61,93 RON 
 Cu  e exclusivistă din lemn african Okume care conţine 
4 praline din cea mai bună ciocolată belgiană. Cu  a se poate grava 
cu logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm să ne scrieţi la: 
corporate@chocolissimo.ro. 

3555   MERRY ELEGANCE 
 Dimensiuni în ambalaj: 143×104×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 97,25 RON 
 Cu  e exclusivistă din lemn african Okume care conţine 10 praline 
din cea mai bună ciocolată belgiană. Cu  a se poate grava cu 
logo sau mesaj, pentru oferta detaliată va rugăm să ne scrieţi la: 
corporate@chocolissimo.ro. 

CASETE DIN LEMN

CUTII DIN LEMN 3938



3558   MERRY CLASSIC 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×142×37 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 166,15 RON 
 Cu  e din lemn african cu un mix de 20 de praline 
delicioase, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană. Cu  a se poate grava cu logo 
sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm să ne 
scrieţi la: corporate@chocolissimo.ro. 

356202   XMAS CHOCOCASE MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 116×86×38 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 55,23 RON 
 Un mod inedit de a trimite o felicitare de Crăciun: 
un card din ciocolată albă pe care printăm un 
mesaj personalizat, ambalat în cu  e elegantă din 
lemn, cu grafi că de Crăciun. 

356201   XMAS CHOCOCASE  
 Dimensiuni în ambalaj: 213×63×38 mm 
 Greutate netă: 60 g 
 Preţ net: 76,24 RON 
 5 praline delicioase de ciocolată ascunse 
într-o cu  e elegantă, realizată din lemn african de  
cea mai înaltă calitate. 

3562   MERRY PRESTIGE 
 Dimensiuni în ambalaj: 290×142×37 mm 
 Greutate netă: 375 g 
 Preţ net: 226,70 RON 
 Cu  e mare din lemn cu 30 de praline 
delicioase, realizate manual din cea mai 
bună ciocolată belgiană. Cu  a se poate grava cu 
logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm 
să ne scrieţi la: 
corporate@chocolissimo.ro. 

CASETE DIN LEMN

CUTII DIN LEMN 4140



XMAS PREMIERE

0212   XMAS PREMIERE QUADRO 
 Dimensiuni în ambalaj: 93×93×37 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 54,13 RON 
 Cu  e din lemn clasic cu un conţinut de 4 praline 
premium, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană. Cu  a se poate personaliza cu 
logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm 
să ne scrieţi la: corporate@chocolissimo.ro. 

0213   XMAS PREMIERE MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 145×117×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 87,16 RON 
 Cu  e din lemn clasic cu un conţinut de 10 praline 
premium, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană. Cu  a se poate personaliza cu 
logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm 
să ne scrieţi la: corporate@chocolissimo.ro. 

0215   XMAS PREMIERE MAXI 
 Dimensiuni în ambalaj: 287×145×37 mm 
 Greutate netă: 375 g 
 Preţ net: 215,50 RON 
 Cu  e din lemn clasic cu un conţinut de 30 praline 
premium, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană. Cu  a se poate personaliza cu 
logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm 
să ne scrieţi la: corporate@chocolissimo.ro. 

0214   XMAS PREMIERE MIDI 
 Dimensiuni în ambalaj: 197×145×37 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 152,29 RON 
 Cu  e din lemn clasic cu un conţinut de 20 praline 
premium, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană. Cu  a se poate personaliza cu 
logo sau mesaj, pentru oferta detaliată vă rugăm 
să ne scrieţi la: corporate@chocolissimo.ro. 

CUTII DIN LEMN 4342



CHRISTMAS SQUARES

368101   CHRISTMAS MIDI SQUARE 
 Dimensiuni în ambalaj: 148×148×40 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 67,25 RON 
 9 praline delicioase, special selectate pentru a fi  
ambalate într-o cu  e elegantă cu tema  că de 
Crăciun. 

3680   CHRISTMAS MAXI SQUARE 
 Dimensiuni în ambalaj: 215×215×40 mm 
 Greutate netă: 225 g 
 Preţ net: 85,05 RON 
 12 praline delicioase în formă de brioșe, perfecte 
pentru a decora masa de Crăciun sau deserturile 
delicioase, ambalate într-o cu  e elegantă 
cu mo  ve fes  ve. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 4544



XMAS BALLOTIN

3960   BALLOTIN XMAS PETIT 
 Dimensiuni în ambalaj: 100×65×60 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 66,15 RON 
 10 praline belgiene de cea mai bună calitate, 
într-o cu  e ambalată în hâr  e roșie fes  vă, 
prinsă cu panglică cu mesajul "Merry Christmas". 
Cu  ei îi putem adăuga un compliment card 
personalizat; de asemenea, una dintre praline 
poate fi  printată cu logo-ul companiei. 
Vă invităm să solicitați oferta detaliată la: 
corporate@chocolissimo.ro! 

3961   BALLOTIN XMAS GRAND 
 Dimensiuni în ambalaj: 135×95×60 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 111,01 RON 
 20 praline belgiene de cea mai bună calitate, 
într-o cu  e ambalată în hâr  e roșie fes  vă, 
prinsă cu panglică cu mesajul "Merry Christmas". 
Cu  ei îi putem adăuga un compliment card 
personalizat; de asemenea, una dintre praline 
poate fi  printată cu logo-ul companiei. 
Vă invităm să solicitați oferta detaliată la: 
corporate@chocolissimo.ro! 

3962   BALLOTIN XMAS SUPREME 
 Dimensiuni în ambalaj: 137×95×90 mm 
 Greutate netă: 375 g 
 Preţ net: 175,14 RON 
 30 praline belgiene de cea mai bună calitate, 
într-o cu  e ambalată în hâr  e roșie fes  vă, 
prinsă cu panglică cu mesajul "Merry Christmas". 
Cu  ei îi putem adăuga un compliment card 
personalizat; de asemenea, una dintre praline 
poate fi  printată cu logo-ul companiei. 
Vă invităm să solicitați oferta detaliată la: 
corporate@chocolissimo.ro! 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 4746



XMAS CUPCAKES

3836   XMAS CUPCAKES 4 
 Dimensiuni în ambalaj: 110×110×44 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 39,82 RON 
 4 praline delicioase în formă de cupcake, din cea 
mai bună ciocolată belgiană, perfecte pentru 
a decora masa de Crăciun sau pentru a fi  dăruite 
cuiva drag. 

3837   XMAS CUPCAKES 6 
 Dimensiuni în ambalaj: 150×110×44 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 53,12 RON 
 6 praline delicioase în formă de cupcake, din cea 
mai bună ciocolată belgiană, perfecte pentru 
a decora masa de Crăciun sau pentru a fi  dăruite 
cuiva drag. 

3838   XMAS CUPCAKES 8 
 Dimensiuni în ambalaj: 185×110×44 mm 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 66,15 RON 
 8 praline delicioase în formă de cupcake, din cea 
mai bună ciocolată belgiană, perfecte pentru 
a decora masa de Crăciun sau pentru a fi  dăruite 
cuiva drag. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 4948



XMAS MIX

1985   MIXED PRALINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 176×176×48 mm 
 Greutate netă: 160 g 
 Preţ net: 86,15 RON 
 O cu  e clasică și elegantă cu 12 specialități delicioase. Printre ele se afl ă 
praline în formă de cupcake, praline în forma unor felii de tort și o selecție 
de praline speciale. 

363501   XMAS CUPCAKES TWO 
 Dimensiuni în ambalaj: 82×49×35 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 19,45 RON 
 2 praline excepţionale în formă de brioşă, umplute cu cremă delicioasă, 
într-o cu  e elegantă cu mo  ve fes  ve. 

371401   XMAS CHOCO THREE 
 Dimensiuni în ambalaj: 129×54×32 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 26,79 RON 
 Trei praline delicioase în cu  e elegantă de iarnă. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 5150



XMAS FIRST SELECTION

362001   FIRST SELECTION XMAS MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 181×125×45 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 55,23 RON 
 Un set cu delicatese din ciocolată, într-o cu  e 
elegantă: tabletă de ciocolată neagră şi albă, trei 
praline delicioase şi o gustare din ciocolată cu 
lapte. 

362101   FIRST SELECTION XMAS MIDI 
 Dimensiuni în ambalaj: 251×180×45 mm 
 Greutate netă: 165 g 
 Preţ net: 99,82 RON 
 O cu  e ce conține un mix special de produse 
din ciocolată: tabletă din ciocolată cu lapte și 
ciocolată neagră, 4 praline belgiene și un mix de 
nuci și fructe în ciocolată. 

362201   FIRST SELECTION XMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 307×220×45 mm 
 Greutate netă: 300 g 
 Preţ net: 155,14 RON 
 Un set remarcabil cu bunătăţi din ciocolată, 
aranjate elegant într-o cu  e deosebită. O tabletă 
de ciocolată, cinci mini-ciocolate cu diferite 
arome, opt praline delicate şi un mix de nuci și 
fructe în ciocolată. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 5352



XMAS CHOCOPOSTCARD WITHOUT PLASTIC INLAY

NEW

NEW

381802   XMAS POSTCARD GRAND 
 Dimensiuni în ambalaj: 238x170x34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130x90 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 135,60 RON 
 O cu  e ce conține douăzeci praline delicioase, 
special selecate, așezate într-o cu  e cu fereastră. 
Pe capacul cu  ei se poate adaugă o fotografi e 
sau o grafi că tema  că de Crăciun. 

381801   XMAS POSTCARD PETIT 
 Dimensiuni în ambalaj: 184x137x34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130x90 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 80,46 RON 
 O cu  e ce conține zece praline delicioase, special 
selecate, așezate într-o cu  e cu fereastră. Pe 
capacul cu  ei se poate adaugă o fotografi e sau 
o grafi că tema  că de Crăciun. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 5554



XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI

382002   XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI 
SILVER 
 Dimensiuni în ambalaj: 315×235×40 mm 
 Dimensiunile imaginii: 165×115 mm 
 Greutate netă: 280 g 
 Preţ net: 122,57 RON 
 15 praline din ciocolată belgiană realizate 
manual și un ciorap de Crăciun din ciocolată 
(80g) așteaptă deschiderea cu  ei. Capacul cu  ei 
poate fi  decorat cu o imagine la alegere sau cu 
o imagine elegantă cu tema  că de Crăciun. 

382102   XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI 
RED 
 Dimensiuni în ambalaj: 315×235×40 mm 
 Dimensiunile imaginii: 165×115 mm 
 Greutate netă: 340 g 
 Preţ net: 126,79 RON 
 O cu  e ce conține 15 praline din ciocolată 
belgiană realizate manual și un brăduț de Crăciun 
din ciocolată (160 g). Capacul cu  ei poate fi  
decorat cu o imagine la alegere sau cu o imagine 
elegantă cu tema  că de Crăciun. 

3757   XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI 
GOLD 
 Dimensiuni în ambalaj: 315×235×40 mm 
 Dimensiunile imaginii: 165×115 mm 
 Greutate netă: 340 g 
 Preţ net: 126,79 RON 
 O cu  e elegantă, cu 15 praline delicate şi 
o tabletă de 160 de grame de ciocolată belgiană, 
turnată manual, în forma unui brad de Crăciun şi 
decorată cu fructe uscate. Capacul cu  ei poate fi  
decorat cu o imagine la alegere sau cu o imagine 
elegantă cu tema  că de Crăciun. 

Pentru a comanda ChocoPostcard trebuie să urmați pașii de mai jos:
Pregă  ţi grafi ca/textul care doriţi să apară pe cu  e, în spaţiul des  nat, conform 
instrucţiunilor noastre. Ne trimiteţi aceste specifi caţii şi noi vom crea un cadou cu 
care veţi impresiona pe toată lumea, printr-un gust deosebit şi un aspect inedit.

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 5756



XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI

381902   XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI 
RED 
 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 135 g 
 Preţ net: 71,38 RON 
 O cu  e ce conține 6 praline de Crăciun realizate 
manual și o tabletă în formă de stea realizată 
din ciocolată cu lapte și ciocolată neagră (60 g). 
Capacul cu  ei poate fi  decorat cu o imagine la 
alegere sau cu o imagine elegantă cu tema  că 
de Crăciun. 

3817   XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI 
GOLD 
 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 69,91 RON 
 O cu  e elegantă, cu 6 praline delicate şi o tabletă 
de 50 de grame de ciocolată pură, turnată 
manual, în forma unui brad de Crăciun. Capacul 
cu  ei poate fi  personalizat cu grafi că dedicată. 

3818   XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI 
SILVER 
 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 135 g 
 Preţ net: 71,38 RON 
 O cu  e elegantă, cu 6 praline delicate şi o tabletă 
de 60 de grame de ciocolată pură, turnată 
manual, în forma unei steluţe, decorată cu 
diverse ingrediente fes  ve. Capacul cu  ei poate 
fi  personalizat cu grafi că dedicată. 

Pentru a comanda ChocoPostcard trebuie să urmați pașii de mai jos:
Pregă  ţi grafi ca/textul care doriţi să apară pe cu  e, în spaţiul des  nat, conform 
instrucţiunilor noastre. Ne trimiteţi aceste specifi caţii şi noi vom crea un cadou cu 
care veţi impresiona pe toată lumea, printr-un gust deosebit şi un aspect inedit.

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 5958



XMAS MOMENTS

3965   MOMENTS MINI XMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 180×180×36 mm 
 Greutate netă: 145 g 
 Preţ net: 99,36 RON 
 O cu  e elegantă, prinsă cu panglică aurie, cu mesajul 
"Merry Christmas", care conține o selecție de 8 praline 
belgiene și alune în ciocolată. 

3966   MOMENTS MIDI XMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 325×180×36 mm 
 Greutate netă: 290 g 
 Preţ net: 155,14 RON 
 O cu  e elegantă, prinsă cu panglică aurie, cu mesajul "Merry 
Christmas", care conține o selecție de 18 praline belgiene și alune 
în ciocolată. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 6160



CHRISTMAS DELIGHTS / WINTER DELIGHTS

3939   CHRISTMAS DELIGHTS 4 
 Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm 
 Greutate netă: 60 g 
 Preţ net: 31,47 RON 
    

3940   CHRISTMAS DELIGHTS 6 
 Dimensiuni în ambalaj: 130×87×30 mm 
 Greutate netă: 85 g 
 Preţ net: 41,93 RON 
    

3941   CHRISTMAS DELIGHTS 8 
 Dimensiuni în ambalaj: 160×87×30 mm 
 Greutate netă: 115 g 
 Preţ net: 53,58 RON 
 Opt specialități unice din ciocolată pentru 
un Crăciun special! O selecție de 8 praline 
Chocolissimo din ciocolată cu tema  că de 
Crăciun, cu umpluturi delicioase și înveliș rafi nat. 

3944   WINTER DELIGHTS 8 
 Dimensiuni în ambalaj: 160×87×45 mm 
 Greutate netă: 145 g 
 Preţ net: 66,15 RON 
 8 praline delicate în formă de brad de Crăciun 
și om de zăpadă, umplute cu cremă delicioasă 
de alune și ambalate într-o cu  e cu mo  ve de 
Crăciun.  

3943   WINTER DELIGHTS 6 
 Dimensiuni în ambalaj: 130×87×45 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 52,48 RON 
    

3942   WINTER DELIGHTS 4 
 Dimensiuni în ambalaj: 87×85×45 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 39,82 RON 
    

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 6362



WINTER SET

3971   WINTER SET MIDI 
 Dimensiuni în ambalaj: 215×215×34 mm 
 Greutate netă: 165 g 
 Preţ net: 88,35 RON 
 O cu  e clasică ce conține praline delicioase umplute cu crema de nuci, 
snack-uri și fi gurine din ciocolată. 

3972   WINTER SET MAXI 
 Dimensiuni în ambalaj: 360×215×34 mm 
 Greutate netă: 300 g 
 Preţ net: 144,04 RON 
 O cu  e clasică ce conține praline delicioase umplute cu crema de nuci, 
snack-uri și fi gurine din ciocolată. 

PRODUSE DE CRĂCIUN CU PRALINE 6564



CHOCOSTICKS

BESTSELLER

369501   CHOCOLATE TO DRINK WITH 
CUP 
 Dimensiuni în ambalaj: 157×138×102 mm 
 Greutate netă: 200 g 
 Preţ net: 111,01 RON 
 Cană ceramică termo-rezistentă cu o ciocolată 
cu lapte delicioasă. Cana are pereți dublu cermici 
pentru izolare termică și un capac din silicon 
premium.  

3688   MILK CHOCOSTICK 
 Dimensiuni în ambalaj: 175×45×45 mm 
 Greutate netă: 33 g 
 Preţ net: 18,44 RON 
 Chocos  ck din ciocolată cu lapte. 

3689   DARK CHOCOSTICK 
 Dimensiuni în ambalaj: 175×45×45 mm 
 Greutate netă: 33 g 
 Preţ net: 18,44 RON 
 Chocos  ck din ciocolată neagră. 

3690   XMAS CHOCOSTICKS 2 
 Dimensiuni în ambalaj: 148×75×45 mm 
 Greutate netă: 66 g 
 Preţ net: 33,12 RON 
 Un pachet elegant care conţine 2 Chocos  ckuri, pentru a savura aroma 
dulce a ciocolatei fi erbinte, în zilele friguroase de iarnă. 

3691   XMAS CHOCOSTICKS 5 
 Dimensiuni în ambalaj: 155×125×38 mm 
 Greutate netă: 160 g 
 Preţ net: 66,15 RON 
 Un pachet unic şi elegant în negru şi auriu, care conţine 5 Chocos  ckuri 
perfecte pentru a se topi în lapte fi erbinte şi a rezulta o băutură aromată 
şi delicioasă. 

Ciocolată fi erbinte – mod de preparare:
Puneţi două linguriţe de ciocolată (aproxiam  v 30 de grame) într-o cană cu lapte 
fi erbinte şi amestecaţi con  nuu până la dizolvare. Dacă vă place gustul de ciocolată 
mai intens, adăugaţi mai mulţi fulgi de ciocolată şi veţi obţine efectul dorit. 
Chocos  ck – mod de folosire:
Puneţi chocos  ck-ul într-o cană cu lapte fi erbinte (aproxima  v 200 de ml). 
Aşteptaţi 2 minute până când ciocolata se topeşte, amestecând din când în când. 

GUSTĂRI DIN CIOCOLATĂ 6766



XMAS FRUITS

 XMAS FRUITS 
 Dimensiuni în ambalaj: 90×75 mm 
 Colecţia noastră de nuci şi fructe în ciocolată 
delicioasă, special creată pentru Crăciun. 

3673   NUCI DE MACADAMIA 
ÎN CIOCOLATĂ CU LAPTE 
 Greutate netă: 140 g 
 Preţ net: 65,78 RON 
 Nuci de macadamia delicioase, în 
ciocolată cu lapte şi ciocolată albă, 
ambalate într-o cu  e elegantă. 

3669   CIREŞE AMARENA 
ÎN CIOCOLATĂ NEAGRĂ 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 65,78 RON 
 Cireșe însiropate în alcool şi învelite 
în ciocolată ca  felată, ambalate 
într-o cu  e elegantă. 

3671   MANGO CU LICHIOR 
ÎN CIOCOLATĂ CU LAPTE 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 58,81 RON 
 Mango delicios învelit în ciocolată 
neagră şi ambalat într-o cu  e 
elegantă. 

3670   GHIMBIR ÎN CIOCOLATĂ 
NEAGRĂ 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 58,81 RON 
 Ghimbir delicios învelit în ciocolată 
neagră ambalat într-o cu  e 
elegantă. 

3675   CĂPŞUNE CU IAURT 
ÎN CIOCOLATĂ CU LAPTE 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 65,78 RON 
 Căpşuni delicioase învelite în ciocolată 
cu lapte şi ciocolată albă, ambalate 
într-o cu  e elegantă. 

3674   STRUGURI CU ROM 
ÎN CIOCOLATĂ ALBĂ 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 58,81 RON 
 Struguri delicioşi în rom înveliţi 
în ciocolată albă şi ambalaţi 
într-o cu  e elegantă. 

GUSTĂRI DIN CIOCOLATĂ 6968



XMAS ROUNDIES

3910   ROUNDIES DE CRĂCIUN CU NUCI CROCANTE, FRUCTE 
CONFIATE ŞI BOABE PRĂJITE DE CACAO 
 Dimensiuni în ambalaj: 172×124×47 mm 
 Greutate netă: 140 g 
 Preţ net: 58,35 RON 
 15 discuri din ciocolată cu lapte şi ciocolată neagră, decorate cu nuci, 
fructe uscate si boabe de cacao. 

3678   MINI ROUNDIES DE CRĂCIUN CU NUCI CROCANTE, 
FRUCTE CONFIATE ŞI BOABE PRĂJITE DE CACAO 
 Dimensiuni în ambalaj: 112×80×46 mm 
 Greutate netă: 55 g 
 Preţ net: 34,22 RON 
 6 discuri crocante din ciocolată delicioasă cu topinguri diverse: stafi de, 
zmeură, migdale sau fulgi de cacao. 

GUSTĂRI DIN CIOCOLATĂ 7170



XMAS CHOCO TRUFFLES

NEW

NEW

NEW
385001   ORIGINAL CHOCOLATE TRUFFLES  
 Dimensiuni în ambalaj: 138x97x48 mm 
 Greutate netă: 200 g 
 Preţ net: 52,48 RON 
 Trufe belgiene cu aromă sub  lă de cacao cu umplutură 
ca  felată, presărate cu pudră de cacao, așezate 
într-o cu  e elegantă. 

385002   SALTED CARAMEL TRUFFLES 
 Dimensiuni în ambalaj: 138x97x48 mm 
 Greutate netă: 200 g 
 Preţ net: 52,48 RON 
 Trufe belgiene unice cu aromă de caramel sărat, 
presărate cu pudră de cacao, așezate într-o cu  e 
elegantă. 

385003   COFFEE TRUFFLES 
 Dimensiuni în ambalaj: 138x97x48 mm 
 Greutate netă: 200 g 
 Preţ net: 52,48 RON 
 Trufe belgiene cu o aromă excelență de cafea, presărate 
cu pudră de cacao, așezate într-o cu  e elegantă. 

GUSTĂRI DIN CIOCOLATĂ 7372



HOLLY JOLLY XMAS

NEW

397501   HOLLY JOLLY XMAS L 
 Dimensiuni în ambalaj: 198×83×32 mm 
 Greutate netă: 40 g 
 Preţ net: 44,22 RON 
 Un set cu fi gurine din ciocolată albă imprimate cu simbolurile sărbătorilor 
de iarnă  și 2 mini praline delicioase, într-o cu  e cu tema  că de Crăciun. 
Oricare dintre fi gurine poate fi  personalizată cu logo, printat cu cerneală 
comes  bilă. 

397502   HOLLY JOLLY XMAS XL 
 Dimensiuni în ambalaj: 178×165×31 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 66,24 RON 
 Un set cu fi gurine din ciocolată albă imprimate cu simbolurile sărbătorilor de iarnă și 4 mini praline 
delicioase, într-o cu  e cu tema  că de Crăciun. Oricare dintre fi gurine poate fi  personalizată cu logo, 
printat cu cerneală comes  bilă. 

397503   HOLLY JOLLY CREW 
 Dimensiuni în ambalaj: 163x83x32 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 51,01 RON 
 Un set ce conține două fi gurile unice din ciocolată și patru mini praline, toate 
așezate într-o cu  e cu tema  că de Crăciun. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 7574



SANTA‘S CREW

397301   SANTA'S CREW L 
 Dimensiuni în ambalaj: 163×83×32 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 44,22 RON 
 Un set de 3 fi gurine din ciocolată format din Moș Crăciun cu 2 reni, toate 
realizate din ciocolată belgiană umplute cu cremă de alune. 

397302   SANTA'S CREW XL 
 Dimensiuni în ambalaj: 198×83×32 mm 
 Greutate netă: 65 g 
 Preţ net: 51,01 RON 
 Un set de 4 fi gurine din ciocolată format din Moș Crăciun cu  3 reni, toate 
realizate din ciocolată belgiană umplute cu cremă de alune. 

397303   SANTA'S CREW XXL 
 Dimensiuni în ambalaj: 178×165×31 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 66,24 RON 
 Un set format de 7 fi gurine din ciocolată: Moș Crăciun, 4 reni și 2 cadouri 
de Crăciun. Figurinele sunt realizate din ciocolată belgiană umplută cu 
crema de alune. FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 7776



GINGERBREAD MAN

354701   GINGERBREAD MAN XS 
 Dimensiuni în ambalaj: 165×92×31 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 45,14 RON 
 Omul din turtă dulce realizat din delicioasa ciocolată cu lapte și ambalat 
într-o cu  e cu tema  că de Crăciun. Cu  a conține 9 fi gurine.  

354801   GINGERBREAD MAN XL 
 Dimensiuni în ambalaj: 178×165×31 mm 
 Greutate netă: 225 g 
 Preţ net: 78,35 RON 
 Omul din turtă dulce realizat din delicioasă ciocolată cu lapte și ambalat 
într-o cu  e cu tema  că de Crăciun. Cu  a conține 18 fi gurine. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 7978



MERRY CHRISTMAS

377801   XMAS SWEET MESSAGE 
 Dimensiuni în ambalaj: 142×178×15 mm 
 Greutate netă: 45 g 
 O cu  e specatculoasa, în formă de carte, care conține 6 cuburi din 
ciocolată delicioasă decorate cu mo  ve de iarnă. În interiorul cu  ei, pe 
coperta interioară, am integrat și o felicitare care poate fi  personalizată cu 
mesajul dorit. 

3700   24 NEAPOLITANS 
 Dimensiuni în ambalaj: 223×177×30 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 75,23 RON 
 Un set ce conține 24 de mini tablete din ciocolată cu forme tema  ce de 
Crăciun: Moș Crăciun, brăduți și steluțe. Toate au fost așezate într-o cu  e 
elegantă. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 8180



MERRY CHRISTMAS

BESTSELLER

BESTSELLER

3704, 3705, 3706   TWO CHOCOLATE 
BAUBLES 
 Dimensiuni în ambalaj: 102×52×60 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 33,12 RON 
 2 globuleţe de Crăciun cu diametrul de 5 cm, 
realizate din cea mai bună ciocolată neagră 
şi ciocolată albă, ambalate în cu  e fes  vă. 

3955   6 CHOCOLATE BAUBLES 
 Dimensiuni în ambalaj: 188×135×53 mm 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 85,69 RON 
 6 globuri de ciocolată aşezate în cu  e elegantă. 

3704

37063705
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MERRY CHRISTMAS

396301   XMAS SANTA MILK FIGURINE 
 Dimensiuni în ambalaj: 111×82×46 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 90 mm 
 Greutate netă: 40 g 
 Preţ net: 44,04 RON 
 O fi gurină simpa  că în formă de Moș Crăciun, 
realizată din excepționala ciocolată belgiană cu 
lapte, ambalată într-o cu  e elegantă cu fereastră. 

396302   XMAS SANTA WHITE FIGURINE  
 Dimensiuni în ambalaj: 111×82×45 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 90 mm 
 Greutate netă: 40 g 
 Preţ net: 44,04 RON 
 O fi gurină simpa  că în formă de Moș Crăciun, 
realizată din rafi nata ciocolată belgiană albă, 
ambalată într-o cu  e elegantă cu fereastră. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 8584



MERRY CHRISTMAS

3841   REINDEER SOLO WHITE 
 Dimensiuni în ambalaj: 140×111×61 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 122 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 50,00 RON 
 Un ren drăgălaș realizat din ciocolată cu lapte, 
îmbrăcat în pulover și ambalat în cu  e cu 
fereastră transparentă. Există 4  puri disponibile 
de pulover cu tema  că de Crăciun. 

3963   TEDDY BEAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 140×111×61 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 112 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 50,00 RON 
 Ursuleț dulce din ciocolată delicioasă,  cu lapte, 
ambalată într-o cu  e elegantă de Crăciun. 
Înălțimea fi gurinei – 11 cm. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 8786



WHITE SNOW

NEW NEW

NEW

NEW

395101   PENGUIN SOLO 
 Dimensiuni în ambalaj: 111×60×16 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 13,85 RON 
 O fi gurină în formă de pinguin realizată din 
ciocolată premium și ambalată într-o cu  e cu 
fereastră. 

395102   TEDDY BEAR SOLO 
 Dimensiuni în ambalaj: 111×60×16 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 13,85 RON 
 O fi gurină din formă de ursuleț de plus realizată 
din ciocolată premium și ambalată într-o cu  e cu 
fereastră. 

395103   TWO WINTER FIGURINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 150x120x19 mm 
 Greutate netă: 20 g 
 Preţ net: 19,45 RON 
 Un set ce conține un pinguin și un ursuleț de 
pluș realizat din ciocolată premium, ambalat 
într-o cu  e cu fereastră. 

395104   THREE WINTER FIGURINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 200x140x18 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 25,14 RON 
 Un set ce conține doi pinguini și un ursuleț de 
pluș realizat din ciocolată premium, ambalat 
într-o cu  e cu fereastră. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 8988



WHITE SNOW

3945   XMAS NEAPOLITANS 
 Dimensiuni în ambalaj: 130×95×32 mm 
 Greutate netă: 85 g 
 Preţ net: 38,35 RON 
 Mini-tablete din ciocolată cu ornamente de 
Crăciun care includ forme de Moș Crăciun, pom 
de Crăciun și stele, realizate din ciocolată cu lapte 
și ciocolată neagră,  toate cele 12 fi gurine fi ind 
ambalate într-o cu  e elegantă. 

3634   WHITE SNOW FIGURINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×18 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 25,14 RON 
 Un set format din 3 fi gurine simpa  ce, Moş 
Crăciun, ren si brăduţ, lucrate cu atenţie la detalii 
şi ambalate în cu  e originală din seria White 
Snow. 

3949   REINDEER SOLO  
 Dimensiuni în ambalaj: 111×60×16 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 13,85 RON 
 Ren din ciocolată belgiană cu lapte într-o cu  e 
cu fereastră. 

3950   XMAS TREE SOLO 
 Dimensiuni în ambalaj: 111×60×16 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 13,85 RON 
 Brad din ciocolată belgiană albă într-o cu  e 
cu fereastră.  

3951   SANTA SOLO 
 Dimensiuni în ambalaj: 111×60×16 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 13,85 RON 
 Moș Crăciun din ciocolată belgiană cu lapte 
într-o cu  e cu fereastră. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 9190



WHITE SNOW

3947   XMAS CREW SANTAS & TREE 
 Dimensiuni în ambalaj: 235×127×22 mm 
 Greutate netă: 95 g 
 Preţ net: 44,04 RON 
 Un set de 8 fi gurine delicioase, în formă de 
brad de Crăciun frumos decorat şi Moş Crăciun 
simpa  c, într-o cu  e elegantă, cu fereastră. 

3948   XMAS CREW REINDEER & SANTA 
 Dimensiuni în ambalaj: 235×127×22 mm 
 Greutate netă: 95 g 
 Preţ net: 44,04 RON 
 Am dedicat un set şi celor mai importante 
personaje din povestea de Crăciun: Moşul şi 
Rudolph. Într-o cu  e elegantă, cu fereastră, am 
aşezat 8 fi gurine din ciocolată albă şi ciocolată 
cu lapte. 

394701   XMAS CREW SANTAS & TREE 
WITH GIFTS 
 Dimensiuni în ambalaj: 235×127×22 mm 
 Greutate netă: 95 g 
 Preţ net: 51,01 RON 
 Un set ce conține 4 fi gurine din ciocolată în 
formă de brăduți de Crăciun și Moș Crăciun 
și 4 cadouri de Crăciun din ciocolată umplută 
cu crema de alune, într-o cu  e cu capac 
transparent. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 9392



XMAS WOODRINGS CHOCOLATESHOCOLATES

374201   XMAS SET: FIGURINES & MINI PRALINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 224×165×25 mm 
 Greutate netă: 95 g 
 Preţ net: 73,12 RON 
 Un minunat set format din 6 fi gurine de Crăciun și 4 mini praline din 
ciocolată, ambalate într-o cu  e de metal cu o banderolă cu tema  că de 
Crăciun. 

382901   XMAS SET: FIGURINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 224×165×25 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 73,12 RON 
 Un minunat set format din 6 fi gurine de Crăciun și 3 fursecuri din ciocolată 
cu topping, ambalate într-o cu  e de metal cu o banderolă cu tema  că de 
Crăciun. 

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 9594



XMAS SHAPES DECOR

BESTSELLER

364601   XMAS REINDEER 3D SOLO DECOR 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×27 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 44,04 RON 
 O fi gurină de Crăciun realizată din ciocolată 
premium și decorată cu model din ciocolată 
delicată. Figurina este compusă din patru 
elemente ce formează un ren.  

364801   XMAS SET 3D DECOR 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×27 mm 
 Greutate netă: 200 g 
 Preţ net: 55,23 RON 
 Figurine de Crăciun, ren și brad, realizate din cea 
mai bună ciocolată ornate cu ciocolată delicată. 

364701   XMAS TREE 3D SOLO DECOR 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×27 mm 
 Greutate netă: 95 g 
 Preţ net: 43,03 RON 
 O fi gurină de Crăciun realizată din ciocolată 
premium și decorată cu model din ciocolată 
delicată. Figurina este compusă din două 
elemente ce formează un brad.  

FIGURINE DIN CIOCOLATĂ 9796



Iubiți ciocolata? Iubiți vinul?
În acest caz, încercați să îl alăturați ciocolatei noastre delicioase! 
Când vă bucurați de ciocolată, puteți descoperi arome la fel de 
diverse și de interesante precum în cazul vinului. Să descoperiți 
ciocolata și vinul perfect poate fi dificil. Ca o regulă generală, vinul 
trebuie să fie mai dulce decât ciocolata. Pentru o degustare vă 
recomandăm să alegeți o varietate de ciocolată cu nivele diferite de 
dulceață, cacao și intensitate. Cu cât procentajul de cacao este mai 
mare, cu atât mai intens va fi gustul și cu atât 
mai puțin dulce va fi ciocolata. Începeți cu un procentaj 
de cacao mai scăzut și cu un vin cât mai gentil.

ALĂTURAREA CIOCOLATEI ȘI A VINULUI

• Gustați pentru început vinul. Lipiți-va nasul de marginea paharului și mirosiți 
pentru a simți și percepe diferitele arome. Invartiti paharul și mirosiți buchetul de 
arome din nou. Luați o gură de vin și mișcați lichidul în gură. Întrebați-va: cu ce se 
aseamănă mirosul vinului? Am recunoscut vreo aromă?

• Continuați cu ciocolata – și procedati la fel. Mirosiți ciocolata pentru câteva 
secunde. Întrebați-va: Pot recunoaște vreo aromă? Mușcați o bucățică și 
așezați-o pe limba, apoi lăsăți-o sa se topească, făcând note în privința aromei. 
Observați cum va puteți bucură de arome multiple prin această experiență.

• Tipurile de vin precum Muscat, Merlot se alătură perfect ciocolatei cu lapte din 
colecția noastră The Bar Expericence: Ecuador 40%, Ghana 40% și Mexic 40%.

• Tipurile de vin precum Chardonnay, Champagne se alătură perfect ciocolatei noastre 
albe 28%, Ecuador 40% și Ruby.

• Tipurile de vin Riesling și cele acidulate se alătură perfect ciocolatei albe. Încercați 
ciocolata noastră ChocoExtreme Cranberry, Berry și The Bar Experience 28%.

• Tipurile de vin roșu precum Zinfandel, Shiraz se alătură perfect ciocolatei negre. 
Încercați ciocolata noastră The Bar Experience Collection: Mexic 66%, Venezuela 
72% și Tanzania 75%.



RUBY EXPERIENCE

 RUBY EXPERIENCE  
 Dimensiuni în ambalaj: 148×73×12 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 46,15 RON 
 Fenomenala ciocolată roz Ruby cu gustul său 
dulce acrișor și ingrediente unice, ambalată 
într-o cu  e elegantă. Cadoul perfect pentru cei 
ce își doresc să experimenteze gusturi noi. 

973000   RUBY EXPERIENCE RASPBERRY  

 Ciocolată roz Ruby cu zmeură uscată. 

973001   RUBY EXPERIENCE GOLD  

 Ciocolată roz Ruby cu praf de aur alimentar. 

973002   RUBY EXPERIENCE PISTACHIO 

 Ciocolată roz Ruby cu pistachio. 

TABLETE DE CIOCOLATĂ 101100



THE BAR EXPERIENCE

9700   TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU 
LAPTE CU 40% CACAO  GHANA 
 Dimensiuni în ambalaj: 202×114×12 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 31,01 RON 
 Ciocolată excepţională cu a  ngerea aromelor 
orientale şi a fructelor. Mai întâi te încântă cu 
gustul şi mirosul fructelor dulci, cum ar fi  afi ne, 
căpşune sau cireşe. În acelaşi  mp, dezvăluie 
tenta ascunsă a nucilor care sunt acoperite de 
gustul uşor acrişor ce dă ciocolatei o aromă 
unică şi uşor seacă. 

9705   TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU 
LAPTE CU 40% CACAO 
 Dimensiuni în ambalaj: 202×114×12 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 31,01 RON 
 Această ciocolată a fost creată pentru 
gurmanzii adevăraţi ai ciocolatei cu lapte. 
Gustul dominant al ciocolatei cu 40% cacao 
împle  t cu arome proaspete şi acrişoare 
şi o tentă delicată de măr proaspăt şi 
condimente, conferă o experienţă memorabilă 
a gustului. 

9701   TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU 
LAPTE CU 38% CACAO  CAMERUN 
 Dimensiuni în ambalaj: 202×114×12 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 31,01 RON 
 Procesul de prăjire al boabelor de cacao care 
provine din Camerun dă acestei ciocolate 
cu lapte tenta roşie frumoasă şi o aromă 
puternică, dis  nctă. Un gust perfect echilibrat 
de cacao şi lapte surprinde cu aroma de 
nucşoară şi garofi ţă. Această ciocolată cu 
lapte perfectă este completată cu gustul de 
caramel. 

9706   TABLETĂ DE CIOCOLATĂ CU 
LAPTE CU 40% CACAO  ECUADOR 
 Dimensiuni în ambalaj: 202×114×12 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 31,01 RON 
 O textură delicată de excepţie a ciocolatei 
şi un gust sub  l, îmbogăţit cu aromă de 
fructe roşii şi petale de trandafi r. Boabele 
cul  vate în climatul tropical au aroma alunelor, 
marţipanului şi caramelului. O ciocolată 
sub  lă şi cremoasă este ceea ce putem numi 
o ciocolată ideală. 

9702   TABLETĂ DE CIOCOLATĂ NEAGRĂ 
CU 66% CACAO  MEXIC 
 Dimensiuni în ambalaj: 202×114×12 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 31,01 RON 
 Mai întâi, te încântă cu o aromă puternic 
condimentată şi apoi te cap  vează cu gustul 
de lemn dulce urmat de prună şi fructe albe. 
Întreaga compoziţie este îmbogăţită de 
gustul furnzelor de tutun uscate şi aroma  ce. 
Această ciocolată are una dintre cele mai 
dis  nc  ve şi puternice arome. 

9707   TABLETĂ DE CIOCOLATĂ ALBĂ 
CU 28% CACAO 
 Dimensiuni în ambalaj: 202×114×12 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 31,01 RON 
 Această ciocolată albă are un gust neobişnuit 
de sub  l 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. 
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BESTSELLER 971000   LESS SUGAR CHOCOLATE 
 Dimensiuni în ambalaj: 162×92×16 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 34,59 RON 
 O ciocolată neagră specială cu un conținut scăzut de zahăr, creată pentru 
iubitorii aromelor intense. Este dominată de note de cacao prăjit și extra 
aromă amăruie pentru o experiență unică a gustului. 

191000   EXTREME MIDI PISTACHIOS 
 Dimensiuni în ambalaj: 148×110×16 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 37,80 RON 
 Ciocolată cu lapte combinată cu ciocolată albă și fi s  c, decorată cu fi s  c 
delicios. 

191001   EXTREME MIDI COFFEE 
 Dimensiuni în ambalaj: 148×110×16 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 37,80 RON 
 Ciocolată neagră delicioasă cu o cremă fi nă de cafea, decorate cu boabe 
de cafea. 

191002   EXTREME MIDI BERRY 
 Dimensiuni în ambalaj: 148×110×16 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 37,80 RON 
 Ciocolată albă dulce cu o cremă delicioasă cu affi  ne și zmeură, decorată cu 
afi ne uscate. 

CHOCOLATE EXPERIENCE WITH LESS PLASTIC PACKAGING
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EXTREME XMAS CHOCOLATES

1917 350 G  / 1918 100 G   
 FOREST FRUITS&CRANBERRY 

 O tabletă mare din ciocolată albă 
belgiană decorată cu afi ne, căpșuni și 
merișoare  

1925 350 G  / 1926 100 G   
 NUT FANTASY 

 O tabletă din ciocolată belgiană cu 
lapte cu alune caramelizate, cremă de 
alune și bucățele de migdale.  

1921 350 G  / 1922 100 G   
 ESPRESSO 

 Ciocolată delicioasă semi-dulce care 
conține o cremă fi nă de cafea și este 
decorată cu boabe parfumate de 
cafea.  

1919 350 G  / 1920 100 G   
 PISTACHIO 

 Ciocolata cu lapte combinată cu 
ciocolata albă delicioasă fac un duo 
complet. Alături de acestea am adăugat 
și bucățele de fi s  c pentru a întregi 
gustul special. 

1923 350 G  / 1924 100 G   
 ROASTED ALMONDS 

 O combinație delicioasă între 
ciocolata cu lapte și cea albă. 
Migdalele coapte învelite în caramel 
întregesc gustul de neuitat al acestei 
tablete. 

1913 350 G  / 1914 100 G   
 COOKIE DELIGHT 

 Ciocolată belgiană cu lapte, cremoasă, 
delicioasă, care conține alune 
caramelizate și biscuți cu susan și 
merișor.  

1915 350 G  / 1916 100 G   
 BLUEBERRY&RASPBERRY 

 Ciocolată albă belgiană cu o cremă 
delicioasă de afi ne și zmeură decorată 
cu afi ne uscate.  

 CHOCOEXTREME MAXI 
 Dimensiuni în ambalaj: 385×185×13 mm 
 Greutate netă: 350 g 
 Preţ net: 86,15 RON 
 Șapte bucăți din ciocolată realizată manual cu 
diferite ingrediente inedite, ambalate într-o cu  e 
elegantă cu fereastră.  

 CHOCOEXTREME MINI  
 Dimensiuni în ambalaj: 135×80×55 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 35,23 RON 
 Șapte bucăți din ciocolată realizată manual cu 
diferite ingrediente inedite, ambalate într-o cu  e 
elegantă cu fereastră.  
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CHOCOLISSIMO

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 de iarnă am pregătit forme de brad sau globuleț care se pot așeza în cutii cu tematică festivă.

PASUL 2  ALEGE FORMA:
Alege forma care îți place mai mult.

PASUL 1  ALEGE AROMA:
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.

PASUL 3  ALEGE EXTRA INGREDIENTE:
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. 

Fii maestru ciocolatier pentru câteva momente şi crează propria ciocolată!
Poţi găsi mai multă inspiraţie pe

WWW.CHOCOLISSIMO.RO

PASUL 4  ALEGE CUTIA POTRIVITĂ:
Preferi o cutie elegantă din lemn sau una veselă, realizată din carton, 
cu grafică specifică? Sau putem crea un ambalaj unic, personalizat cu 
grafica proprie. 

CIOCOLATĂ CU LAPTE

CIOCOLATĂ ALBĂ CIOCOLATĂ NEAGRĂ
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2411   CUTIE DE LEMN ALB 10 
MERRY CHRISTMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 115×315×25 mm 

2401   CUTIE PLIC MERRY CHRISTMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm 

2426   CUTIE DE LEMN AFRICAN 12 MERRY CHRISTMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 170×370×25 mm 

2401   CUTIE PLIC MERRY CHRISTMAS 
 Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm 

2401   TELEGRAMĂ ÎN PLIC MERRY CHRISTMAS II 
 Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm 

2447   CHOCOTELEGRAM CT3 
 Dimensiuni în ambalaj: 108×107×12 mm 

CHOCOTELEGRAM

PASUL 1  ALEGE LUNGIMEA MESAJULUI

PASUL 2  COMPUNE TEXTUL 
TELEGRAMEI

PASUL 3  ALEGE AMBALAJUL

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.

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 Crăciun. Putem, de asemenea, 
să personalizăm cutia cu grafica proprie.

WWW.CHOCOLISSIMO.RO
Mai multe sugestii puteţi găsi pe websiteul nostru

CUBURI STANDARD

CUBURI SPECIALE

CUBURI PRINTATE
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P3 MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

P5   MARBRE P7   CHERRY HEART P8   BUTTER TRUFFLE 

P15   CUP PUCINO 

P28   PICASSO 

P94   STRAWBERRIES HEART 

P122   YUCATAN 

P52   LADY CASSIS 

P100   CHAMPAGNER FIZZ 

P71   CRUNCHY SQUARE 

P106   BRAMBLE GIN P21   GOLDEN TRUFFLE 

P34   WOODFOREST MOUSSE 

P97   HAZELNUT NUGAT 

P124   WALNUT & ALMOND P125   PEAR 

P131   CHOCOMOUSSE P129   DULCE DE LECHE & 
HAZELNUT 

P128   PRALINE 

P127   RASPBERRY 

P132   BLACK CURRANT 

P135   PLANT BASED 
COCONUT 

P134   PLANT BASED 
RASPBERRY 

P133   PLANT BASED ORANGE P136   PLANT BASED SALTED 
TRUFFLE 

P138   CHILI CHERRY 

P130   NUTTY BROWNIE P54   BRANDY HEART 

P102   WHISKY COWBERRY 

P73   COFFEE SHELL 

P110   CRUNCHY PRALINE 

P14   MOUSSE AU CHOCOLAT 

P17   FLORENTINE 

P29   RED VANILLA 

P96   PISTACHIO CRUNCH 

P123   CARAMEL 

P53   ROYAL MARZIPAN 

P101   GIN & TONIC 

P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

P109   HAZELNUT PRALINE P24   ROYAL MACADAMIA 

P42   SOUTHTIROL KIRSCH 

P98   HIMBER PROSECCO 

P57   CARAMEL DE SEL 

P104   LATTE MACCHIATO 

P77   CARAMEL TRUFFLE  

P111   PASSION FRUIT P27   HONEY CRUNCH 

P49   CRÈME BRÛLÉE 

P99   WALNUT BRANDY 

P70   MOCHA CRÈME 

P105   COFFEE 

P79   CINNAMON & GINGER 

P119   SLALOM MELK PRALINÉ 

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

 Cremă tare cu rom, în 
ciocolată albă. 

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

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

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

 O pralină unică pe două niveluri, 
în care aroma de cafea se combină 
perfect cu crema de piersici. 

 O inimă din ciocolată cu 
lapte umplută din belșug 
cu cremă de căpșuni. 

 O pralină cu umplutură 
crocantă de ciocolată cu boabe 
de cacao zdrobite, decorată 
cu ciocolată cu lapte. 

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

 Cremă de ganache cu un adaos 
exclusivist de alcool Marc de 
Champagne în ciocolată albă. 

 O combinație irezistibilă de 
ciocolată cu lapte si alune cu 
biscuiți crocanți mărunțiți fin. 

 Combinație delicioasă de 
zmeură cu un gust inedit de 
gin în ciocolată cu lapte. 

 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. 

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

 Nougat cremos de alune 
în ciocolată cu lapte. 

 Umplutură delicioasă de nucă și 
migdale cu un strop de vanilie, 
acoperită în ciocolată cu lapte și 
decorată cu ciocolată neagră. 

 Umplutură neobișnuită de 
pere învelită în ciocolată cu 
lapte, decorată cu boabe 
de cacao zdrobite. 

 Mousse de ciocolată cremoasă 
acoperit cu ciococlata cu lapte și 
decorată cu ciocolată neagră. 

 O combinație perfectă de dulce de 
leche și aromă de alune ascunsă 
într-o crustă de ciocolată albă. 

 Ciocolată cu lapte luxoasă 
ce acoperă o cremă 
delicioasă de alune. 

 Pralină delicată cu aromă 
de zmeură, ascunsă sub 
o cremă delicioasă. 

 Gust unic de coacăze negre, 
accentuat de învelișul de 
ciocolată neagră. 

 Umplutură delicioasă de nucă de 
cocos învelită în ciocolată vegană. 

 Trufă vegană de zmeură 
învelită în ciocolată neagră. 

 Aroma perfectă de portocale 
învelită în ciocolată vegană. 

 Ciocolată neagră cu umplutură 
perfectă, de trufe sărate, vegană. 

 Umplutură dulce de caramel 
și cireșe cu un praf de chili, 
înăuntrul unei ciocolate negre 
rafinate, decorată elegant. 

 Pralină din ciocolată cu 
lapte decoarata elegant, 
cu umplutură delicioasă de 
ganache cu aromă de alune. 

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

 O pralină unică cu două straturi 
în care umplerea de ciocolată cu 
nuanțe de whisky este combinată 
cu mousse de coacăze. 

 Crema noastră  specială  de 
cafea, în ciocolată albă delicată. 

 O cremă crocantă din alune de 
pădure cu bucăți de biscuiți, 
îmbrăcată în ciocolată cu lapte. 

 Mousse au chocolat, clasicul 
desert,  învelit în ciocolată cu lapte. 

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

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

 Cremă de alune şi fistic 
în ciocolată albă. 

 Caramel catifelat, perfect 
într-o pralină din ciocolată cu 
lapte, în formă de inimă. 

 Marțipan delicios învelit în 
ciocolată neagră, decorat delicat. 

 Cremă intensă de ganache din 
ciocolată neagră și gin, ascunsă 
sub crusta din ciocolată neagră. 

 Ganache delicios din ciocolată 
neagră cu cremă de cafea și 
praf de zmeură uscată. 

 O inimioară din ciocolată albă plină 
cu cremă de alune de pădure. 

 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! 

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

 O combinație unică de 
Prosecco cu suc de zmeură, 
învelită în ciocolată cu lapte. 

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

 Umplutură de cremă dulce cu 
cafea și lichior de mocca învelită 
în lapte și ciocolată albă. 

 Cremă delicată de trufe peste o 
umplutură de caramel sărat în 
ciocolată neagră, decorată cu 
bucăți de ciocolată cu lapte. 

 Umplutură cu gust semi-acrișor 
din fructul pasiunii accentuat de 
gustul dulce al ciocolatei cu lapte. 

 Cremă de alune şi migdale, 
pe pat de miere delicioasă, 
în ciocolată cu lapte. 

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

 Marzipan delicios aromat cu 
brandy. Jumătatea de nucă de 
deasupra este înmuiată în lapte 
și  acoperită cu ciocolată neagră. 

 Cremă delicată de mocha 
îmbogațită de gustul 
ciocolatei albe. 

 Pralină cu o cremă intensă 
de cafea în ciocolată neagră 
inspirată de gustul espresso-
ului de dimineață. 

 Cremă de ghimbir și scorțișoară 
cu condimente si biscuiți. 

 Pralina din ciocolata cu lapte 
umpluta cu crema de alune. 

CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE 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 proaspete 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
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CHRISTMAS PRALINES

WINTER DELIGHTS

POINSETTIA PRALINES

SWEET CAKES

NUTTY PRALINES

MINI PRALINES

CUPCAKE PRALINES

 ROSETTA 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 SNOWMAN 

 BOW MILK 

 SALTED CARAMEL  HAZELNUT PRALINE 

 SALTED CARAMEL 

 TREE 

 LEMON CHEESECAKE 
GANACHE 

 CHRISTMAS HAT 

 WHITE POINSETTIA 

 CHRISTMAS TREE 

 NUTTY WALNUTS MILK 

 RED POINSETTIA 

 SNOWMAN 

 NUTTY WALNUTS DARK 

 O cremă delicioasă de alune 
şi migdale în ciocolată albă fină.  

 Pralină din ciocolată belgiană cu 
lapte cu un interior din Ganaș 
de ciocolată neagră delicios. 

 Ganache cu fructe de pădure 
în ciocolată cu lapte, decorată 
cu motive de Crăciun. 

 Cremă delicată de alune 
în ciocolată cu lapte.  

 Pralină din ciocolată fină 
belgiană cu un interior delicios 
de caramel puțin sărat. 

 O pralină deosebită din ciocolată 
fină cu lapte cu umplutură 
delicioasă din cremă de alune. 

 Umplutură catifelată de caramel 
cu un praf de sare scufundată 
în ciocoloata neagră rafinată 
decorată cu accente argintii. 

 Cremă intensă de cafea şi 
praline în ciocolată neagră, 
decorată cu motive de Crăciun.  

 Pralină din ciocolată fină belgiană 
cu umplutură delicioasă de lămâie. 

 O pralină de Crăciun cu 
umplutură de alune îmbogăţită 
cu bucăţi de zahăr caramelizat. 

 O fermecătoare pralină, în formă 
de stea albă, învăluită în ciocolată 
belgiană cu lapte, ascunde o 
delicioasă umplutură de alune. 

 Pralină în formă de brad de 
Crăciun umplută cu alune, în 
ciocolată  belgiană cu lapte. 

 O pralina originala cu crema 
delicioasa de alune de padure 
in crusta de ciocolata cu lapte 
decorata cu jumatate de nuca. 

 O pralină deosebită în formă de 
stea roșie  învăluită în ciocolată 
belgiană cu lapte, ascunde o 
delicioasă umplutură de alune.  

 Ganache delicios de nuci, 
învelit în ciocolată cu lapte, 
cu motive de iarnă. 

 O crema delicioasa de alune de 
padure invelita in ciocolata neagra 
desavarsita cu o jumatate de nuca. 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

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

 RED BERRIES CREME 

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

 LEMON CHEESECAKE 

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

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 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. 

 CAPPUCCINO GANACHE 

 Cremă de cappuccino excelentă 
în ciocolată cu lapte delicioasă. 

 STRAWBERRY FONDANT 

 Cremă de căpşuni în ciocolată 
cu lapte delicioasă. 

 FOREST BERRIES GANACHE 

 Cremă din fructe de pădure 
în ciocolată cu lapte. 

 CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 Cremă de ciocolată crocantă 
în ciocolată cu lapte.  

 RED VELVET 

 O combinație unică ce are la bază 
o cremă fructată cu o culoare roșie 
intensă, iar deasupra cremă de 
cheesecake și ciocolată albă fină.  

 SALTED CARAMEL 

 Cremă delicată de caramel, 
în ciocolată belgiană cu lapte. 

 LEMON CHEESECAKE 

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

 ALMOND PRALINE 

 O pralină unică, cu umplutură 
delicată de migdale, 
decorată cu zahăr roz. 

 MOCHA CREME 

 Ganache cu gust delicat de 
cafea cu lapte și ciocolată albă. 

P139   DULCE DE LECHE P140   DAME BLANCHE P142   LAMPONI P143   BROWNIE 

 Cremă dulce de caramel și 
ganache din ciocolată albă, 
învelite în ciocolată cu lapte și 
decorată cu sfere crocante. 

 Cremă delicioasă de vanilie și 
mousse din ciocolată, ascune 
într-o crustă de ciocolată albă. 

 O combinație unică de marmeladă 
de zmeură cu cheescake delicios 
și crema din ciocolată albă, 
învelită în ciocolată neagră. 

 Ganache clasic cu bucățele de 
brownie, învelit în ciocolată 
cu lapte și ciocolată neagră. 
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STIM CÂT DE MULT CONTEAZĂ CALITATEA PRODUSELOR CU CARE DECIDEŢI SĂ 
VĂ ASOCIAŢI DĂRUINDU LE PARTENERILOR SAU COLABORATORILOR 
CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR. 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 IARNĂ, 

VĂ STĂM CU PLĂCERE LA DISPOZIŢIE.

E MAIL: CORPORATE CHOCOLISSIMO.RO     TELEFON: +40 761 061 397



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

WWW.CHOCOLISSIMO.RO

MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

POLAND

The Chocolate Makers S.R.L
Câmpul Pipera 125/9, first floor
Voluntari, Ilfov
ROMÂNIA


