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ODKRYJ Z CHOCOLISSIMO NIEPOWTARZALNY 
SMAK I AROMAT CZEKOLADY! 

W TYM KATALOGU, KTÓRY TRZYMAJĄ PAŃSTWO W SWOICH DŁONIACH, 

ZAMKNĘLIŚMY MAGICZNĄ MOC NIEZAPOMNIANYCH CZEKOLADOWYCH 

DOZNAŃ. OFERTA ZAWIERA NIEZWYKŁE BOGACTWO CZEKOLADOWYCH 

ARCYDZIEŁ Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI CZEKOLADY DESEROWEJ, MLECZNEJ 

ORAZ BIAŁEJ W  POSTACI PRALINEK, CZEKOLADOWYCH FIGUREK, 

TABLICZEK Z WYŚMIENITYMI DODATKAMI I SMAKOWITYCH PRZEKĄSEK.

PRZYGOTUJ SIĘ NA WYJĄTKOWE 
CZEKOLADOWE PRZEŻYCIE!
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RUBY CHOCOLATES

 RUBY EXPERIENCE  
 Wymiary: 148×73×12 mm 
 Masa ne  o: 70 g 
 Cena ne  o: 28,37 zł 
 Cena bru  o: 34,90 zł 
 Zjawiskowa różowa czekolada – Ruby 
o niepowtarzalnym smaku – lekko słodka 
a zarazem odrobinę kwaśna czekolada 
z wyjątkowymi dodatkami opakowana 
w eleganckie pudełko. To idealny prezent 
dla osób poszukujących nowych doznań 
smakowych. Czekolada Ruby – czwarty po 
deserowej, mlecznej i białej rodzaj czekolady, 
który zachwyci wszystkich miłośników słodkości. 
Niepowtarzalny różowy kolor oraz owocowy 
smak zawdzięcza ziarnu kakaowemu Ruby, 
dlatego nie potrzebuje już żadnych 
barwników czy aromatów owocowych. 

973000   RUBY EXPERIENCE RASPBERRY 

 Czekolada Ruby z dodatkiem suszonych malin. 

973001   RUBY EXPERIENCE GOLD 

 Czekolada Ruby z dodatkiem prawdziwego złota. 

973002   RUBY EXPERIENCE PISTACHIO 

 Czekolada Ruby z dodatkiem pistacji. 
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EXTREME CHOCOLATES

 CHOCOEXTREME MINI 
 Wymiary: 80×135×50 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 21,54 zł 
 Cena bru  o: 26,50 zł 
 ChocoExtreme Mini to siedem rodzajów 
ręcznie robionych, łamanych tafl i 
wykonanych z najwyższej jakości 
czekolady, wzbogaconych różnorodnymi 
dodatkami. 

 CHOCOEXTREME 
 Wymiary: 167×253×15 mm 
 Masa ne  o: 350 g 
 Cena ne  o: 53,58 zł 
 Cena bru  o: 65,90 zł 
 ChocoExtreme to siedem rodzajów 
ręcznie robionych, dużych tafl i 
wykonanych z najwyższej jakości 
czekolady, wzbogaconych różnorodnymi 
dodatkami. 

1917 350 G  / 1918 100 G    
 CRANBERRY 

 Tafl a słodkiej białej czekolady, 
fantazyjnie udekorowana suszonymi 
truskawkami, jagodami oraz 
żurawiną. 

1923 350 G  / 1924 100 G   
 ALMOND 

 Mleczna czekolada artystycznie 
połączona z czekoladą białą 
oraz udekorowana prażonymi 
migdałami w karmelu. 

1919 350 G  / 1920 100 G   
 PISTACHIOS 

 Mleczno-deserowa czekolada 
w połączeniu z białą czekoladą 
z pistacjami. Całość udekorowana 
kawałkami pistacji. 

1915 350 G  / 1916 100 G    
 BERRY 

 Słodka biała czekolada 
z przepysznym kremem z jagód 
i malin, ozdobiona pokruszonymi 
suszonymi jagodami. 

1913 350 G  / 1914 100 G   
 COOKIES 

 Aksamitna mleczna 
czekolada z karmelizowanymi 
orzechami laskowymi oraz 
sezamowo-żurawinowymi 
ciasteczkami. 

1921 350 G  / 1922 100 G   
 COFFEE 

 Wyśmienita deserowa czekolada 
z wybornym kawowym kremem, 
ozdobiona ziarnami kawy. 

1925 350 G  / 1926 100 G   
 HAZELNUT 

 Tabliczka mlecznej czekolady 
z kremem orzechowym 
oraz karmelizowanymi orzechami 
laskowymi i pokruszonymi 
migdałami. 
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BALLOTIN

1324   BALLOTIN PETIT 
 Wymiary: 100×65×60 mm 
 Masa ne  o: 125 g 
 Cena ne  o: 37,56 zł 
 Cena bru  o: 46,20 zł 
 Pudełeczko zawiera dwie warstwy po 
5 sztuk przepysznych, ręcznie robionych 
czekoladek. 

1325   BALLOTIN GRAND 
 Wymiary: 135×95×60 mm 
 Masa ne  o: 250 g 
 Cena ne  o: 64,88 zł 
 Cena bru  o: 79,80 zł 
 Pudełeczko zawiera dwie warstwy 
po 10 sztuk przepysznych, ręcznie 
robionych czekoladek. 

3376   BALLOTIN SUPREME 
 Wymiary: 137×95×90 mm 
 Masa ne  o: 375 g 
 Cena ne  o: 104,88 zł 
 Cena bru  o: 129,00 zł 
 Pudełeczko zawiera trzy warstwy po 
10 sztuk przepysznych, ręcznie robionych 
czekoladek. 
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CHOCOLICIOUS 

0322   CHOCOLICIOUS 
 Wymiary: 315×235×40 mm 
 Masa ne  o: 340 g 
 Cena ne  o: 82,85 zł 
 Cena bru  o: 101,90 zł 
 Duży zestaw czekoladowych 
smakołyków specjalnie dobrany 
pod gust miłośników słodkości. 
W zestawie tym ułożyliśmy 17 ręcznie 
robionych pralinek o różnych smakach 
i kształtach. Dodaliśmy 4 chrupiące 
czekoladowe krążki z dodatkami, a całość 
uzupełniliśmy czekoladowymi fi gurkami 
kwiatków. W rezultacie otrzymaliśmy 
zestaw, w którym każdy znajdzie coś 
zachwycającego dla siebie! 

1874 PLMAXX   CHOCOLICIOUS DE 
LUXE 
 Wymiary: 303×222×46 mm 
 Masa ne  o: 340 g 
 Cena ne  o: 121,91 zł 
 Cena bru  o: 149,95 zł 
 Duży zestaw specjalnie dobranych 
czekoladowych smakołyków zamkniętych 
w eleganckiej drewnianej skrzyneczce. 

139701   WHITE TREASURE MINI 
 Wymiary: 110×95×35 mm 
 Masa ne  o: 60 g 
 Cena ne  o: 32,28 zł 
 Cena bru  o: 39,70 zł 
 5 wyjątkowych pralinek w eleganckim 
białym opakowaniu ze złotym akcentem. 

139702   WHITE TREASURE MIDI 
 Wymiary: 210×182×35 mm 
 Masa ne  o: 130 g 
 Cena ne  o: 58,86 zł 
 Cena bru  o: 72,40 zł 
 11 wyjątkowych pralinek w eleganckim 
białym opakowaniu ze złotym akcentem. 
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CHOCO VINYL RECORDS

1927   PŁYTA GRAMOFONOWA 
SMOOTH JAZZ 
 Wymiary: 220×220×22 mm 
 Masa ne  o: 160 g 
 Cena ne  o: 40,57 zł 
 Cena bru  o: 49,90 zł 
 Wyrafi nowane połączenie pysznej, 
mlecznej czekolady z wyrazistym smakiem 
kandyzowanego imbiru oraz kruszonego 
ziarna kakao, a to wszystko w formie 
rewelacyjnej płyty gramofonowej. 

1890   PŁYTA GRAMOFONOWA 
ROCK 
 Wymiary: 220×220×22 mm 
 Masa ne  o: 160 g 
 Cena ne  o: 40,57 zł 
 Cena bru  o: 49,90 zł 
 Płyta gramofonowa z wytrawnej 
czekolady deserowej, z dodatkiem 
chrupiących migdałów oraz orzeźwiającej, 
suszonej cytryny. 

1892   PŁYTA GRAMOFONOWA 
DISCO 
 Wymiary: 220×220×22 mm 
 Masa ne  o: 160 g 
 Cena ne  o: 40,57 zł 
 Cena bru  o: 49,90 zł 
 Płyta gramofonowa wykonana 
z aksamitnej, białej czekolady oraz 
pysznych truskawek i zabawnych 
kolorowych kuleczek z cukru. Daj się 
porwać smakom w rytmie disco! 
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CHOCO CREATIONS

132801   QUARTET 
 Wymiary: 87×85×30 mm 
 Masa ne  o: 50 g 
 Cena ne  o: 23,01 zł 
 Cena bru  o: 28,30 zł 
 Wyjątkowo zgrana kompozycja nut 
smakowych i kształtów w eleganckim 
pudełku ze wstążką stanowi gustowną 
i smaczną propozycję dla najbardziej 
wymagających podniebień. Opakowanie 
zawiera 4 ręcznie robione pralinki. 

133501   MELODY 
 Wymiary: 160×85×32 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 39,92 zł 
 Cena bru  o: 49,10 zł 
 Osiem ręcznie robionych czekoladek 
w eleganckim pudełku ze wstążką. 

132901   SIXTET 
 Wymiary: 130×95×32 mm 
 Masa ne  o: 75 g 
 Cena ne  o: 31,06 zł 
 Cena bru  o: 38,20 zł 
 Sześć ręcznie robionych czekoladek 
w eleganckim pudełku ze wstążką. 

133601   SYMPHONY 
 Wymiary: 180×130×32 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 51,63 zł 
 Cena bru  o: 63,50 zł 
 Dwanaście ręcznie robionych czekoladek 
w eleganckim pudełku ze wstążką. 
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FIRST SELECTION

3337   FIRST SELECTION MINI 
 Wymiary: 181×125×45 mm 
 Masa ne  o: 70 g 
 Cena ne  o: 37,24 zł 
 Cena bru  o: 45,80 zł 
 Zestaw czekoladowych słodkości 
w eleganckim pudełku. Wewnątrz 
znajduje się wyśmienita deserowo-biała 
tabliczka, trzy wyselekcjonowane pralinki 
oraz pyszne przekąski. 

3338   FIRST SELECTION MIDI 
 Wymiary: 251×180×45 mm 
 Masa ne  o: 170 g 
 Cena ne  o: 60,33 zł 
 Cena bru  o: 74,20 zł 
 Aksamitna tafl a mleczno-deserowa, 
cztery znakomite ręcznie wykonane 
pralinki oraz trzy zestawy przekąsek 
ukryte w gustownym pudełku. 

3277   FIRST SELECTION 
 Wymiary: 307×220×45 mm 
 Masa ne  o: 310 g 
 Cena ne  o: 81,22 zł 
 Cena bru  o: 99,90 zł 
 Zestaw specjalnie skomponowanych 
czekoladowych smakołyków ułożonych 
w eleganckim pudełku. Wewnątrz 
znajduje się wyśmienita tabliczka 
czekolady, pięć mini czekoladek, osiem 
ręcznie przygotowanych pralinek oraz 
trzy zestawy przekąsek. 
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VENUS

1600   VENUS MINI 
 Wymiary: 130×100×40 mm 
 Masa ne  o: 50 g 
 Cena ne  o: 32,48 zł 
 Cena bru  o: 39,95 zł 
 Gustowne, owalne pudełko przewiązane 
wstążką z wykwintnymi 4 pralinkami od 
najlepszych europejskich czekoladników. 

1601   VENUS PRETTY 
 Wymiary: 240×185×40 mm 
 Masa ne  o: 135 g 
 Cena ne  o: 57,15 zł 
 Cena bru  o: 70,30 zł 
 Dla lubiących smukłe kształty 
i szyk. Gustowne, owalne pudełko 
z wyjątkowymi 11 czekoladkami. 

1602   VENUS BEAUTY 
 Wymiary: 240×185×70 mm 
 Masa ne  o: 275 g 
 Cena ne  o: 92,28 zł 
 Cena bru  o: 113,50 zł 
 Dla lubiących szyk i elegancję. Owalne 
pudełko zawierające dwie warstwy 
przepysznych 22 czekoladek. 

1326   VENUS PACK 
 Wymiary: 240×185×120 mm 
 Masa ne  o: 310 g 
 Cena ne  o: 132,93 zł 
 Cena bru  o: 163,50 zł 
 Zestaw trzech owalnych pudełek 
przewiązanych wstążką, zawiera 
25 czekoladek. 
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ROUNDIES

3356   ROUNDIES MINI 
 Wymiary: 112×80×46 mm 
 Masa ne  o: 55 g 
 Cena ne  o: 19,11 zł 
 Cena bru  o: 23,50 zł 
 Zestaw 6 czekoladowych przekąsek w dwóch 
pysznych smakach. 3 deserowe czekoladowe 
przekąski z zatopionymi migdałami i suszonymi 
malinami oraz 3 mleczne czekoladowe przekąski, 
w których zatopiliśmy słodkie rodzynki i kruszone 
ziarno kakaowca. 

1897   ROUNDIES MIGDAŁY I MALINY 
 Wymiary: 172×124×47 mm 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 32,48 zł 
 Cena bru  o: 39,95 zł 
 Piętnaście chrupiących czekoladowych krążków 
z całymi migdałami i suszonymi malinami. 
Poznaj smak wspaniałej czekolady deserowej 
z wyjątkowymi dodatkami! 

1900   ROUNDIES RODZYNKI I KAKAO 
 Wymiary: 172×124×47 mm 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 32,48 zł 
 Cena bru  o: 39,95 zł 
 Piętnaście chrupiących czekoladowych krążków 
z mlecznej czekolady, ze słodkimi rodzynkami 
i kruszonym, prażonym ziarnem kakao. 

1898   ROUNDIES ORZECHY NERKOWCA 
I ŻURAWINA 
 Wymiary: 172×124×47 mm 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 32,48 zł 
 Cena bru  o: 39,95 zł 
 Piętnaście wyśmienitych krążków z czekolady 
mlecznej, udekorowanych orzechami nerkowca 
i suszoną żurawiną. 

1889   ROUNDIES MIX 
 Wymiary: 172×124×47 mm 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 32,48 zł 
 Cena bru  o: 39,95 zł 
 Piętnaście chrupiących czekoladowych krążków 
z mlecznej i deserowej czekolady udekorowanych 
wyśmienitymi orzechami, suszonymi owocami oraz 
prażonym ziarnem kakao. 
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OBSESSION

 OBSESSION FRUITS 
 Wymiary: 90×75 mm 
 Pyszne owoce i orzechy okryte deserową, 
mleczną lub białą czekoladą skryte 
we wnętrzu eleganckiej puszki. 

3396   ORZECHY MACADAMIA W MLECZNEJ 
CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 40,61 zł 
 Cena bru  o: 49,95 zł 
 Pyszne orzechy macadamia okryte 
mleczną czekoladą. 

3398   JOGURTOWE TRUSKAWKI 
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 34,96 zł 
 Cena bru  o: 43,00 zł 
 Wyśmienite truskawki otulone 
mleczną czekoladą. 

3392   WIŚNIE W DESEROWEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 40,61 zł 
 Cena bru  o: 49,95 zł 
 Wyborne wiśnie z dodatkiem alkoholu 
skryte w aksamitnej deserowej 
czekoladzie. 

3393   IMBIR W DESEROWEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 33,33 zł 
 Cena bru  o: 41,00 zł 
 Wyrazisty imbir w deserowej 
czekoladzie. 

3395   MORELE W LIKIERZE COINTREAU 
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 34,96 zł 
 Cena bru  o: 43,00 zł 
 Pyszne morele z dodatkiem alkoholu, 
oblane wyborną mleczną 
czekoladą. 

3399   WINOGRONO W AMARETTO 
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 34,96 zł 
 Cena bru  o: 43,00 zł 
 Wyśmienite winogrono z dodatkiem 
alkoholu skryte w mlecznej 
czekoladzie. 

3394   MANGO NASĄCZONE LIKIEREM 
W DESEROWEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 33,33 zł 
 Cena bru  o: 41,00 zł 
 Owoce mango z dodatkiem alkoholu, 
oblane aksamitną deserową 
czekoladą. 

3397   RODZYNKI NASĄCZONE RUMEM 
W BIAŁEJ CZEKOLADZIE 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 34,96 zł 
 Cena bru  o: 43,00 zł 
 Wyborne rodzynki z dodatkiem 
alkoholu, oblane słodką białą czekoladą. 
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OBSESSION

for fruit lovers
for nuts lovers

for marzipan lovers

for coffee lovers
for chocolate lovers

for white chocolate lovers

for dark chocolate lovers
for milk chocolate lovers

1210   FRUIT OBSESSION 

 Kompozycja najlepszych owocowych 
smaków zamkniętych w wyśmienitej 
czekoladzie. 

1211   NUTS OBSESSION 

 Oryginalne pudełko wypełnione 
12 czekoladkami ręcznie robionymi 
specjalnie dla miłośników 
orzechowych smaków. 

1217   DARK OBSESSION 

 Mroczne obsesje nie muszą być złe, 
szczególnie jeśli dotyczą czekolady. 
Ciemna czekolada to nie tylko 
intensywne doznania smakowe, jest ona 
również wspaniała dla naszego zdrowia. 

1218   MILK OBSESSION 

 Obsesja na punkcie czekolady może 
zawładnąć w jednej chwili lub dojrzewać 
latami, jednak obok mlecznej czekolady 
nie da się przejść obojętnie. 

1215   CHOCOLATE OBSESSION 

 Czekolada to największa z obsesji, potrafi  
zawładnąć każdym, w każdej sytuacji 
i wszelki opór jest bezcelowy. 

1213   COFFEE OBSESSION 

 Kawa to obsesja codzienna. Każdy 
jej łyk budzi nas do życia lub umila 
popołudnie. Coff ee Obsession to tuzin 
pobudzających, kawowych, ręcznie 
robionych czekoladek w czterech 
wariacjach smakowych. 

1216   WHITE OBSESSION 

 Obsesja na punkcie białej czekolady 
może mieć także swoje ciemne strony. 
Nadzienie kawowe, owocowe i waniliowe 
potrafi  każdego sprowadzić na drogę 
słodkiego zatracenia. 

1212   MARZIPAN OBSESSION 

 Świeży i niepowtarzalny w smaku 
marcepan w czterech koncertowo 
przyrządzonych formach. 

 OBSESSION PRALINES 
 Wymiary: 190×155×36 mm 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 45,61 zł 
 Cena bru  o: 56,10 zł 
 Tuzin przepysznych pralinek, dobranych 
według smaków lub gatunków, zadowoli 
najbardziej wymagających wielbicieli 
każdego rodzaju czekolady. 
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SWEET CAKES

3357   SWEET CAKE MINI 
 Wymiary: 116×40 mm 
 Masa ne  o: 85 g 
 Cena ne  o: 36,99 zł 
 Cena bru  o: 45,50 zł 
 Zestaw 5 przepysznych pralinek 
w kształcie kawałków torcika 
zapakowanych w okrągłe pudełeczko 
przewiązane błękitną wstążką. 

3358   SWEET CAKE MIDI 
 Wymiary: 175×40 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 51,63 zł 
 Cena bru  o: 63,50 zł 
 Zestaw 8 przepysznych pralinek 
w kształcie kawałków torcika oraz jednej 
okrągłej zapakowany w pudełeczko 
przewiązane błękitną wstążką. 

3363   SWEET CAKE MAXI 
 Wymiary: 175×80 mm 
 Masa ne  o: 235 g 
 Cena ne  o: 81,22 zł 
 Cena bru  o: 99,90 zł 
 Dwa okrągłe pudełeczka skrywające 
13 przepysznych pralinek tworzące 
cudowny słodki, pralinkowy tort. 
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LADIES’ COLLECTION

 CHOCOLATE   HIGH HEEL SERIES 
 Wymiary: 193×160×75 mm 
 Wysokość fi gurki: 125 mm 
 Masa ne  o: 120 g 
 Cena ne  o: 62,68 zł 
 Cena bru  o: 77,10 zł 
 Luksusowy pantofelek wykonany 
z czekolady, zapakowany jest w niezwykle 
kobiece różowo-białe opakowanie 
przewiązane różową wstążką. Pantofelek 
jest dostępny w kilku wariantach 
smakowych oraz kolorystycznych. 

1882   REAL WOMEN BAG 
 Wymiary: 250×155×60 mm 
 Masa ne  o: 70 g 
 Cena ne  o: 48,62 zł 
 Cena bru  o: 59,80 zł 
 Pudełko w kształcie damskiej torebki 
skrywające w sobie czekoladowe kobiece 
drobiazgi: pomadkę, pędzel oraz trzy 
pralinki w różnych smakach. 

3904   HIGH HEEL PINK 

3901   HIGH HEEL DARK 3900   HIGH HEEL MILK 

3902   HIGH HEEL WHITE 
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CHOCOLATE SETS

3387   ZESTAW FIGUREK KOBIECYCH 
 Wymiary: 192×192×25 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 28,46 zł 
 Cena bru  o: 35,00 zł 
 Czekoladowy niezbędnik każdej kobiety! 
Pięcioelementowy zestaw, w skład 
którego wchodzą: torebka, fl akonik 
perfum, okulary, pierścionek oraz bucik na 
wysokim obcasie. 

3388   CZEKOLADOWY ZESTAW 
KUCHENNY 
 Wymiary: 192×192×25 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 28,46 zł 
 Cena bru  o: 35,00 zł 
 Smakowity zestaw kuchennych atrybutów 
wykonanych z mlecznej, deserowej i białej 
czekolady. W skład zestawu wchodzi pięć 
elementów bez których w kuchni ani rusz: 
tasak, wałek, deska do krojenia, garnek 
oraz durszlak. Całość zapakowaliśmy 
w kolorowe pudełko z grafi ką. 

3389   ZESTAW CZEKOLADEK 
DLA SPORTOWCA 
 Wymiary: 255×210×22 mm 
 Masa ne  o: 110 g 
 Cena ne  o: 28,46 zł 
 Cena bru  o: 35,00 zł 
 Wyjątkowy zestaw czekoladek 
dla sportowca. W skład kompletu 
wchodzą fi gurki z czekolady: piłka, but 
piłkarski, hantel, odważnik do ćwiczeń 
ke  lebell, rakietka do tenisa stołowego 
bez piłeczki, rakietka do tenisa stołowego 
z piłeczką. 

3390   HOBBY SET 
HOMEOWNER’S TOOLKIT 
 Wymiary: 255×210×22 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 28,46 zł 
 Cena bru  o: 35,00 zł 
 Idealny zestaw dla każdego 
majsterkowicza. Zestaw zawiera młotek, 
wkrętak, kombinerki, klucz płaski 
i nastawny, wykonane z wysokiej jakości 
czekolady mlecznej i deserowej. 

3075   SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 
 Wymiary: 275×159×68 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 37,32 zł 
 Cena bru  o: 45,90 zł 
 Czekoladowy zestaw majsterkowicza 
zapakowaliśmy w czarną skrzynkę na 
narzędzia. Zestaw zawiera młotek, 
wkrętak, kombinerki, klucz płaski 
i nastawny, wykonane z wysokiej jakości 
czekolady mlecznej i deserowej. 
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LITTLE DAISY FLOWERS

5224   LITTLE DAISY SOLO 
 Wymiary: 115×70×9 mm 
 Masa ne  o: 12 g 
 Cena ne  o: 7,72 zł 
 Cena bru  o: 9,50 zł 
 Czekoladowy kwiatek w celofanie – 
dostępny w kilku kolorach wybieranych 
losowo. 

184901   3 LITTLE TULIPS 
 Wymiary: 200×140×19 mm 
 Masa ne  o: 45 g 
 Cena ne  o: 15,12 zł 
 Cena bru  o: 18,60 zł 
 Zestaw 3 słodkich tulipanków 
wykonanych z przepysznej czekolady 
skryty w uroczym opakowaniu. 

1849   LITTLE DAISY FIGURINES 
 Wymiary: 200×140×19 mm 
 Masa ne  o: 35 g 
 Cena ne  o: 15,12 zł 
 Cena bru  o: 18,60 zł 
 Zestaw 3 słodkich kwiatków wykonanych 
z przepysznej czekolady skryty 
w uroczym opakowaniu. 

3246   LITTLE DAISY 
 Wymiary: 93×173×33 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 24,31 zł 
 Cena bru  o: 29,90 zł 
 Zestaw 9 słodkich kwiatków wykonanych 
z przepysznej czekolady skryty 
w uroczym opakowaniu. 
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BLACK COLLECTION

0382   BLACK XS 
 Wymiary: 87×85×30 mm 
 Masa ne  o: 50 g 
 Cena ne  o: 19,11 zł 
 Cena bru  o: 23,50 zł 
 Klasyczna czerń podkreśla prostą formę 
eleganckiego opakowania zawierającego 
4 ręcznie przygotowywane pralinki. 

0390   BLACK L 
 Wymiary: 132×95×30 mm 
 Masa ne  o: 75 g 
 Cena ne  o: 26,10 zł 
 Cena bru  o: 32,10 zł 
 Klasyczna czerń podkreśla prostą formę 
eleganckiego opakowania zawierającego 
6 ręcznie przygotowywanych pralinek. 

0383   BLACK XL 
 Wymiary: 165×88×30 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 32,40 zł 
 Cena bru  o: 39,85 zł 
 Klasyczna czerń podkreśla prostą formę 
eleganckiego opakowania zawierającego 
8 ręcznie przygotowywanych pralinek. 

1323   BLACK & WHITE 
 Wymiary: 87×85×120 mm 
 Masa ne  o: 200 g 
 Cena ne  o: 64,88 zł 
 Cena bru  o: 79,80 zł 
 W białych i czarnych  pudełeczkach 
ukryliśmy przepyszne czekoladki. Dla 
każdego znajdzie się coś odpowiedniego 
w każdej chwili. Cztery pudełeczka 
związane wstążką, zawierają 16 ręcznie 
robionych czekoladek. 
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CUPCAKES COLLECTION

3836   CUPCAKES 4 
 Wymiary: 110×110×44 mm 
 Masa ne  o: 75 g 
 Cena ne  o: 23,74 zł 
 Cena bru  o: 29,20 zł 
 Cztery przepyszne, czekoladowe pralinki 
o różnorodnym smaku, inspirowane 
kształtem amerykańskich babeczek. 
Doskonale nadają się jako uroczy 
upominek. 

3837   CUPCAKES 6 
 Wymiary: 150×110×44 mm 
 Masa ne  o: 110 g 
 Cena ne  o: 30,98 zł 
 Cena bru  o: 38,10 zł 
 Sześć przepysznych, czekoladowych 
pralinek o różnorodnym smaku, 
inspirowane kształtem amerykańskich 
babeczek. Doskonale nadają się jako 
uroczy upominek. 

3838   CUPCAKES 8 
 Wymiary: 185×110×44 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 38,29 zł 
 Cena bru  o: 47,10 zł 
 Osiem przepysznych, czekoladowych 
pralinek o różnorodnym smaku, 
inspirowane kształtem amerykańskich 
babeczek. Doskonale nadają się jako 
uroczy upominek. 
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SQUARE COLLECTION

1393   SQUARE MINI WITH FRUITS 
 Wymiary: 105×105×40 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 29,92 zł 
 Cena bru  o: 36,80 zł 
 Pyszne truskawki oblane mleczną 
czekoladą w eleganckim złoto-niebieskim 
pudełku. Delikatny, lekko kwaskowy 
smak i przyjemny aromat owoców tworzy 
harmonijny duet ze słodką czekoladą. 

1389   SQUARE MINI WITH 
CHOC&ROLL 
 Wymiary: 105×105×40 mm 
 Masa ne  o: 50 g 
 Cena ne  o: 30,24 zł 
 Cena bru  o: 37,20 zł 
 Kwadratowe pudełeczko zawiera 
cztery oryginalne okrągłe czekoladki 
Choc&Roll, m.in. o smaku truskawkowym, 
la  e macchiato, creme brûlée 
i kremu migdałowego. 

1392   SQUARE MIDI 
 Wymiary: 148×148×40 mm 
 Masa ne  o: 75 g 
 Cena ne  o: 40,57 zł 
 Cena bru  o: 49,90 zł 
 W eleganckim opakowaniu ukrytych 
jest 6 pysznych okrągłych czekoladek 
Choc&Roll. Świetny dodatek do prezentu 
lub upominek sam w sobie. 

1391   SQUARE MAXI 
 Wymiary: 215×215×40 mm 
 Masa ne  o: 225 g 
 Cena ne  o: 49,92 zł 
 Cena bru  o: 61,40 zł 
 W eleganckim opakowaniu ukrytych 
jest 12 pysznych pralinek CupCakes 
w kształcie słynnej amerykańskiej 
babeczki. Rozmaitość smaków ucieszy 
najbardziej wymagające podniebienia. 

1390   SQUARE SET 
 Wymiary: 215×215×127 mm 
 Masa ne  o: 400 g 
 Cena ne  o: 121,95 zł 
 Cena bru  o: 150,00 zł 
 Zestaw rozmaitości czekoladowych. 
W jego skład wchodzą trzy pudełka 
ułożone na kształt piramidy, przewiązane 
wstążką. Podstawę piramidy tworzy 
duże pudełko zawierające 12 pralinek 
w kształcie klasycznych amerykańskich 
babeczek CupCakes. 
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THE BAR EXPERIENCE

9700   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA  GHANA 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 18,54 zł 
 Cena bru  o: 22,80 zł 
 Wyjątkowa czekolada o orientalnym, 
a jednocześnie owocowym charakterze. 
Początkowo zachwyca smakiem 
i zapachem słodkich owoców, takich 
jak czarna jagoda, truskawki i wiśnie. 
Równolegle ujawnia orzechowe akcenty 
ukryte pod łagodną kwaskowatością, 
które nadaje jej niepowtarzalny, lekko 
wytrawny charakter. 

9701   DARK CHOCOLATE BAR 75% 
COCOA  TANZANIA 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 18,54 zł 
 Cena bru  o: 22,80 zł 
 Gorący i wilgotny klimat Tanzanii 
sprawia, że rosnące tam kakaowce 
mają niewiarygodny aromat korzenia 
żeńszenia i dzięgielu. W czekoladzie 
przygotowywanej z tych ziaren 
można wyczuć nuty gorzkiego 
orzecha zrównoważone aromatem 
czerwonych owoców, takich jak wiśnie 
czy śliwki. Całość doznań smakowych 
uwieńczona jest szczyptą najlepszych 
przypraw korzennych. 

9707   WHITE CHOCOLATE BAR 27% 
COCOA 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 18,54 zł 
 Cena bru  o: 22,80 zł 
 Niezwykle subtelna w smaku, biała 
czekolada, łącząca w sobie idealnie 
zrównoważone aromaty śmietanki 
i najwyższej jakości wanilii. Można w niej 
odnaleźć również delikatny zapach masła 
oraz karmelu. 

9702   DARK CHOCOLATE BAR 66% 
COCOA  MEXICO 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 18,54 zł 
 Cena bru  o: 22,80 zł 
 Początkowo oszałamia mocnym, 
korzennym aromatem, po to by już 
w kolejnej chwili zniewalać smakiem 
lukrecji, za którym podąża nuta 
śliwki i białych owoców. Całość 
zwieńcza subtelny posmak suszonych, 
aromatycznych liści tytoniu. Jedna 
z bardziej wyrazistych i zdecydowanych 
w smaku czekolad. 

9706   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA  ECUADOR 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 18,54 zł 
 Cena bru  o: 22,80 zł 
 Wyjątkowo delikatna tekstura czekolady 
oraz łagodny smak wzbogacony nutami 
czerwonych owoców i płatków róży. 
Ziarna uprawiane w tropikalnym klimacie 
łączą w sobie aromat orzechów włoskich, 
z nutami marcepanu i karmelu. Subtelna, 
kremowa czekolada – to właśnie jest 
idealna, mleczna czekolada. 

9705   MILK CHOCOLATE BAR 40 % 
COCOA 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 18,54 zł 
 Cena bru  o: 22,80 zł 
 Czekolada stworzona z myślą 
o prawdziwych smakoszach mlecznej 
czekolady. Dominujący, czekoladowy 
smak z 40% kakao w połączeniu 
z orzeźwiającymi, kwasowymi nutami, 
oraz delikatną szczyptą aromatu świeżego 
jabłka i przypraw korzennych tworzy 
niezapomniane wrażenia smakowe. 
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THE BAR EXPERIENCE

3339   MEXICO MILK CHOCOLATE 40% 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 19,11 zł 
 Cena bru  o: 23,50 zł 
 Kremowa mleczna czekolada, łącząca w sobie lekko 
pikantny i orzechowy aromat ze słodkim kwiatowym. 
Wzbogacona nutami żółtych owoców moreli. 
Bardzo dobrze komponuje się z winami półsłodkimi 
i wytrawnymi o wysokiej kwasowości i owocowym 
aromacie. 

3340   VENEZUELA DARK CHOCOLATE 72% 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 19,11 zł 
 Cena bru  o: 23,50 zł 
 Wyjątkowa ciemna czekolada o charakterystycznym 
smaku kakaowym połączonym z intensywnymi nutami 
drzewnymi. Łączy w sobie smak likieru z orzechów 
włoskich z nutami dębowymi i smakiem egzotycznych 
owoców (głównie pieczonych bananów i bananowego 
kremu). Czekolada ta idealnie komponuje się z winami 
o intensywnym smaku, wysokim współczynniku 
słodkości i z dużą ilością taniny. 

3341   MADAGASCAR DARK CHOCOLATE 67% 
 Wymiary: 202×114×12 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 19,11 zł 
 Cena bru  o: 23,50 zł 
 Ciemna czekolada o intensywnym, aromatycznym 
smaku. Dominują egzotyczne aromaty wraz z nutami 
owoców czarnej jagody, słodkiego tytoniu, lukrecji 
i palonych ziaren kawy. Czekolada ta idealnie 
komponuje się z winami likierowymi, wzmacnianymi. 
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MOMENTS COLLECTION

1310   MOMENTS MINI 
 Wymiary: 180×180×36 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 56,83 zł 
 Cena bru  o: 69,90 zł 
 Klasyczne granatowe pudełko zawiera 
wybór 9 ręcznie robionych pralinek 
i przekąskę. Całość przewiązana szarą, 
elegancką wstążką. 

1311   MOMENTS MIDI 
 Wymiary: 325×180×36 mm 
 Masa ne  o: 295 g 
 Cena ne  o: 98,29 zł 
 Cena bru  o: 120,90 zł 
 Klasyczne granatowe pudełko 
zawiera 18 ręcznie robionych pralinek 
i 2 przekąski. Całość przewiązana szarą, 
elegancką wstążką. 

1312   MOMENTS MAXI 
 Wymiary: 465×180×36 mm 
 Masa ne  o: 460 g 
 Cena ne  o: 137,80 zł 
 Cena bru  o: 169,50 zł 
 Klasyczne granatowe pudełko 
zawiera 27 ręcznie robionych pralinek 
i 3 przekąski. Całość przewiązana szarą, 
elegancką wstążką. 
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CHOCOLATE DIVINE

349201   MINI DIVINE CHOCOLATE 
 Wymiary: 180×118×30 mm 
 Masa ne  o: 85 g 
 Cena ne  o: 30,49 zł 
 Cena bru  o: 37,50 zł 
 3 wyjątkowe fi gurki z mlecznej 
i deserowej czekolady nawiązujące do 
skarbów Wyspy Wielkanocnej. Poznaj 
smaki różnych zakątków świata. 

349202   MIDI DIVINE CHOCOLATE 
 Wymiary: 180×118×30 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 33,82 zł 
 Cena bru  o: 41,60 zł 
 3 wyjątkowe fi gurki z mlecznej 
i deserowej czekolady nawiązujące do 
skarbów Wyspy Wielkanocnej. Poznaj 
smaki różnych zakątków świata. 

349203   MAXI DIVINE CHOCOLATE 
 Wymiary: 268×117×30 mm 
 Masa ne  o: 160 g 
 Cena ne  o: 40,49 zł 
 Cena bru  o: 49,80 zł 
 5 wyjątkowych fi gurek z mlecznej 
i deserowej czekolady nawiązujących do 
skarbów Wyspy Wielkanocnej. Poznaj 
smaki różnych zakątków świata. 
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EASTER PREMIERE

0213   EASTER PREMIERE MINI 
 Wymiary: 145×117×37 mm 
 Masa ne  o: 125 g 
 Cena ne  o: 47,72 zł 
 Cena bru  o: 58,70 zł 
 Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego 
drewna kryje 10 ręcznie robionych 
czekoladowych jajeczek. 

0212   EASTER PREMIERE QUADRO 
 Wymiary: 93×93×37 mm 
 Masa ne  o: 60 g 
 Cena ne  o: 28,21 zł 
 Cena bru  o: 34,70 zł 
 Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego 
drewna kryje 5 ręcznie robionych 
czekoladowych jajeczek. 

0214   EASTER PREMIERE MIDI 
 Wymiary: 197×145×37 mm 
 Masa ne  o: 250 g 
 Cena ne  o: 78,46 zł 
 Cena bru  o: 96,50 zł 
 Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego 
drewna kryje 20 ręcznie robionych 
czekoladowych jajeczek. 

0215   EASTER PREMIERE MAXI 
 Wymiary: 287×145×37 mm 
 Masa ne  o: 375 g 
 Cena ne  o: 112,76 zł 
 Cena bru  o: 138,70 zł 
 Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego 
drewna kryje 30 ręcznie robionych 
czekoladowych jajeczek. 
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HAPPY EASTER

3160   EGG CHOCOLATERIE 
 Wymiary: 156×114×89 mm 
 Masa ne  o: 250 g 
 Cena ne  o: 121,87 zł 
 Cena bru  o: 149,90 zł 
 Drewniane pudełko z afrykańskiego 
drewna zawiera 20 czekoladowych jajek. 

3161   EGG GRANDE 
 Wymiary: 156×127×114 mm 
 Masa ne  o: 375 g 
 Cena ne  o: 186,75 zł 
 Cena bru  o: 229,70 zł 
 Drewniane pudełko z afrykańskiego 
drewna zawiera 30 czekoladowych jajek. 

3162   EGG MASSIMO 
 Wymiary: 168×156×114 mm 
 Masa ne  o: 500 g 
 Cena ne  o: 238,86 zł 
 Cena bru  o: 293,80 zł 
 Drewniane pudełko z afrykańskiego 
drewna zawiera 40 czekoladowych jajek. 

3169   EGG BAR 
 Wymiary: 185×160×40 mm 
 Masa ne  o: 205 g 
 Cena ne  o: 145,77 zł 
 Cena bru  o: 179,30 zł 
 Drewniana szkatułka rozkładająca się 
w efektowny stolik, zawiera 
16 ręcznie robionych czekoladowych 
jajek. 
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HAPPY EASTER

3158   EGG ELEGANCE MINI 
 Wymiary: 89×88×37 mm 
 Masa ne  o: 60 g 
 Cena ne  o: 33,41 zł 
 Cena bru  o: 41,10 zł 
 Drewniane pudełko z afrykańskiego 
drewna zawiera 5 czekoladowych jajek. 

3159   EGG ELEGANCE 
 Wymiary: 143×104×37 mm 
 Masa ne  o: 125 g 
 Cena ne  o: 56,42 zł 
 Cena bru  o: 69,40 zł 
 Drewniane pudełko z afrykańskiego 
drewna zawiera 10 czekoladowych jajek. 

3163   EGG CLASSIC 
 Wymiary: 195×142×37 mm 
 Masa ne  o: 250 g 
 Cena ne  o: 88,46 zł 
 Cena bru  o: 108,80 zł 
 Drewniana szkatułka z afrykańskiego 
drewna zawiera 20 czekoladowych jajek. 

3164   EGG PRESTIGE 
 Wymiary: 290×142×37 mm 
 Masa ne  o: 375 g 
 Cena ne  o: 124,88 zł 
 Cena bru  o: 153,60 zł 
 Ta gustowna szkatułka zawiera wybór 
30 czekoladowych, nadziewanych jajek. 
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HAPPY EASTER

316302   EASTER CHOCOCASE MINI 
WITH EGGS PRALINES 
 Wymiary: 116×86×38 mm 
 Masa ne  o: 70 g 
 Cena ne  o: 38,62 zł 
 Cena bru  o: 47,50 zł 
 6 wyśmienitych pralinek w kształcie 
jajeczek skrytych w eleganckiej 
drewnianej skrzynce wykonanej 
z najwyższej jakosci afrykańskiego 
drewna. 

316301   EASTER CHOCOCASE MINI 
 Wymiary: 116×86×39 mm 
 Wymiar tabliczki: 80×50×7 mm 
 Masa ne  o: 35 g 
 Cena ne  o: 32,11 zł 
 Cena bru  o: 39,50 zł 
 Czekolada z nadrukiem w kształcie 
wizytówki skryta w eleganckiej 
drewnianej skrzynce wykonanej 
z najwyższej jakosci afrykańskiego 
drewna. 

316303   EASTER CHOCOCASE WITH 
EGGS PRALINES 
 Wymiary: 213×63×38 mm 
 Masa ne  o: 60 g 
 Cena ne  o: 36,99 zł 
 Cena bru  o: 45,50 zł 
 5 wyśmienitych pralinek w kształcie 
jajeczek skrytych w eleganckiej 
drewnianej skrzynce wykonanej 
z najwyższej jakosci afrykańskiego 
drewna. 53



GOLDEN EGGS

3458   4 GOLDEN HALF EGGS 
 Wymiary: 140×128×56 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 39,76 zł 
 Cena bru  o: 48,90 zł 
 Cztery połówki jajek przygotowane 
z deserowej czekolady z pysznym 
migdałowym nadzieniem, zwieńczone 
chrupiącym migdałem i przyozdobione 
elegancką dekoracją. 

3459   2 GOLDEN HALF EGGS 
 Wymiary: 128×90×58 mm 
 Masa ne  o: 40 g 
 Cena ne  o: 26,02 zł 
 Cena bru  o: 32,00 zł 
 Dwie połówki jajka z czekolady deserowej 
z pysznym migdałowym nadzieniem, 
zwieńczone chrupiącym migdałem 
i przyozdobione elegancką dekoracją. 
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THE FINEST EASTER EGG

3497   LUXURY EGG MILK 
 Wymiary: 182×115×115 mm 
 Wysokość fi gurki: 119 mm 
 Masa ne  o: 210 g 
 Cena ne  o: 61,06 zł 
 Cena bru  o: 75,10 zł 
 Wyjątkowe mleczne jajo z fantazyjną 
dekoracją z deserowej czekolady wraz 
z 7 pysznymi nadziewanymi jajkami. 
Całość zamknięta w gustownym pudełku 
z elegancką grafi ką. 

349902   LUXURY EGG RUBY WITH 
GOLD 
 Wymiary: 182×115×115 mm 
 Wysokość fi gurki: 119 mm 
 Masa ne  o: 210 g 
 Cena ne  o: 69,84 zł 
 Cena bru  o: 85,90 zł 
 Eleganckie  jajo wykonane z wyśmienitej 
czekolady Ruby ozdobione prawdziwymi 
płatkami złota wraz z 7 pysznymi 
nadziewanymi jajkami. Całość zamknięta 
w gustownym pudełku z elegancką 
grafi ką. 

3498   LUXURY EGG DARK 
 Wymiary: 182×115×115 mm 
 Wysokość fi gurki: 119 mm 
 Masa ne  o: 210 g 
 Cena ne  o: 61,06 zł 
 Cena bru  o: 75,10 zł 
 Zachwycające deserowe jajo 
z kolorową dekoracją wraz z 7 pysznymi 
nadziewanymi jajkami. Całość zamknięta 
w gustownym pudełku z elegancką 
grafi ką. 
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THE FINEST EASTER EGG

3430   THE FINEST EASTER EGG 
 BLUE MINI 

 Wymiary: 200×140×40 mm 
 Masa ne  o: 130 g 
 Cena ne  o: 50,98 zł 
 Cena bru  o: 62,70 zł 
 Świąteczne opakowanie w kształcie 
pisanki z niebiesko-złotymi akcentami 
zostało wypełnione 11 ręcznie robionymi 
pralinkami  w kształcie jajeczek. 

3435   THE FINEST EASTER EGG  
GREEN 
 Wymiary: 249×173×40 mm 
 Masa ne  o: 240 g 
 Cena ne  o: 72,76 zł 
 Cena bru  o: 89,50 zł 
 Świąteczne opakowanie w kształcie 
wielkanocnej pisanki ozdobione zielonymi 
dodatkami zostało wypełnione 19 ręcznie 
robionymi i nadziewanymi jajeczkami. 

3436   THE FINEST EASTER EGG  
RED 
 Wymiary: 249×173×40 mm 
 Masa ne  o: 240 g 
 Cena ne  o: 72,76 zł 
 Cena bru  o: 89,50 zł 
 Świąteczne opakowanie w kształcie 
pisanki ozdobione czerwonymi akcentami 
zostało wypełnione 19 ręcznie robionymi 
i nadziewanymi jajeczkami z najlepszej 
jakości czekolady. 

3437   THE FINEST EASTER EGG  
BLUE 
 Wymiary: 249×173×40 mm 
 Masa ne  o: 240 g 
 Cena ne  o: 72,76 zł 
 Cena bru  o: 89,50 zł 
 Niebiesko ozdobione pudełko wypełnione 
po brzegi 19 nadziewanymi jajeczkami 
z najlepszej jakości mlecznej, białej 
i deserowej czekolady. 
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SPRING

3199   SWEET EGGS PRALINES 
 Wymiary: 167×83×53 mm 
 Masa ne  o: 200 g 
 Cena ne  o: 37,07 zł 
 Cena bru  o: 45,60 zł 
 Pyszne nadziewane jajka z mlecznej, 
deserowej i białej czekolady w delikatnym, 
pastelowym kartoniku. 

342901   EASTER MIX 
 Wymiary: 176×176×48 mm 
 Masa ne  o: 200 g 
 Cena ne  o: 54,88 zł 
 Cena bru  o: 67,50 zł 
 Wyjątkowy zestaw czekoladowych 
smakołyków w pastelowym kartoniku. 
Wewnątrz znajdują się przepyszne 
babeczki, nadziewane pralinki w kształcie 
kawałków torcików oraz wyśmienite 
czekoladowe jajka z nadzieniami. 

3492   WIELKANOCNY ZESTAW 
FIGUREK 
 Wymiary: 211×211×23 mm 
 Masa ne  o: 110 g 
 Cena ne  o: 28,46 zł 
 Cena bru  o: 35,00 zł 
 Niezwykły zestaw pięknie wykonanych 
czekoladowych fi gurek w postaci: jajka, 
baranka, zajączka, babeczki i ptaszka 
zamknięty w pastelowym kartoniku 
z okienkiem. 
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SPRING

3493   MINI PRALINES EGGS 
 Wymiary: 83×70×52 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 19,67 zł 
 Cena bru  o: 24,20 zł 
 Pyszne nadziewane jajka z mlecznej, 
deserowej i białej czekolady w delikatnym, 
pastelowym kartoniku. 

0818   MAKADAMIA MINI 
 Wymiary: 83×70×52 mm 
 Masa ne  o: 55 g 
 Cena ne  o: 19,67 zł 
 Cena bru  o: 24,20 zł 
 Egzotyczne orzechy macadamia oblane 
najwyższej jakości mleczną czekoladą. 
Całość wykończyliśmy muśnięciem 
czekolady białej i zapakowaliśmy w żólty 
kartonik. 

0817   CHOCONUTS MINI 
 Wymiary: 83×70×52 mm 
 Masa ne  o: 65 g 
 Cena ne  o: 19,67 zł 
 Cena bru  o: 24,20 zł 
 Chrupiące orzechy laskowe oblane 
delikatną mleczną czekoladą w pieknym, 
zielonym kartoniku. 

349601   3 MINI BAGGIES FOR 
EASTER 
 Wymiary: 83×70×52 mm 
 Masa ne  o: 200 g 
 Cena ne  o: 58,94 zł 
 Cena bru  o: 72,50 zł 
 Trzy zgrabne, piękne kartoniki 
wypełnione pralinkami, orzechami 
macadamia i orzechami laskowymi. 
Wszystkie smakołyki zostały wykonane 
z najwyższej jakości czekolady. 

63



CHOCO FARM

3472   CHOCO SHEEP WHITE 
 Wymiary: 90×80×65 mm 
 Wysokość fi gurki: 66 mm 
 Masa ne  o: 40 g 
 Cena ne  o: 16,18 zł 
 Cena bru  o: 19,90 zł 
 Słodka owieczka z pysznej, białej 
czekolady. 

3473   CHOCO SHEEP MILK 
 Wymiary: 90×80×65 mm 
 Wysokość fi gurki: 66 mm 
 Masa ne  o: 40 g 
 Cena ne  o: 16,18 zł 
 Cena bru  o: 19,90 zł 
 Słodka owieczka z pysznej, 
mlecznej czekolady. 

3474   PARA OWIECZEK 
 Wymiary: 165×90×65 mm 
 Wysokość fi gurki: 66 mm 
 Masa ne  o: 80 g 
 Cena ne  o: 32,28 zł 
 Cena bru  o: 39,70 zł 
 Dwie słodkie owieczki z białej 
i mlecznej czekolady. 

3476   CHOCO FARM MIX 
 Wymiary: 246×90×65 mm 
 Wysokość fi gurki: 66 mm 
 Masa ne  o: 120 g 
 Cena ne  o: 47,15 zł 
 Cena bru  o: 58,00 zł 
 Trzy czekoladowe zwierzątka 
wprost z wiosennej farmy z mlecznej 
i białej czekolady. 

3475   STADO OWIECZEK 
 Wymiary: 328×90×65 mm 
 Wysokość fi gurki: 66 mm 
 Masa ne  o: 160 g 
 Cena ne  o: 61,38 zł 
 Cena bru  o: 75,50 zł 
 Cztery owieczki w stadzie z mlecznej 
i białej czekolady. 
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PASTEL EASTER

3527   SWEET HERD MINI 
 Wymiary: 104×104×45 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Cena ne  o: 29,67 zł 
 Cena bru  o: 36,50 zł 
 Słodkie stado 4 przepysznych pralinek 
w kształcie owieczek. 

3528   SWEET HERD MIDI 
 Wymiary: 145×145×45 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 38,05 zł 
 Cena bru  o: 46,80 zł 
 Słodkie stado 6 przepysznych pralinek 
w kształcie owieczek. 

314402   EASTER TIME MIX 
 Wymiary: 224×150×32 mm 
 Masa ne  o: 180 g 
 Cena ne  o: 52,52 zł 
 Cena bru  o: 64,60 zł 
 Wielkanocne pudełko zawiera 
6 klasycznych pralinek oraz 9 pralinek 
w kształcie jajek. 

314501   EASTER TIME CLASSIC 
 Wymiary: 224×15×32 mm 
 Masa ne  o: 180 g 
 Cena ne  o: 53,25 zł 
 Cena bru  o: 65,50 zł 
 Wielkanocne pudełko zawiera 
15 klasycznych ręcznie robionych 
pralinek.  

352801   HAPPY SHEEP 
 Wymiary: 170×90×40 mm 
 Masa ne  o: 110 g 
 Cena ne  o: 28,62 zł 
 Cena bru  o: 35,20 zł 
 Pyszne owieczki z białej czekolady 
z aksamitnym nadzieniem z orzecha 
laskowego. Pudełeczko zawiera 
sześć owieczek. 
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HAPPY EASTER EGGS

3466   HAPPY EASTER TWELVE EGGS 
 Wymiary: 190×155×35 mm 
 Masa ne  o: 140 g 
 Cena ne  o: 36,26 zł 
 Cena bru  o: 44,60 zł 
 12 wybornych czekoladowych jajek 
w czterech smakach zamkniętych 
w pudełku z okienkiem i banderolą. 

341701   1 EGG FIGURINE 
 Wymiary: 110×60×16 mm 
 Masa ne  o: 12 g 
 Cena ne  o: 8,09 zł 
 Cena bru  o: 9,95 zł 
 Figurka wielkanocnego jajka wykonana 
z najwyższej jakości czekolady mlecznej 
zapakowana w urocze pudełko 
z okienkiem. 

341702   2 EGGS FIGURINES 
 Wymiary: 150×120× 19 mm 
 Masa ne  o: 24 g 
 Cena ne  o: 10,73 zł 
 Cena bru  o: 13,20 zł 
 Dwie fi gurki wielkanocnych jajek 
wykonanych z najwyższej jakości 
czekolady mlecznej zapakowanych 
w urocze pudełko z okienkiem.  

3417   EASTER GOODIES  EGGS 
FIGURES 
 Wymiary: 236×126×21 mm 
 Masa ne  o: 95 g 
 Cena ne  o: 25,61 zł 
 Cena bru  o: 31,50 zł 
 Zestaw 8 świątecznych fi gurek w kształcie 
płaskich pisanek. 

341703   3 EGGS FIGURINES 
 Wymiary: 200×140×19 mm 
 Masa ne  o: 35 g 
 Cena ne  o: 15,12 zł 
 Cena bru  o: 18,60 zł 
 Trzy fi gurki wielkanocnych jajek 
wykonanych z najwyższej jakości 
czekolady mlecznej zapakowanych 
w urocze pudełko z okienkiem.  
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HAPPY EASTER EGGS

340401   DUCKS & BUNNIES 
 Wymiary: 235×126×22 mm 
 Masa ne  o: 95 g 
 Cena ne  o: 25,61 zł 
 Cena bru  o: 31,50 zł 
 Zestaw świątecznych fi gurek kaczuszek 
i zajączków (8 szt. z mlecznej, białej 
i deserowej czekolady) w pudełku 
z okienkiem i banderolą. 

340301   CHOCOBUNNIES 
 Wymiary: 235×126×22 mm 
 Masa ne  o: 95 g 
 Cena ne  o: 25,61 zł 
 Cena bru  o: 31,50 zł 
 Zestaw świątecznych fi gurek zajączków 
wielkanocnych (8 szt. z mlecznej, białej 
i deserowej czekolady) w pudełku 
z okienkiem i banderolą. 

319701   2 EASTER FIGURES 
 Wymiary: 150×120× 19 mm 
 Masa ne  o: 20 g 
 Cena ne  o: 10,73 zł 
 Cena bru  o: 13,20 zł 
 2 świąteczne fi gurki kaczuszki i zajączka 
wykonane z najwyższej jakości czekolady, 
zapakowane w eleganckie pudełko 
z okienkiem. 

340801   MINI SHEEP WITH 
RASPBERRIES 
 Wymiary: 90×45×70 mm 
 Wysokość fi gurki: 46 mm 
 Masa ne  o: 25 g 
 Cena ne  o: 15,37 zł 
 Cena bru  o: 18,90 zł 
 Urocza mini owieczka, wykonana 
z najwyższej jakości białej czekolady 
oraz zatopionych kwaskowych malinek 
w ślicznym kolorowym pudełku 
z okienkiem.  

340802   2 MINI SHEEP 
 Wymiary: 160×45×70 mm 
 Wysokość fi gurki: 46 mm 
 Masa ne  o: 50 g 
 Cena ne  o: 21,54 zł 
 Cena bru  o: 26,50 zł 
 Dwie słodkie mini owieczki, w ślicznym 
kolorowym pudełku z okienkiem, jedna 
wykonana z najwyższej jakości czekolady 
mlecznej, druga z czekolady białej 
z dodatkiem malin. 
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HAPPY EASTER EGGS

3467   HAPPY EASTER 4 EGGS 
 Wymiary: 100×100×30 mm 
 Masa ne  o: 45 g 
 Cena ne  o: 18,37 zł 
 Cena bru  o: 22,60 zł 
 Pudełeczko z szufl adą zawiera cztery 
nadziewane, czekoladowe jajka. 

3468   HAPPY EASTER 6 EGGS 
 Wymiary: 142×106×30 mm 
 Masa ne  o: 70 g 
 Cena ne  o: 22,03 zł 
 Cena bru  o: 27,10 zł 
 Pudełeczko z szufl adą zawiera sześć 
nadziewanych, czekoladowych jajek. 

3155   HAPPY EGGS QUARTET 
 Wymiary: 105×105×70 mm 
 Masa ne  o: 70 g 
 Cena ne  o: 31,95 zł 
 Cena bru  o: 39,30 zł 
 Wyjątkowe pudełko na jajka zawierające 
cztery czekoladowe, pięknie zdobione 
jajka z czekolady deserowej. 

3156   HAPPY EGGS SIXTET 
 Wymiary: 160×110×73 mm 
 Masa ne  o: 105 g 
 Cena ne  o: 40,57 zł 
 Cena bru  o: 49,90 zł 
 Wyjątkowe pudełko na jajka zawierające 
sześć czekoladowych, pięknie zdobionych 
jajek z czekolady deserowej. 
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HAPPY EASTER FIGURINES

346501   4 HAPPY EASTER CHICKS 
 Wymiary: 90×85×40 mm 
 Masa ne  o: 75 g 
 Cena ne  o: 23,82 zł 
 Cena bru  o: 29,30 zł 
 Cztery zabawne pralinki – kurki 
wypełnione przepysznym orzechowym 
nadzieniem. 

3999   HALF EGGS WITH NUTS 
 Wymiary: 190×142×48 mm 
 Masa ne  o: 130 g 
 Cena ne  o: 32,44 zł 
 Cena bru  o: 39,90 zł 
 Wyśmienite połączenie czekolady 
mlecznej oraz orzechów laskowych 
zatopionych w karmelu, skryte 
w dwuczęściowym pudełku. 

341101   8 HAPPY EASTER CHICKS 
 Wymiary: 165×85×40 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 38,62 zł 
 Cena bru  o: 47,50 zł 
 Osiem zabawnych pralinek – 
kurek wypełnionych przepysznym 
orzechowym nadzieniem. 
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EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI

ChocoPostcard – sposób przygotowania:
Wybierz swoje ulubione ujęcia.
Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!

3464   EASTER CHOCOPOSTCARD 
MIDI MILK  
 Wymiary: 238×170×34 mm 
 Wymiar zdjęcia: 130×90 mm 
 Masa ne  o: 130 g 
 Cena ne  o: 42,60 zł 
 Cena bru  o: 52,40 zł 
 Pudełko z sześcioma ręcznie robionymi 
czekoladowymi jajkami oraz mleczną 
czekoladą w kształcie pisanki (50 g) ozdobioną 
wyjątkowymi dodatkami. Wieczko pudełka 
ozdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem 
lub elegancką, świąteczną grafi ką. 

347902   EASTER CHOCOPOSTCARD 
MIDI RABIT 
 Wymiary: 238×170×34 mm 
 Wymiar zdjęcia: 130×90 mm 
 Masa ne  o: 130 g 
 Cena ne  o: 42,60 zł 
 Cena bru  o: 52,40 zł 
 Pudełko z sześcioma ręcznie robionymi 
czekoladowymi jajkami oraz mleczną 
czekoladą z dadatkiem pistacji oraz 
kruszonego ziarna kakao w kształcie króliczka 
(50 g). Wieczko pudełka ozdobimy wybranym 
przez Ciebie zdjęciem lub elegancką, 
świąteczną grafi ką. 

3463   EASTER CHOCOPOSTCARD 
MIDI WHITE&DARK 
 Wymiary: 238×170×34 mm 
 Wymiar zdjęcia: 130×90 mm 
 Masa ne  o: 130 g 
 Cena ne  o: 41,63 zł 
 Cena bru  o: 51,20 zł 
 Pudełko z sześcioma ręcznie robionymi 
czekoladowymi jajkami oraz deserowo-białą 
czekoladą w kształcie pisanki (50 g). Wieczko 
pudełka ozdobimy wybranym przez Ciebie 
zdjęciem lub elegancką, świąteczną grafi ką. 

3480   EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI 
 Wymiary: 238×170×34 mm 
 Wymiar zdjęcia: 130×90 mm 
 Masa ne  o: 205 g 
 Cena ne  o: 58,62 zł 
 Cena bru  o: 72,10 zł 
 Zamiast tradycyjnej kartki pocztowej wyślij 
taką z pysznymi czekoladowymi jajkami. 
Pudełko ozdobimy przysłanym do nas 
zdjęciem lub jedną z naszych grafi k. To 
naprawdę dobry pomysł! Pudełko zawiera 
15 nadziewanych, czekoladowych jajek. 
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EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI

ChocoPostcard – sposób przygotowania:
Wybierz swoje ulubione ujęcia.
Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!

3418   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
MILK 
 Wymiary: 310×235×40 mm 
 Wymiar zdjęcia: 165×115 mm 
 Masa ne  o: 305 g 
 Cena ne  o: 75,37 zł 
 Cena bru  o: 92,70 zł 
 Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi 
czekoladowymi jajkami oraz dużą 
(100 g) ręcznie wylewaną tabliczką mlecznej 
czekolady w formie pisanki z pysznymi 
dodatkami. Wieczko pudełka ozdobimy 
wybranym przez Ciebie zdjęciem lub 
elegancką, wielkanocną grafi ką. 

3419   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
DARK 
 Wymiary: 310×235×40 mm 
 Wymiar zdjęcia: 165×115 mm 
 Masa ne  o: 305 g 
 Cena ne  o: 75,37 zł 
 Cena bru  o: 92,70 zł 
 Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi 
czekoladowymi jajkami oraz dużą 
(100 g) ręcznie wylewaną tabliczką deserowej 
czekolady w formie zajączka z pysznymi 
dodatkami. Wieczko pudełka ozdobimy 
wybranym przez Ciebie zdjęciem lub 
elegancką, wielkanocną grafi ką. 

3481   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
MILK & DARK 
 Wymiary: 310×235×40 mm 
 Wymiar zdjęcia: 165×115 mm 
 Masa ne  o: 305 g 
 Cena ne  o: 74,15 zł 
 Cena bru  o: 91,20 zł 
 Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi 
czekoladowymi jajkami oraz dużą 
(100 g) ręcznie wylewaną tabliczką z mlecznej 
i deserowej czekolady w formie zajączka. 
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym 
przez Ciebie zdjęciem lub elegancką 
wielkanocną grafi ką. 

3118   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
 Wymiary: 310×235×40 mm 
 Wymiar zdjęcia: 165×115 mm 
 Masa ne  o: 410 g 
 Cena ne  o: 105,37 zł 
 Cena bru  o: 129,60 zł 
 Zamiast tradycyjnej kartki pocztowej wyślij 
taką z pysznymi czekoladowymi jajkami. 
Pudełko ozdobimy przysłanym do nas 
zdjęciem lub jedną z naszych grafi k. 
To naprawdę dobry pomysł! Pudełko zawiera 
30 nadziewanych, czekoladowych jajek. 
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EASTER GIFT SETS

841801   WIELKANOCNY ZESTAW 
W KOSZYKU WILKINOWYM 
Z DREWNIANYM BILECIKIEM  
 Wymiary: 300×270×210 mm 
 Masa ne  o: 150 g 
 Cena ne  o: 87,15 zł 
 Cena bru  o: 107,20 zł 
 Wiklinowy koszyk z drewnianym 
bilecikiem zawiera 2 płaskie fi gurki 
z czekolady, orzechy macadamia 
w czekoladzie oraz słodkie pralinki 
w ksztłcie wielkanocnych kurczaczków. 

846101   WIELKANOCNY ZESTAW 
W KOSZYKU WILKINOWYM  
 Wymiary: 240×230×160 mm 
 Masa ne  o: 410 g 
 Cena ne  o: 131,14 zł 
 Cena bru  o: 161,30 zł 
 Wiklinowy koszyk zawiera niepowtarzalną 
czekoladę Ruby, orzechy laskowe 
w czekoladzie, pyszne pralinki w kształcie 
jajeczek oraz słodkie pralinki w kształcie 
babeczek. 

316501   WIELKANOCNY ZESTAW 
W SKRZYNCE DREWNIANEJ 
 Wymiary: 405×165×115 mm 
 Masa ne  o: 485 g 
 Cena ne  o: 167,03 zł 
 Cena bru  o: 205,45 zł 
 Derwniana skrzyneczka z motywem 
wielkanocnym zawiera 8 płaskich 
czekoladowych fi gurek w kształcie 
jajek, 6 pralinek w kształcie jajeczek, 
5 wyjątkowych pralinek, 6 pralinek 
w kształcie babeczek oraz niepowtarzalne 
owoce w czekoladzie. 

846301   WIELKANOCNY ZESTAW 
W OZDOBNYM PUDEŁKU 
 Wymiary: 318×238×80 mm 
 Masa ne  o: 450 g 
 Cena ne  o: 145,20 zł 
 Cena bru  o: 178,60 zł 
 Eleganckie pudełko przewiązane 
wstążeczką z motywem wielkanocnym 
zawiera: zestaw 12 pralinek w kształcie 
jajek,  Mini Roundies, 3 płaskie fi gurki 
z czekolady  w kształcie kwiatków, 
urocze pralinki owieczki oraz wyjątkową 
czekoladę Ruby. 
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NAKLEJKA

Każdy kto dba o swoją markę, chce by jego znak fi rmowy znajdował się tylko 
na produktach najwyższej jakości. Jeśli szukasz nadzwyczajnego produktu, 
czekoladowe upominki fi rmowe Chocolissimo są do Twoich usług!
Chocolissimo Corporate Gi  s to nie tylko szeroka gama gustownych upominków, 
to również mnóstwo możliwości dopasowania ich do Twoich wymogów. 
Od pudełka po jego zawartość – od lat potrafi my dopasować się do Twoich najbardziej 
wyrafi nowanych potrzeb. Wykonanie indywidualnego projektu grafi ki opakowań, 
tłoczenie logotypów, hot stamping, nadruki UV, indywidualne etykiety oraz banderole, 
grawerowane opakowania drewniane, indywidualne wstążki oraz pakowanie w papier 
ozdobny czy wysyłka na wiele adresów to tylko niektóre z naszych możliwości. 
Już dziś skontaktuj się z jednym z naszych doradców i dopytaj 
o możliwe warianty słodkiej wiadomości!

PRODUKTY PERSONALIZOWANE

 PRALINKI OXIDE Z NADRUKIEM

STANDARDOWA ZŁOTA WSTĄŻKA

BANDEROLA

NAKLEJKA

WSTĄŻKA Z BILECIKIEM

CZEKOLADA Z NADRUKIEM

INDYWIDUALNY CHOCO TELEGRAM

INDYWIDUALNY 
HOTSTAMPING

PERSONALIZOWANE PUDEŁKO

SITODRUK

GRAWER

Więcej informacji znajdą 
Państwo w naszym katalogu on-line: 

CHOCOLISSIMO.PL/KATALOG EASTER 8382



Został stworzony z myślą o wszystkich łasuchach, którzy pragną czegoś więcej niż 
tylko pysznej czekolady. Zaprojektuj swoją wymarzoną tabliczkę, wybierając kształt, 
później smak czekolady, różnego rodzaju dodatki, a następnie wyjątkowy kartonik.

CHOC&PLAY

KROK 2 WYBIERZ KSZTAŁT
Który z pięknych kształtów najbardziej Cię urzeka? 

KROK 1 WYBIERZ SMAK
Wybierz, którą czekoladą chcesz się delektować. Czy ma to być czekolada mleczna 
z delikatną nutką korzenną, czy może deserowa o zawartości masy kakaowej 54%? 
A może subtelna w smaku czekolada biała? Jeżeli nie możesz się zdecydować – 
wybierz dwie, połączone fantazyjnym, czekoladowym wirkiem.

KROK 3 WYBIERZ DODATKI
A teraz zanurz się w oceanie dodatków, którymi możesz 
wzbogacić swoją czekoladę. Wybieraj spośród chrupiących 
orzechów, delikatnych, suszonych owoców lub wyjątkowych 
słodyczy. 

Ciesz się i rozkoszuj swoją własną czekoladą w świątecznym opakowaniu!
Więcej możliwości i konfiguracji, nie tylko świątecznych, znajdziesz na:

WWW.CHOCOPLAY.PL

KROK 4 WYBIERZ OPAKOWANIE
Wolisz elegancką, drewnianą skrzyneczkę czy może gustowny kartonik ze 
świątecznym motywem? 

CZEKOLADA DESEROWA

MLECZNA CZEKOLADA

BIAŁA CZEKOLADA
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CHOCOTELEGRAM
Postaw na oryginalność i ułóż słodką wiadomość dla bliskich z kostek prawdziwej mlecznej 
i białej czekolady. Całość zapakujemy w wybraną przez Ciebie szykowną, świąteczną kopertę 
lub elegancką skrzyneczkę z jasnego drewna, skrywającą w sobie słodkie życzenia. Możesz 
stworzyć wiadomość zawierającą od 3 do 60 znaków wykonanych z najlepszej, belgijskiej 
czekolady.

KROK 1 WYBIERZ DŁUGOŚĆ TELEGRAMU

KROK 2 SKOMPONUJ TEKST 
TELEGRAMU Z KOSTEK

KROK 3
WYBIERZ OPAKOWANIE

Zastanów się, jaką słodką wiadomość chcesz przekazać, i wybierz długość telegramu, który 
będzie dla niej idealny!

Skomponuj słodką wiadomość z literek z wybornej, mlecznej 
czekolady o 33% zawartości masy kakaowej. Dobierz do tego 
kostki przygotowane z delikatnej czekolady białej lub wyjątkowej 
czekolady deserowej. Uzupełnij całość kolorowymi kostkami 
z jadalnym nadrukiem i oczaruj bliskich niebanalną wiadomością!

Wybieraj spośród gustownych kartoników 
w kształcie koperty lub eleganckich, 

drewnianych skrzyneczek z nadrukiem.
Możesz także wybrać spośród wielu innych 
wzorów, które znajdziesz na stronie www.

czekoladowytelegram.pl

CZEKOLADOWYTELEGRAM.PL
Więcej propozycji znajdziesz na: 

KOSTKI STANDARDOWE

KOSTKI SPECJALNE

KOSTKI Z NADRUKIEM

2411   WIELKANOCNA SKRZYNKA JASNA 10 
 Wymiary: 115×315×25 mm 

2421   WIELKANOCNA SKRZYNKA JASNA 12 
 Wymiary: 170×370×25 mm 

2401 PLSPRI   KOPERTA Z PRZEBIŚNIEGAMI 
 Wymiary: 142×255×18 mm 

2401 PLEA01   KOPERTA WIELKANOCNE KURCZACZKI 
 Wymiary: 142×255×18 mm 

2401 PLK001   KOPERTA Z TULIPANAMI 
 Wymiary: 142×255×18 mm 

 TRIO HAPPY EASTER 
 Wymiary: 108×107×12 mm 
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Podoba Ci się produkt, ale nie masz pomysłu na własną czekoladę? Przygotowaliśmy kilka gotowych 
rozwiązań, które możesz wybrać i cieszyć się niepowtarzalnym smakiem oraz kształtem czekolady.

CHOC&PLAY  GOTOWE ROZWIĄZANIA CHOCOTELEGRAM
Sprawdź na stronie www.czekoladowytelegram.pl, jakie gotowe propozycje słodkich 
wiadomości przygotowaliśmy z myślą o nadchodzących Świętach!

 BEST EASTER WISHES 
 Wymiary: 115×315×25 mm 

 WE WISH YOU A VERY 
HAPPY EASTER 
 Wymiary: 170×370×25 mm 

 TELEGRAM W ZIELONEJ KOPERCIE 
 Wymiary: 255×142×18 mm 

 TELEGRAM W KOPERCIE 
Z KURCZACZKAMI 
 Wymiary: 255×142×18 mm 

4513 PL12XX   ZAJĄC Z MALINAMI 
 Wymiary: 195×195×20 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Pyszny zając z białej i deserowej 
czekolady udekorowany pięknymi 
suszonymi malinami. 

4512 PL06XX   WIELKANOCNA 
PISANKA 
 Wymiary: 203×203×30 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Kolorowa pisanka z czekolady deserowej 
i owoców oraz wiórków kokosowych 
w wyjątkowej skrzyneczce. 

4512 PL02XX   CZEKOLADOWE 
JAJKO Z CUKIERKAMI 
 Wymiary: 195×195×20 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Kolorowa pisanka z czekolady mlecznej 
i słodyczy zapakowana w wyjątkowy, 
zielony kartonik. 

4511 PL02XX   KWIATEK MLECZNY 
Z OWOCAMI 
 Wymiary: 195×195×20 mm 
 Masa ne  o: 100 g 
 Delikatna czekolada mleczna z dodatkiem 
suszonych owoców, zapakowana 
w piękny, wiosenny kartonik. 
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CHOC&ROLLS

WYSOKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU WYSOKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLUNISKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU NISKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLUBEZALKOHOLOWE BEZALKOHOLOWE

WIELKANOCNE CZEKOLADKI

Wyjątkowe czekoladowe pralinki w formie 
wielkanocnych pisanek wypełnione 
pysznymi nadzieniami zachwycą każdego 
konesera czekoladowych słodkości.

CZEKOLADOWE JAJECZKA
CUPCAKES

CAKES SLICES

Więcej informacji znajdą 
Państwo w naszym katalogu on-line: 

CHOCOLISSIMO.PL/KATALOG EASTER

J1   TRIPLO 

J6   MILK GIANDUJA 

J11   MILK CARAMEL 

J16   CHOCOLATE 
MOUSSE 

J28   DARK COCONUT  

J2   MILK HAZELNUT 
FILLING 

J7   QUATTRO 

J12   HAZELNUT 
& NOUGAT 

J17   WALNUT 
ADVENTURE 

J29   MILK BROWNE  

J3   BROWNIE 

J8   EGGNOG 

J13   STRAWBERRY EGG 

J18   BISCUIT PEARL 
& VANILLA 

J4   HAZELNUT 
OBSESSION  

J9   DARK HAZELNUT 
FILLING 

J14   MOCHA & CARAMEL 

J19   ALMOND PASSION 

J5   CHEESECAKE 

J10   YELLOW TIRAMISU 
CREME 

J15   WHITE HAZELNUT 
FILLING 

J27   CARAMEL LAIT EGG  

 Trzy doskonałe czekolady: 
mleczna, biała i deserowa 
tworzące piękną pisankę. 

 Doskonałe nadzienie Gianduja 
otoczone mleczną czekoladą. Czy 
można chcieć czegoś więcej? 

 Słodkie, karmelowe wnętrze 
skryte w mlecznej czekoladzie. 

 Niesamowity mus z ciemnej 
czekolady otoczony mleczną 
czekoladą i ozdobiony paseczkiem 
z czekolady deserowej. 

 Wyszukane kokosowe nadzienie 
otulone deserową czekoladą 
z gustowną dekoracją.  

 Wyjątkowe chrupiące nadzienie 
z orzechów laskowych 
oblane mleczną czekoladą 
i ozdobione białą kokardką. 

 Wspaniały duet czekolady 
mlecznej z deserową wraz 
z pomarańczową i żółtą 
dekoracją tworzą barwną, 
pisankową kompozycję. 

 Połączenie delikatnego nadzienia 
pralinowego z orzechów 
laskowych z nugatem, 
oblane ciemną czekoladą 
i ozdobione kwiatkiem. 

 A może jajko z deserowej 
czekolady z kawałkami 
orzechów włoskich otoczonych 
nadzieniem orzechowym? 

 Wyjątkowe chrupiące nadzienie 
oblane mleczną czekoladą 
z klasyczną dekoracją.  

 Klasyczny smak ciasteczka 
brownie skryty w deserowej 
czekoladzie. 

 ALMOND PRALINE 

 Krem migdałowy na nugacie 
z orzechów laskowych – wszystko 
zamknięte w pysznej belgijskiej, 
mlecznej czekoladzie. 

 SALTED CARAMEL 

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

 CAPPUCCINO GANACHE 

 Doskonały, kawowy krem 
cappuccino i czekoladowe 
nadzienie w pysznej 
belgijskiej czekoladzie. 

 STRAWBERRY FONDANT 

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

 RASPBERRY GANACHE 

 Wyjątkowa kompozycja 
malinowego nadzienia ze słodkim 
owocowym kremem w pysznej, 
mlecznej belgijskiej czekoladzie. 

 FOREST BERRIES 
GANACHE 

 Mieszanka kremu z owoców 
leśnych i pysznego owocowego 
nadzienia w mlecznej, 
belgijskiej czekoladzie. 

 CRISPY CHOCOLATE 
CREAM 

 Czekoladowy krem na chrupiącym 
spodzie zamknięty w pysznej, 
mlecznej czekoladzie. 

 LEMON CHEESECAKE 

 Wyraziste cytrynowe nadzienie 
ukryte w koszyczku z aksamitnej, 
mlecznej belgijskiej czekolady. 

 DARK CHOCOLATE 
GANACHE 

 Ganache z deserowej 
czekolady z chrupiącymi 
kuleczkami zdobiącymi pralinkę 
w kształcie kawałka tortu. 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 Pyszna dwuwarstwowa 
pralinka łącząca delikatny mus 
czekoladowy z orzeźwiającym 
wiśniowym ganache. 

 RED BERRIES CREME 

 Uroczy kawałek tortu 
truskawkowego z dekoracyjną 
rozetką z białego kremu. 

 APPLE & CINNAMON 

 Dwuwarstwowa pralinka 
skrywająca w swoim wnętrzu 
wyśmienitą kompozycję kremu 
cynamonowego oraz jabłek. 

 LEMON CHEESECAKE 

 Smak cytrynowego sernika 
zamknięty w pralince w kształcie 
kawałka ciasta udekorowanego 
kawałkami bezy. 

 CREME BRULÉE  LATTE MACCHIATO 

 Krem waniliowy z oryginalnym 
koniakiem remy martin 
oraz białą czekoladą. 

 Aromatyczna kawa z mlekiem 
i białą czekoladą. 

 STRAWBERRY CREAM  NOUGAT AMER 

 Krem truskawkowy z jogurtem 
w białej czekoladzie. 

 Wspaniały nugat 
z ciemną czekoladą. 

 ROSE GANACHE  PISTAZIEN PRALINÉ 

 Krem różany w białej 
czekoladzie z płatkami róż. 

 Krem ze śmietankowej 
trufli z pistacjami i rumem 
otoczony białą czekoladą 
z kawałkami pistacji. 

 CHOCOLAT PRALINEÉ  ALMOND CREAM 

 Ciemnoczekoladowy krem 
z wódką i cząstkami kakao. 

 Krem z migdałów z amaretto 
w mlecznej czekoladzie. 

 WHITE CHOCO 
CHICKEN 

 Zabawna biała czekoladowa kurka 
z rozpływającym się w ustach 
nadzieniem orzechowym. 

 SHEEP WHITE 

 Wyjątkowa owieczka 
napełniona po brzegi kremem 
orzechowym skrytym pod 
kołderką z białej czekolady. 

 MILK CHOCO CHICKEN 

 Mleczna czekoladowa kurka 
z rozpływającym się w ustach 
nadzieniem orzechowym. 

 SHEEP CUPCAKE 

 Pyszna czekoladowa owieczka 
z wybornym migdałowym 
nadzieniem skrytym w delikatnej 
białej czekoladzie. 

 Jajko z mlecznej czekolady 
wypełnione nadzieniem 
z likierem jajecznym – czyż 
to nie idealne połączenie? 

 Słodka kuleczka bezy otoczona 
delikatnym nadzieniem 
truskawkowym, zamknięta 
w białej czekoladzie. 

 Chrupiąca ciasteczkowa perełka 
otoczona kremem waniliowym, 
skryta w mlecznej czekoladzie. 

 Pięknie zdobione jajko 
z czekolady mlecznej 
z nadzieniem orzechowym, 
z całym orzechem laskowym. 

 Ciemna czekolada z gustowną 
kokardką wykonaną z białej 
czekolady wypełniona 
po brzegi chrupiącym 
nadzieniem orzechowym. 

 Pyszny krem z kawą Mocha 
tworzy niezwykły duet 
ze słodką krówką. 

 Doskonały migdał króluje 
w otoczeniu migdałowego 
nadzienia i białej, 
zdobionej czekolady. 

 Typowo świąteczny sernik 
cytrynowy skryty we wnętrzu 
jajka z białej czekolady. 

 Pięknie nakrapiane jajko 
z białej czekolady z delikatnym 
kremem o smaku włoskiego 
deseru tiramisu. 

 Chrupiące nadzienie 
z orzechów laskowych? Tak! 
Zwłaszcza w białej czekoladzie 
z mleczną kokardką! 

 Zniewalające karmelowe wnętrze 
otoczone najwyższej jakości 
mleczną czekoladą z delikatną 
pomarańczową dekoracją.  
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KAŻDY, KTO DBA O SWOJĄ MARKĘ CHCE, BY JEGO ZNAK FIRMOWY
ZNAJDOWAŁ SIĘ TYLKO NA PRODUKTACH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO WYJĄTKOWEGO, PERSONALIZOWANEGO PRODUKTU FIRMOWEGO, 

ZESPÓŁ CHOCOLISSIMO JEST DO PAŃSTWA USŁUG. JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO 

ZAINTERESOWANI DOPASOWANIEM PRODUKTÓW CHOCOLISSIMO DO POTRZEB 

SWOJEJ FIRMY, PROSIMY O KONTAKT:

TEL. +48 22 244 27 09          UPOMINKI@CHOCOLISSIMO.PL

Powyższa o fe r ta ma charak te r  in fo rmacyjny i  nie s tanowi o fe r t y handlowej w rozumieniu ar t.  66 §1 kodeksu 
cywi lnego oraz innych w łaściw ych przepisów prawnych. Ak tualna o fe r ta dos tępna na www.choco l is s imo.p l. 

Wsz ys t k ie ceny wyrażone w po lsk ich z ło t ych. Cennik obowiązuje od 1 s t ycznia 2020 roku. 
Ceny mogą u lec zmianie.

MM BROWN SP. Z O.O.
(part of the MM Brown Group)
ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

Infolinia: 801 000 609
tel./fax: +48 22 244 27 09

upominki@chocolissimo.pl
WWW.CHOCOLISSIMO.PL



MM BROWN SP. Z O.O.
(part of the MM Brown Group)

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

Infolinia: 801 000 609
tel./fax: +48 22 244 27 09

upominki@chocolissimo.pl
CHOCOLISSIMO.PL


