
CHRISTMAS CHOCOLATES



VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE ZNÁMÝMI, 
VŮNĚ STROMEČKU A ČAS STRÁVENÝ 

S RODINOU. VÁNOČNÍ OBDOBÍ JE JEDNO 
Z NEJHEZČÍCH V ROCE TÉMĚŘ NA CELÉM SVĚTĚ.

Aby jsme sváteční čas učinili ještě více nezapomenutelným, připravili jsme pro Vás 
vánoční kolekci Chocolissimo. Co jiného dopřát svým přátelům, než horkou čokoládu 
nebo v ústech se rozplývající pralinky? Jsou to výjimečné dny, během kterých 
si všichni zasloužíme výjimečné speciality. Naše čokoládové pamlsky Vás zahřejí, 

rozveselí sváteční atmosféru a učiní každé setkání ještě sladším.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ ČOKOLÁDOVÉ VÁNOCE!
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E

ADVENTNÍ KALENDÁŘE

385900   WINTER TALES POP UP ADVENT CALENDAR 
 Rozměry balení: 150×206×60 mm 
 Hmotnost ne  o: 288 g 
 Cena (bez DPH): 681,30 Kč 
 Výjimečný adventní kalendář, který Vás uvede do sváteční 
atmosféry a připomene bezstarostné dětství nejen díky 
sladkému překvapení uvnitř, ale i rozkládané zimní dekoraci. Sada 
obsahuje 24 ručně vyrobených pralinek. 

385910   WINTER TALES ADVENT CALENDAR MINI 
 Rozměry balení: 288×204×25 mm 
 Hmotnost ne  o: 190 g 
 Cena (bez DPH): 346,34 Kč 
 Výjimečný adventní kalendář, který v sobě skrývá 24 výborných 
mini pralinek. 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

 WINTER TALES 
 Rozměry balení: 300×182×34 mm 
 Výjimečná kolekce adventních kalendářů 
obsahujících v okénkách ozdobené 
čokoládky, výborné pralinky a vánoční 
přání poskládané z čokoládových 
písmenek. 

3933   WINTER TALES NEAPOLITANS 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 361,79 Kč 
 Adventní kalendář obsahuje 24 miničokoládek s grafi kou 
Mikuláše, stromečku a hvězdy. 

3935   WINTER TALES PRALINES 
 Hmotnost ne  o: 288 g 
 Cena (bez DPH): 607,32 Kč 
 Adventní kalendář obsahuje 24 ručně vyrobených čokolád, 
které Vám bezpochyby osladí čekání na svátky. 

3934   WINTER TALES CHOCOTELEGRAM 
 Hmotnost ne  o: 228 g 
 Cena (bez DPH): 346,34 Kč 
 Adventní kalendář obsahuje 24 čokoládových písmenek, které 
tvoří sváteční přání. 

3936   WINTER TALES PRALINES & NEAPOLITANS 
 Hmotnost ne  o: 240 g 
 Cena (bez DPH): 467,48 Kč 
 Adventní kalendář obsahuje 12 miničokoládek s grafi kou 
Mikuláše, stromečku a hvězdy a 12 výborných pralinek s náplní. 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

3803   KALENDÁŘ TRICOLOR 
 Rozměry balení: 180×143×34 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 248,78 Kč 
 Výjimečný advetní kalendář obsahuje 24 
kostky čokolády s vánoční dekorací, která 
představuje Mikuláše, stromeček 
a hvězdu. 

3929   ADVENT BOOK NEAPOLITANS 
MINI 
 Rozměry balení: 180×145×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 317,07 Kč 
 Adventní kalendář obsahuje 24 
miničokoládek s grafi kou Mikuláše, 
stromečku a hvězdy. 

3694   ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
V DŘEVĚNÉ KRABIČCE 
 Rozměry balení: 373×172×26 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 435,77 Kč 
 Unikátní adventní kalendář v dřevěné 
škatulce s 24 kostky čokolády s vánoční 
dekorací. 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

ChocoPostcard – způsob objednání:
Vyberte si svou oblíbenou fotografi i.
Pošlete nám ji.
To je vše co potřebujeme, abychom mohli spojit Vaše vzpomínky s naší čokoládovou chu  !

373202   ADVENTNÍ KALENDÁŘ DE 
LUXE GREEN 
 Rozměry balení: 260×175×50 mm 
 Hmotnost ne  o: 288 g 
 Cena (bez DPH): 780,49 Kč 
 Předvánoční období je časem výjimečným 
a radostným. Luxusní adventní kalendář 
obsahuje 24 taš  ček s čokoládami bez 
alkoholu na každý den. 

377702   ADVENTNÍ KALENDÁŘ DE 
LUXE POSTCARD GREEN 
 Rozměry balení: 260×175×50 mm 
 Rozměry fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 288 g 
 Cena (bez DPH): 802,44 Kč 
 Předvánoční období je časem výjimečným 
a radostným. Luxusní adventní kalendář 
obsahuje 24 taš  ček s čokoládami na 
každý den. Do elegantní krabičky je 
možné vložit Vaší fotografi í. 

3641   ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
 VÁNOČNÍ ČAS 

 Rozměry balení: 227×224×103 mm 
 Hmotnost ne  o: 310 g 
 Cena (bez DPH): 865,04 Kč 
 24 originálních taš  ček s čokoládami 
zavěšenými na ozdobné šňůrce zpříjemní 
fascinující čas svátečního očekávání. 
V každé taš  čce najdete výjimečně 
chutné lahůdky. 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

364201   ELEGANTNÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
 Rozměry balení: 156×132×89 mm 
 Hmotnost ne  o: 270 g 
 Cena (bez DPH): 1.115,45 Kč 
 Výjimečný adventní kalendář v exkluzivní dřevěné krabičce 
z afrického dřeva obsahuje 24 menších krabiček s čokoládovými 
dobrotami, které uspokojí očekávání i těch nejnáročnějších 
gurmánů. V krabičkách na Vás čekají pralinky s lahodnou náplní 
a křupavé oříšky v čokoládě. 

373401   ADVENTNÍ KALENDÁŘ PREMIUM 
 Rozměry balení: 230×155×46 mm 
 Hmotnost ne  o: 288 g 
 Cena (bez DPH): 975,61 Kč 
 Luxusní adventní kalendář v krabičce ze světlého dřeva, ve které 
na Vás čeká v menších krabičkách 24 výborných čokoládových 
pralinek. 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

3828   ZIMNÍ KALENDÁŘ 
 Rozměry balení: 180×143×34 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 282,93 Kč 
 Z hořké, mléčné a bílé čokolády byly vyrobeny kostky, které jsme 
umís  li v tomto výjimečném adventním kalendáři. 

3683   KALENDÁŘ DOUBLE 
 Rozměry balení: 302×183×68 mm 
 Hmotnost ne  o: 460 g 
 Cena (bez DPH): 891,87 Kč 
 Adventní kalendář Double obsahuje 24 mini čokoládky s vánoční 
dekorací a také 24 vynikajících belgických pralinek. 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

3930   ADVENT CALENDAR BLACK 
 Rozměry balení: 425×300×15 mm 
 Hmotnost ne  o: 195 g 
 Cena (bez DPH): 332,52 Kč 
 Adventní kalendář, který v okénkách ukrývá 
výjimečné čokoládové sladkos  . Poznejte 
naše zábavné postavičky z výborné mléčné 
čokolády a mini čokolády se zdobením 
v podobě Mikulášů, stromečků a hvězdy. 

397401   ČERVENO ZELENÝ ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ 
 Rozměry balení: 278×190×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 496,75 Kč 
 Výjimečný adventní kalendář s čokolády 
rozmanitých tvarů a příchu   vyrobene 
z lahodné mléčné, hořké a bílé čokolády, která 
Vám osladí čas očekávání na Vánoce. 
Čokolády s po  skem skryté v některých 
okéncích budou krásným překvapením 

393001   ČERNO BÍLÝ ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ S NEAPOLITÁNKY 
 Rozměry balení: 220×142×56 mm 
 Hmotnost ne  o: 185 g 
 Cena (bez DPH): 445,53 Kč 
 Mimořádný adventní kalendář s 22 mini 
čokoládkami 
ve tvaru Mikuláše, stromečku a hvězdy, které 
doprovází 2 čokoládové fi gurky ve tvaru 
Perníčku a barevného vánočního stromečku 
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ADVENTNÍ KALENDÁŘE

3931   ADVENT CALENDAR WHITE 
SNOW 
 Rozměry balení: 297×110×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 275,61 Kč 
 Výjimečný adventní kalendář, který ve 
svých okénkách skrývá 24 hořkých, 
mléčných a bílých miničokoládek. 

3932   ADVENT CALENDAR 
OBSESSION 
 Rozměry balení: 251×180×35 mm 
 Hmotnost ne  o: 288 g 
 Cena (bez DPH): 588,62 Kč 
 Adventní kalendář obsahující 24 ručně 
vyrobených pralinek s výbornou náplní. 

3842   ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
STROMEČEK 
 Rozměry balení: 410×410×280 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 417,89 Kč 
 Neobvyklý adventní kalendář v podobě 
vánočního stromečku skrývající v sobě 24 
výborných mléčných čokolád zdobených 
čokoládou bílou a hořkou. Očekávání 
svátků nikdy nebylo tak fascinující! 
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DŘEVĚNÉ KRABIČKY

3556   MERRY CHOCOLATERIE 
 Rozměry balení: 156×114×89 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 962,60 Kč 
 Exkluzivní dřevěná krabička z afrického 
dřeva se dvěma zásuvkami obsahuje 20 
ručně vyrobených pralinek. 

3557   MERRY GRANDE 
 Rozměry balení: 156×127×114 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): 1.365,85 Kč 
 Exkluzivní dřevěná krabička z afrického 
dřeva se třemi zásuvkami obsahuje 30 
ručně vyrobených pralinek. 

3563   MERRY MASSIMO 
 Rozměry balení: 168×156×114 mm 
 Hmotnost ne  o: 500 g 
 Cena (bez DPH): 1.762,60 Kč 
 Pootevřete dvířka našich krabiček 
a nechte se svést jejich sladkým obsahem. 
Exkluzivní dřevěná krabička z afrického 
dřeva se čtyřmi zásuvkami obsahuje 40 
ručně vyrobených pralinek. 

3554   MERRY ELEGANCE MINI 
 Rozměry balení: 89×88×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 50 g 
 Cena (bez DPH): 261,79 Kč 
 Exkluzivní dřevěná krabička z afrického 
dřeva obsahuje 4 ručně vyrobené pečlivě 
vybrané pralinky. 

3555   MERRY ELEGANCE 
 Rozměry balení: 143×104×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 125 g 
 Cena (bez DPH): 413,01 Kč 
 Exkluzivní dřevěná krabička z afrického 
dřeva obsahuje 10 ručně vyrobených 
pečlivě vybraných pralinek. 
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DŘEVĚNÉ KRABIČKY

3558   MERRY CLASSIC 
 Rozměry balení: 195×142×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 699,19 Kč 
 Exkluzivní dřevěná krabička z afrického 
dřeva obsahuje 20 výborných ručně 
vyrobených čokolád. 

3562   MERRY PRESTIGE 
 Rozměry balení: 290×142×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): 978,05 Kč 
 Exkluzivní dřevěná krabička obsahující 
30 výborných ručně vyrobených čokolád. 

356202   XMAS CHOCOCASE MINI 
 Rozměry balení: 116×86×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 35 g 
 Cena (bez DPH): 231,71 Kč 
 Čokoláda s individuálním po  skem ve 
formě vizitky ukrytá v elegantní dřevěné 
krabičce vyrobené z nejkvalitnějšího 
afrického dřeva. 

356201   XMAS CHOCOCASE  
 Rozměry balení: 213×63×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 60 g 
 Cena (bez DPH): 304,88 Kč 
 5 výborných pralinek v elegantní dřevěné 
krabičce vyrobené z nejkvalitnějšího 
afrického dřeva. 
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DŘEVĚNÉ KRABIČKY

0211   CHOCO TRIANGLE 
 Rozměry balení: 220×220×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 657,72 Kč 
 Dřevěná trojhranná krabička obsahuje 12 ručně vyrobených 
čokoládových pralinek. 

3649   MERRY CHOCOBAR 
 Rozměry balení: 185×160×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 185 g 
 Cena (bez DPH): NaN Kč 
 Dřevěná krabička rozkládající se do efektního stolku obsahuje 15 
ručně vyrobených čokoládových pralinek. 
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XMAS PREMIERE

0212   XMAS PREMIERE QUADRO 
 Rozměry balení: 93×93×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 50 g 
 Cena (bez DPH): 226,83 Kč 
 Klasická krabička ze světlého dřeva se 
sladkým obsahem 4 ručně vyrobených 
čokolád nejvyšší kvality. 

0213   XMAS PREMIERE MINI 
 Rozměry balení: 145×117×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 125 g 
 Cena (bez DPH): 367,48 Kč 
 Klasická krabička ze světlého dřeva se 
sladkým obsahem 10 ručně vyrobených 
čokolád nejvyšší kvality. 

0214   XMAS PREMIERE MIDI 
 Rozměry balení: 197×145×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 623,58 Kč 
 Klasická krabička ze světlého dřeva se 
sladkým obsahem 20 ručně vyrobených 
čokolád nejvyšší kvality. 

0215   XMAS PREMIERE MAXI 
 Rozměry balení: 287×145×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): 903,25 Kč 
 Klasická krabička ze světlého dřeva se 
sladkým obsahem 30 ručně vyrobených 
čokolád nejvyšší kvality. 
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FABULOUS CHRISTMAS

0216   FABULOUS CHRISTMAS 
BEZALKOHOLOVÉ 
 Rozměry balení: 150×146×112 mm 
 Hmotnost ne  o: 500 g 
 Cena (bez DPH): 1.613,82 Kč 
 Krásný dřevěný kufřík vyrobený 
z afrického dřeva obsahuje 40 
lahodných bezalkoholových pralinek. 

0218   FABULOUS CHRISTMAS MIX 
 Rozměry balení: 150×146×112 mm 
 Hmotnost ne  o: 500 g 
 Cena (bez DPH): 1.613,82 Kč 
 Krásný dřevěný kufřík vyrobený 
z afrického dřeva obsahuje mix 
alkoholový i nealkoholových 40 pralinek. 
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DŘEVĚNÉ KRABIČKY

356205   VÁNOČNÍ KOLEKCE S 
OŘÍŠKOVÝMI PRALINKAMI 
 Rozměry balení: 183×178×44 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 467,48 Kč 
 Elegantní černá škatulka skrývá belgické 
pralinky a čokoládky ve tvaru vánoční hvězdy, 
čokoládové cesmíny a pralinky ve tvaru 
vlašského oříšku. 

356206   VÁNOČNÍ KOLEKCE S 
VÁNOČNÍMI OZDOBAMI 
 Rozměry balení: 183×178×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 467,48 Kč 
 Noblesní černá krabička s výjimečnými 
pochoutkami z belgické čokolády: belgické 
mini pralinky, nádherné čokoládové vánoční 
hvězdy, čokoládové cesmíny, plněné 
čokoládové ozdoby. 

356207   VÁNOČNÍ KOLEKCE SE 
SVÁTEČNÍMI PRALINKAMI 
 Rozměry balení: 183×178×46 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 467,48 Kč 
 Noblesní černá krabička s výjimečnými 
pochoutkami z belgické čokolády: belgické 
mini pralinky, nádherné čokoládové vánoční 
hvězdy, čokoládové cesmíny,  
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WINTER SET

3956   XMAS CHOCONUTS MINI 
 Rozměry balení: 83×70×52 mm 
 Hmotnost ne  o: 65 g 
 Cena (bez DPH): 138,21 Kč 
 Křupavé lískové oříšky ve výborné 
mléčné čokoládě zabalené v elegantní 
krabičce. 

3957   XMAS MAKADAMIA MINI 
 Rozměry balení: 83×70×52 mm 
 Hmotnost ne  o: 55 g 
 Cena (bez DPH): 138,21 Kč 
 Křupavé makadamové ořechy ve 
výborné mléčné čokoládě zabalené 
v elegantní krabičce. 

3958   XMAS 
CHOCOSTRAWBERRIES MINI 
 Rozměry balení: 83×70×52 mm 
 Hmotnost ne  o: 60 g 
 Cena (bez DPH): 138,21 Kč 
 Výborné jahody v mléčné čokoládě 
s bílou dekorací v elegantní krabičce. 

3971   WINTER SET MIDI 
 Rozměry balení: 245×204×34 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 334,15 Kč 
 Klasická krabička obsahuje pralinky, čokolády 
plněné vlaškým oříškem, čokoládové pochoutky 
a čokoládové fi gurky. 

3972   WINTER SET MAXI 
 Rozměry balení: 423×204×34 mm 
 Hmotnost ne  o: 300 g 
 Cena (bez DPH): 613,01 Kč 
 Klasická krabička obsahuje pralinky, čokolády 
plněné vlaškým oříškem, čokoládové pochoutky 
a čokoládové fi gurky. 
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CHRISTMAS DELIGHTS / WINTER DELIGHTS

3939   CHRISTMAS DELIGHTS 4 
 Rozměry balení: 87×85×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 60 g 
 Cena (bez DPH): 130,08 Kč 
    

3940   CHRISTMAS DELIGHTS 6 
 Rozměry balení: 130×87×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 85 g 
 Cena (bez DPH): 181,30 Kč 
    

3941   CHRISTMAS DELIGHTS 8 
 Rozměry balení: 160×87×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 115 g 
 Cena (bez DPH): 231,71 Kč 
 Výjimečné čokolády na výjimečné svátky! 
Výběr 8 svátečních čokoládek 
Chocolissimo: Výborné náplně v ještě 
lepší čokoládě! 

3944   WINTER DELIGHTS 8 
 Rozměry balení: 160×87×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 145 g 
 Cena (bez DPH): 248,78 Kč 
 Ideální vánoční pár: výborný stromeček se 
sněhulákem s náplní z lískových oříšků. 
Sváteční krabička obsahuje 8 čokoládek. 

3943   WINTER DELIGHTS 6 
 Rozměry balení: 130×87×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 198,37 Kč 
    

3942   WINTER DELIGHTS 4 
 Rozměry balení: 87×85×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 70 g 
 Cena (bez DPH): 147,97 Kč 
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WINTER STICKS

Horká čokoláda - způsob přípravy:
Do šálku s horkým mlékem (cca 200 ml) vložte 2 lžičky čokolády (cca 30g) a pečlivě zamíchejte.
Pokud máte rádi intenzivnější chuť, vsypte větší množství čokolády.

Chocos  ck - způsob přípravy:
Do šálku s horkým mlékem (cca 200 ml) vložte Chocos  ck. Za občasného míchání počkejte 2 minuty, dokud se čokoláda zcela 
nerozpus  .

369501   HORKÁ ČOKOLÁDA 
S HRNÍČKEM 
 Rozměry balení: 157×138×102 mm 
 Hmotnost ne  o: 200 g 
 Cena (bez DPH): 499,19 Kč 
 Originální termohrníček, který doprovází 
výborná čokoláda k přípravě nápoje. 
Termohrnek má silikonové víčko a dvojité 
izolační stěny díky které déle udržuje 
pozadovanou teplotu nápoje. 

3689   XMAS CHOCOSTICK 
 HOŘKÁ ČOKOLÁDA 

 Rozměry balení: 175×45×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 33 g 
 Cena (bez DPH): 73,17 Kč 
 Sváteční horká čokoláda na dřívku. Ideální 
pro rozpuštění v šálku horkého mléka. 

3688   XMAS CHOCOSTICK 
 MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 

 Rozměry balení: 175×45×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 33 g 
 Cena (bez DPH): 73,17 Kč 
 Sváteční horká čokoláda na dřívku. Ideální 
pro rozpuštění v šálku horkého mléka. 

3690   XMAS CHOCOSTICKS 2 
 Rozměry balení: 148×75×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 66 g 
 Cena (bez DPH): 131,71 Kč 
 Vychutnejte si výbornou čokoládu na 
dřívku, ideální pro rozpuštění v šálku 
horkého mléka. Elegantní balení obsahuje 
2 čokoládové s  cky. 

3691   XMAS CHOCOSTICKS 5 
 Rozměry balení: 155×125×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Cena (bez DPH): 278,05 Kč 
 Výjimečné černo-zlaté balení obsahuje 
5 výborných chocos  cků ideálních 
k rozpuštění v šálku horkého mléka. 
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RUBY EXPERIENCE

973000   RUBY EXPERIENCE 
RASPBERRY 

 Ruby čokoláda se sušenou malinou. 

973001   RUBY EXPERIENCE 
GOLD 

 Ruby čokoláda s čirým zlatem.  

973002   RUBY EXPERIENCE 
PISTACHIO 

 Ruby čokoláda s pistácií.  

 RUBY EXPERIENCE  
 Rozměry balení: 148×73×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 70 g 
 Cena (bez DPH): 198,37 Kč 
 Fenomenální růžová čokoláda Ruby s neopakovatelnou chu  . 
Sladká a zároveň lehce kyselá tabulka s výjimečnými přísadami 
zabalená v elegantní krabičce. Takto vypadá ideální dárek pro 
gurmány hledající nové degustátorské zážitky. Čokoláda Ruby - 
čtvrtý druh čokolády po čokoládě hořké, mléčné a bílé, který 
nadchne každého milovníka sladkos  . Za neopakovatelnou 
růžovou barvu a ovocnou příchuť vděčí kakaovým bobům Ruby. 
Proto už nepotřebuje žádné další barviva ani ovocné aroma. 
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XMAS FIRST SELECTION

362001   FIRST SELECTION XMAS 
MINI 
 Rozměry balení: 181×125×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 70 g 
 Cena (bez DPH): 261,79 Kč 
 Sada čokoládových lahůdek v elegantní 
krabičce. Uvnitř najdete výbornou tabulku 
z hořko-bílé čokolády, 3 vybrané pralinky 
a chutné zákusky. 

362101   FIRST SELECTION XMAS 
MIDI 
 Rozměry balení: 251×180×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 165 g 
 Cena (bez DPH): 453,66 Kč 
 Lahodná tabulka z mléčno-hořké 
čokolády. 4 výborné ručně vyrobené 
pralinky a 3 sady zákusků ukrytých 
ve vkusné sváteční krabičce. 

362201   FIRST SELECTION XMAS 
 Rozměry balení: 307×220×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 300 g 
 Cena (bez DPH): 654,47 Kč 
 Sada speciálně zkomponovaných 
čokoládových lahůdek uložených 
v elegantní krabičce. Uvnitř najdete 
výbornou čokoládovou tabulku, 5 mini 
čokolád, 8 ručně vyrobených pralinek a 3 
sady zákusků. 
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XMAS WOODRINGS CHOCOLATES

363501   XMAS CUPCAKES TWO 
 Rozměry balení: 82×49×35 mm 
 Hmotnost ne  o: 35 g 
 Cena (bez DPH): 80,49 Kč 
 2 roztomilé čokolády ve tvaru amerických 
bábovek ukryté ve vkusné krabičce. 

371401   XMAS CHOCO THREE 
 Rozměry balení: 129×54×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 35 g 
 Cena (bez DPH): 110,57 Kč 
 Tři chutné pralinky skryté 
ve vkusném boxu. 

374201   ČOKOLÁDOVÉ VÁNOČNÍ 
FIGURKY A HVĚZDIČKY 
 Rozměry balení: 224×165×25 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 300,81 Kč 
 Sada 6 čokoládových fi gurek a 4 mini 
pralinek v plechové krabičce s páskou. 

382901   ČOKOLÁDOVÉ VÁNOČNÍ 
FIGURKY 
 Rozměry balení: 224×165×25 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 300,81 Kč 
 Sada 6 čokoládových fi gurek a 3 
čokoládových disků s oříšky v plechové 
krabičce s páskou. 
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XMAS CUPCAKES

3836   XMAS CUPCAKES 4 
 Rozměry balení: 110×110×44 mm 
 Hmotnost ne  o: 75 g 
 Cena (bez DPH): 165,85 Kč 
 4 výborné sváteční čokoládové zákusky, 
které se ideálně hodí na dekoraci 
svátečního stolu nebo jako 
roztomilý dárek. 

3837   XMAS CUPCAKES 6 
 Rozměry balení: 150×110×44 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 216,26 Kč 
 6 výborných svátečních čokoládových 
zákusků, které se ideálně hodí na 
dekoraci svátečního stolu nebo jako 
roztomilý dárek. 

3838   XMAS CUPCAKES 8 
 Rozměry balení: 185×110×44 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 276,42 Kč 
 8 výborných svátečních čokoládových 
zákusků, které se ideálně hodí na 
dekoraci svátečního stolu nebo jako 
roztomilý dárek. 
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XMAS MIX

384302   VÁNOČNÍ MIX S 
OŘECHOVÝMI PRALINKAMI 
 Rozměry balení: 176×176×48 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Cena (bez DPH): 372,36 Kč 
 Luxusní kolekce čokoládek umístěných 
v klasické elegantní škatulce. Uvnitř 
najdete výborné plněné pralinky 
s vlašským oříškem, plněné čokoládové 
ozdoby a vánoční pralinky 

384402   VÁNOČNÍ MIX S MINI 
CUPCAKES 
 Rozměry balení: 176×176×48 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Cena (bez DPH): 372,36 Kč 
 Elegantní škatulka s 12   výbornými 
čokoládami: čokoládové cupcakes, mini 
dor  ky a tradiční belgické pralinky. 

384502   VÁNOČNÍ MIX S OZDOBAMI 
 Rozměry balení: 176×176×48 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Cena (bez DPH): 372,36 Kč 
 Mimořádná kolekce čokolád v noblesní 
krabičce. Uvnitř najdete plněné 
čokoládové ozdoby, výborné čokoládové 
cupcakes a vánoční pralinky. 
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XMAS CHOCO TRUFFLES

 XMAS CHOCO TRUFFLES 
 Rozměry balení: 161×130×43 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Cena (bez DPH): 276,42 Kč 
 Výjimečná kolekce jemných belgických 
lanýžů překvapující rozmanitos   příchu  . 

3848   MANDLOVÉ TRUFFLES 

 Decentní ručně vyrobené truffl  e posypané mandlemi 
uzavřené v elegantní krabičce. 

3743   TRUFFLE „VÁNOČNÍ ZÁKUSKY“ 

 Dokonalé ručně vyrobené čokoládové truffl  e. 
Belgická čokoláda v zimním vydání. 

3849   TRUFFLES MIX  SKOŘICOVÉ & POMERANČOVÉ 

 Rozehřívající sváteční mix ručně vyrobených skořicových 
a pomerančových truffl  i v elegantní krabičce. 

3728   SKOŘICOVÉ TRUFFLES 

 Truffl  e s výrazným skořicovým nádechem 
v elegantní kartonové krabičce. 

3847   POMERANČOVÉ TRUFFLES 

 Aroma  cké ručně vyrobené pomerančové truffl  e 
v elegantní kartonové krabičce. 

3850   TRUFFLES MIX  MANDLOVÉ & SUŠENKOVÉ 

 Rozehřívající sváteční mix ručně vyrobených mandlových 
a sušenkových truffl  i v elegantní krabičce. 
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XMAS MOMENTS

3965   MOMENTS MINI XMAS 
 Rozměry balení: 180×180×36 mm 
 Hmotnost ne  o: 145 g 
 Cena (bez DPH): 389,43 Kč 
 Klasická krabička ovázaná vánoční stuhou 
s 9 ručně vyrobenými pralinkami 
a křupavými oříšky v mléčné čokoládě. 

3966   MOMENTS MIDI XMAS 
 Rozměry balení: 325×180×36 mm 
 Hmotnost ne  o: 290 g 
 Cena (bez DPH): 673,98 Kč 
 Klasická krabička ovázaná vánoční stuhou 
obsahuje 18 ručně vyrobených pralinek 
a křupavé oříšky v mléčné čokoládě. 

3967   MOMENTS MAXI XMAS 
 Rozměry balení: 465×180×36 mm 
 Hmotnost ne  o: 450 g 
 Cena (bez DPH): 945,53 Kč 
 Klasická krabička ovázaná vánoční stuhou 
obsahuje 27 ručně vyrobených pralinek 
a křupavé oříšky v mléčné čokoládě. 
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XMAS BALLOTIN

3960   BALLOTIN XMAS PETIT 
 Rozměry balení: 100×65×60 mm 
 Hmotnost ne  o: 125 g 
 Cena (bez DPH): 272,36 Kč 
 V kartonové krabičce na Vás po otevření 
čekají dvě vrstvy po 5 kusech výborných 
ručně vyrobených pralinek. 

3961   BALLOTIN XMAS GRAND 
 Rozměry balení: 135×95×60 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 476,42 Kč 
 V kartonové krabičce na Vás po otevření 
čekají dvě vrstvy po 10 kusech výborných 
ručně vyrobených pralinek. 

3962   BALLOTIN XMAS SUPREME 
 Rozměry balení: 137×95×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): 724,39 Kč 
 V kartonové krabičce na Vás po otevření 
čekají tři vrstvy po 10 kusech výborných 
ručně vyrobených pralinek. 

51



XMAS SWEET CAKES

3926   XMAS SWEET CAKE MINI 
 Rozměry balení: 116×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 85 g 
 Cena (bez DPH): 258,54 Kč 
 5 výjimečných sladkých pralinek ve 
formě kousků dortu v krabičce se 
sváteční grafi kou. 

3927   XMAS SWEET CAKE MIDI 
 Rozměry balení: 175×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 361,79 Kč 
 8 výjimečných sladkých pralinek ve formě 
kousků dortu s elegantní kulatou 
pralinkou. Sadu obdržíte v krabičce 
se sváteční grafi kou. 

3928   XMAS SWEET CAKE SET 
 Rozměry balení: 175×80 mm 
 Hmotnost ne  o: 235 g 
 Cena (bez DPH): 556,91 Kč 
 2 roztomilé krabičky ovázané stuhou 
připomínající patrový dort tvoří 
výjimečnou sadu, která obsahuje 14 
výborných pralinek. 

3953   XMAS PRALINE 
 Rozměry balení: 50×50×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 14 g 
 Cena (bez DPH): 64,23 Kč 
 Vánoční mini dárek v podobě výborné 
pralinky v dárkové krabičce. 

53



CHRISTMAS SQUARES

3682   CHRISTMAS SQUARE MINI 
 Rozměry balení: 105×105×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 208,94 Kč 
 Chutné jahody v mléčné čokoládě 
s dekorací z bílé čokolády uzavřené 
v papírové krabičce s vánoční dekorací. 

368101   CHRISTMAS SQUARE MIDI 
 Rozměry balení: 148×148×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 278,05 Kč 
 9 výborných belgických pralinke 
uložených do elegantní krabičkcy 
s vánoční dekorací. 

368001   CHRISTMAS SQUARE MAXI 
 Rozměry balení: 215×215×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 341,46 Kč 
 Elegantní vánoční krabičkca obsahuje 10 
belgických pralinek ve tvaru vánoční 
hvězdy s výbornou oříškovou náplní. 

367902   CHRISTMAS SQUARES SET 
 Rozměry balení: 215×215×127 mm 
 Hmotnost ne  o: 360 g 
 Cena (bez DPH): 746,34 Kč 
 Sada 3 pochoutek uzavřených v 3 
krabičkách. V nejmenší najdete jahody 
v čoládě, střední krabička obsahuje 
pralinky s vlašskými oříšky a ve tře   
krabičce jsme ukryli nádherné čokoládové 
vánoční hvězdy a výborné belgické 
pralinky. 
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XMAS ROUNDIES

367801   XMAS ROUNDIES 
SELECTION MINI 
 Rozměry balení: 112×80×46 mm 
 Hmotnost ne  o: 55 g 
 Cena (bez DPH): 139,84 Kč 
 6 křupavých čokoládových disků 
s výbornými přísadami, jako např.: rozinky, 
vlašské ořechy, mák, sušená jablka 
a skořice. 

390704   XMAS ROUNDIES 
SELECTION 
 Rozměry balení: 172×124×47 mm 
 Hmotnost ne  o: 140 g 
 Cena (bez DPH): 237,40 Kč 
 15 křupavých kulatých disků z mléčné 
a hořké čokolády s výbornými ořechy, 
sušeným ovocem, skořicí a praženým 
kakovým zrním. 

3910   XMAS ROUNDIES MIX  
 Rozměry balení: 172×124×47 mm 
 Hmotnost ne  o: 140 g 
 Cena (bez DPH): 237,40 Kč 
 15 
křupavých kulatých disků z mléčné 
a hořké čokolády s výbornými ořechy, 
sušeným ovocem a praženým kakovým 
zrním. 

3678   XMAS ROUNDIES MIX MINI 
 Rozměry balení: 112×80×46 mm 
 Hmotnost ne  o: 55 g 
 Cena (bez DPH): 237,40 Kč 
 6 křupavých čokoládových disků 
s výbornými přísadami, jako např.: rozinky, 
maliny, mandle nebo drcené kakaové zrní. 
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MERRY CHRISTMAS

396302   XMAS SANTA 
WHITE FIGURINE  
 Rozměry balení: 111×82×45 mm 
 Výška fi gurky: 90 mm 
 Hmotnost ne  o: 40 g 
 Cena (bez DPH): 182,93 Kč 
 Roztomilý Mikuláš vyrobený z výborné 
belgické bílé čokolády zabalený 
v krabičce s okénkem. 

396301   XMAS SANTA 
MILK FIGURINE 
 Rozměry balení: 111×82×46 mm 
 Výška fi gurky: 90 mm 
 Hmotnost ne  o: 40 g 
 Cena (bez DPH): 182,93 Kč 
 Roztomilý Mikuláš vyrobený z výborné 
belgické mléčné čokolády zabalený 
v krabičce s okénkem. 

396303   XMAS TREE FIGURINE 
 Rozměry balení: 166×130×71 mm 
 Výška fi gurky: 144 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 245,53 Kč 
 Sladký stromeček vyrobený z výborné 
belgické mléčné čokolády zabalený 
v krabičce s okénkem. 
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MERRY CHRISTMAS

3841   SOB V SVETŘÍKU 
 Rozměry balení: 140×111×52 mm 
 Výška fi gurky: 122 mm 
 Hmotnost ne  o: 75 g 
 Cena (bez DPH): 197,56 Kč 
 Roztomilý sob z mléčné čokolády 
v bílém svetříku v elegantní krabičce 
s okénkem. Sobík má ve své skříni 4 
vzory svetříků. 

3692   DVA SOBI 
 Rozměry balení: 195×140×51 mm 
 Výška fi gurky: 122 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 343,09 Kč 
 Dva roztomilé soby z mléčné čokolády 
v bílém svetříku v elegantní krabičce 
s okénkem. Sobík má ve své skříni 4 vzory 
svetříků. 

396304   ČOKOLÁDOVÝ MIKULÁŠ 
 Rozměry balení: 140×111×61 mm 
 Výška fi gurky: 120 mm 
 Hmotnost ne  o: 90 g 
 Cena (bez DPH): 219,51 Kč 
 Čokoládová fi gurka ve tvaru Mikuláše 
v elegantní krabičce s okénkem. 
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MERRY CHRISTMAS

3701, 3702, 3703  
 ČOKOLÁDOVÁ VÁNOČNÍ KOULE 
 Rozměry balení: 52×52×60 mm 
 Hmotnost ne  o: 25 g 
 Cena (bez DPH): 82,11 Kč 
 Čokoládová ozdoba o průměru 5 cm 
s prak  ckou stuhou pro zavěšení na 
stromeček. Dostupná ve verzi z mléčné, 
bílé i hořké čokolády. 

3704, 3705, 3706  
 2 ČOKOLÁDOVÉ VÁNOČNÍ KOULE 
 Rozměry balení: 102×52×60 mm 
 Hmotnost ne  o: 50 g 
 Cena (bez DPH): 131,71 Kč 
 2 čokoládové ozdoby o průměru 5 cm 
s prak  ckou stuhou pro zavěšení na 
stromeček. Dostupné ve 3 verzích. 

3954   4 ČOKOLÁDOVÉ 
VÁNOČNÍ KOULE 
 Rozměry balení: 135×135×54 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 273,17 Kč 
 4 čokoládové vánoční ozdoby s dekorací 
o průměru 5 cm s prak  ckou stuhou pro 
zavěšení na stromeček. Balené do 
krabičky s okénkem. 

3955   6 VÁNOČNÍCH OZDOB 
 Rozměry balení: 188×135×53 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 373,98 Kč 
 6 čokoládových vánočních ozdob 
z výborné čokolády v krabičce. 

3700   24 NEAPOLITANS 
 Rozměry balení: 223×177×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 309,76 Kč 
 Sada 24 miničokoládek se zdobením 
v podobě Mikolaje, stromečku a hvězdy 
v elegantní krabičce s okénkem. 

3701

3704

3703

3706

3702

3705
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MERRY CHRISTMAS

377801   XMAS SWEET MESSAGE 
 Rozměry balení: 142×178×15 mm 
 Hmotnost ne  o: 45 g 
 Sladké přáníčko se 6 miničokoládkami se zdobením 
v podobě Mikuláš, stromečku a hvězdy spolu 
s malou komplimentkou s přáním. 
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XMAS DOUBLES

396901   XMAS DOUBLES ČOKOLÁDOVÉ 
 Rozměry balení: 243×210×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 170 g 
 Cena (bez DPH): 423,58 Kč 
 Dvojnásobně chutné čokoládové lahůdky ve vánoční podobě. 
Jedna polovina krabičky obsahuje 8 ručně vyráběných pralinek 
s náplní, druhá část skrývá 12 čokoládových kroužků z přísadami 
jako jsou rozinky, vlašské ořechy, mák, sušené brusinky, drcené 
kakaové boby nebo sušená jablka se skořicí. 

3970   XMAS DOUBLES MIX 
 Rozměry balení: 243×210×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 170 g 
 Cena (bez DPH): 423,58 Kč 
 Dvojitá dávka lahodných pochoutek. V jedné čás   originální 
krabičky na Vás čeká směs křupavých oříšků a lahodné čokolády. 
Druhá část krabičky udělá radost především těm, kteří nedají 
dopus  t na kombinaci osvěžujícího ovoce a jemné čokolády. 
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XMAS FRUITS

 XMAS FRUITS 
 Rozměry balení: 90×75 mm 
 Výborné ovoce a ořechy v hořké, mléčné 
nebo bílé čokoládě balené v elegantní 
dárkové krabičce. 

3673   MAKADAMOVÉ OŘECHY 
V MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 140 g 
 Cena (bez DPH): 278,05 Kč 
 Výborné Makadamové ořechy 
polité mléčnou čokoládou zabalené 
v elegantní krabičce. 

3669   TŘEŠNĚ AMARENA 
V HOŘKÉ ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 278,05 Kč 
 Vynikající třešně s kapkou 
alkoholu ukryté v lahodné hořké 
čokoládě zabalené v elegantní 
krabičce. 

3672   MERUŇKY V LIKÉRU 
COINTREAU A MLÉČNÉ 
ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Výborné meruňky s kapkou 
alkoholu zalité kvalitní mléčnou 
čokoládou zabalené v elegantní 
krabičce. 

3671   MANGO MÁČENÉ 
V LIKÉRU A HOŘKÉ 
ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Mango s přísadou alkoholu 
zalité jemnou hořkou čokoládou 
zabalené v elegantní krabičce. 

3675   JAHODY V JOGURTOVÉ 
POLEVĚ S MLÉČNOU ČOKOLÁDOU 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Výborné jahody polité mléčnou 
čokoládou zabalené v elegantní 
krabičce. 

3670   ZÁZVOR V HOŘKÉ 
ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Výrazný zázvor v hořké 
čokoládě zabalený 
v elegantní krabičce. 

3676   HROZNY V AMARETTO 
A MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Vynikající hroznové víno s přísadou 
alkoholu ukryté v mléčné 
čokoládě zabalené v elegantní 
krabičce. 

3674   ROZINKY V RUMU 
A BÍLÉ ČOKOLÁDĚ 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Výborné rozinky s kapkou 
alkoholu polité sladkou bílou 
čokoládou zabalené 
v elegantní krabičce. 
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XMAS NEAPOLITANS

397602   12 VÁNOČNÍCH NEAPOLITÁNEK 
 Rozměry balení: 125×57×48 mm 
 Hmotnost ne  o: 90 g 
 Cena (bez DPH): 188,62 Kč 
 12 mini čokoládových kostek s vánoční dekorací ve tvaru 
Mikuláše, vánočního stromečku a hvězdy umístěné do papírové 
krabičky s šuplíkem s vánoční dekorací. 

397603   18 VÁNOČNÍCH NEAPOLITÁNEK 
 Rozměry balení: 125×57×70 mm 
 Hmotnost ne  o: 135 g 
 Cena (bez DPH): 245,53 Kč 
 18 mini čokoládových kostek s vánoční dekorací ve tvaru 
Mikuláše, vánočního stromečku a hvězdy umístěné do papírové 
krabičky s šuplíkem s vánoční dekorací. 
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GINGERBREAD MAN

354701   GINGERBREAD MAN XS 
 Rozměry balení: 165×92×31 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 182,93 Kč 
 Postavičky vyrobené z výborné mléčné 
čokolády v krabičce se sváteční grafi kou. 
Krabička obsahuje 9 čokolád. 

354801   GINGERBREAD MAN XL 
 Rozměry balení: 178×165×31 mm 
 Hmotnost ne  o: 225 g 
 Cena (bez DPH): 321,95 Kč 
 Postavičky vyrobené z výborné mléčné 
čokolády v krabičce se sváteční grafi kou. 
Krabička obsahuje 18 čokolád. 
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HOLLY JOLLY XMAS

397501   VESELÁ VÁNOČNÍ SADA L 
 Rozměry balení: 198×83×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 40 g 
 Cena (bez DPH): 188,62 Kč 
 Sada 4 výjimečných fi gurek z bílé čokolády 
s barevným po  skem a 2 výborné pralinky 
ve vánočním balení. 

397502   VESELÁ VÁNOČNÍ SADA XL 
 Rozměry balení: 178×165×31 mm 
 Hmotnost ne  o: 75 g 
 Cena (bez DPH): 272,36 Kč 
 Sada 7 výjimečných fi gurek z bílé čokolády 
s barevným po  skem a 4 výborné pralinky 
ve vánočním balení. 
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SANTA‘S CREW

397301   SANTA'S CREW L 
 Rozměry balení: 163×83×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 50 g 
 Cena (bez DPH): 172,36 Kč 
 Sada 3 fi gurek, Mikuláš se 2 soby s náplní 
z lískových oříšků ve výborné belgické 
čokoládě. 

397302   SANTA'S CREW XL 
 Rozměry balení: 198×83×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 65 g 
 Cena (bez DPH): 203,25 Kč 
 Sada 4 fi gurek, Mikuláš se 3 soby s náplní 
z lískových oříšků ve výborné belgické 
čokoládě. 
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XMAS SHAPES DECOR

364601   VÁNOČNÍ SOB 3D 
 Rozměry balení: 195×195×27 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 178,05 Kč 
 Vánoční fi gurka vyrobena z nejkvalitnější 
belgické čokolády s decentním 
čokoládovým zdobením. Čokoládová 
fi gurka se skláda ze 4 částki, které po 
složení mají tvar soba. 

364801   VÁNOČNÍ SET 3D 
 Rozměry balení: 195×195×27 mm 
 Hmotnost ne  o: 200 g 
 Cena (bez DPH): 227,64 Kč 
 Vánoční fi gurky soba a stromečku 
vyrobené z nejkvalitnější čokolády 
s jemným čokoládovým zdobením. 

364701   VÁNOČNÍ STROMEČEK 3D 
 Rozměry balení: 195×195×27 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 169,92 Kč 
 Vánoční fi gurka vyrobena z nejkvalitnější 
belgické čokolády s decentním 
čokoládovým zdobením. Čokoládová 
fi gurka se skláda ze 2 částki, které po 
složení mají tvar vánočního stromečku. 
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WHITE SNOW

3947   XMAS TIME 
 Rozměry balení: 235×127×22 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 178,86 Kč 
 Sada 8 čokoládových stromečků a Santa 
Clausů v krabičce s okénkem. Figurky jsou 
vyrobeny z mléčné, hořké a bílé čokolády. 

3948   SANTOVÉ & SOBI 
 Rozměry balení: 235×127×22 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 178,86 Kč 
 Sada 8 čokoládových sobů a Santa Clausů 
v krabičce s okénkem. Figurky jsou 
vyrobeny z mléčné, hořké a bílé čokolády. 

3949   REINDEER SOLO 
 Rozměry balení: 111×60×16 mm 
 Hmotnost ne  o: 12 g 
 Cena (bez DPH): 56,10 Kč 
 Figurka soba z kvalitní mléčné čokolády 
v krabičce s okénkem. 

3950   XMAS TREE SOLO 
 Rozměry balení: 111×60×16 mm 
 Hmotnost ne  o: 12 g 
 Cena (bez DPH): 56,10 Kč 
 Figurka stromečku z kvalitní bílé čokolády 
v krabičce s okénkem. 

3951   SANTA SOLO  
 Rozměry balení: 111×60×16 mm 
 Hmotnost ne  o: 12 g 
 Cena (bez DPH): 56,10 Kč 
 Figurka Santy z kvalitní čokolády 
v krabičce s okénkem. 
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WHITE SNOW

3945   SANTA CLAUSOVÉ A STROMEČKY 
 Rozměry balení: 130×95×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 85 g 
 Cena (bez DPH): 156,91 Kč 
 Neapolitánky se zdobením ve formě Mikuláše, stromečků 
a hvězdiček z mléčné a hořké čokolády. V krabičce celkem 
najdete 12 čokoládek. 

3634   WHITE SNOW FIGURINES 
 Rozměry balení: 200×140×18 mm 
 Hmotnost ne  o: 35 g 
 Cena (bez DPH): 96,75 Kč 
 Sada vánočních fi gurek: Santa Claus, sob a stromeček vyrobené 
z nejkvalitnější čokolády a zabalené do elegantní 
krabičky s okénkem. 
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XMAS FILLED BALLS

3618   XMAS FILLED BALLS 4 
 Rozměry balení: 99×97×33 mm 
 Hmotnost ne  o: 55 g 
 Cena (bez DPH): 142,28 Kč 
 4 plněné čokoládové ozdoby (z hořké 
i mléčné čokolády) ve sváteční 
zasouvací krabičce. 

3619   XMAS FILLED BALLS 6 
 Rozměry balení: 158×118×33 mm 
 Hmotnost ne  o: 85 g 
 Cena (bez DPH): 196,75 Kč 
 6 plněných čokoládových ozdob (z hořké 
i mléčné čokolády) ve sváteční 
zasouvací krabičce. 

3684   XMAS FILLED BALLS 12 
 Rozměry balení: 158×120×67 mm 
 Hmotnost ne  o: 175 g 
 Cena (bez DPH): 332,52 Kč 
 12 plněných čokoládových ozdob 
(z hořké i mléčné čokolády) ve 
sváteční zasouvací krabičce. 
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EXTREME XMAS CHOCOLATES

1917 350 G  / 1918 100 G   
 LESNÍ OVOCE & BRUSINKY 

 Velká a sladká tabulka bílé čokolády 
s fantas  ckým zdobením z sušeným 
jahod, borůvek a brusinek. 

1925 350 G  / 1926 100 G   
 OŘÍŠKOVÁ FANTAZIE 

 Velká čokoládová tabulka 
s ořechovým krémem, 
karamelizovanými lískovými oříšky 
a mandlovým posypem. 

1921 350 G  / 1922 100 G   
 ESPRESSO 

 Výborná polosladká čokoláda 
s jemným kávovým krémem se 
zdobením z kávových zrníček. 

1919 350 G  / 1920 100 G   
 PISTÁCIE 

 Mléčná polosladká čokoláda ve 
spojení s bílou čokoládou a pistáciemi, 
které jsou také dekorací. 

1923 350 G  / 1924 100 G   
 PRAŽENÉ MANDLE 

 Mléčná čokoláda nádherně spojená 
s bílou čokoládou ozdobená 
praženými mandlemi v karamelu. 

1913 350 G  / 1914 100 G    SE 
SUŠENKAMI 

 Sametová mléčná čokoláda 
s karamelizovanými lískovými oříšky 
a brusinkovo-sezamovými sušenkami. 

1915 350 G  / 1916 100 G   
 BORŮVKA & MALINA 

 Sladká bílá čokoláda s chutnými 
borůvkami a malinovým krémem 
skrášlena sušenými borůvkami. 

 VÁNOČNÍ EXTREME XXL 
 Rozměry balení: 385×185×13 mm 
 Hmotnost ne  o: 350 g 
 Cena (bez DPH): 367,48 Kč 
 Sedm druhů čokoládových tabulek XXL 
rozmanitých příchu   zabalených do 
vkusné krabičky s okénkem. 

 VÁNOČNÍ EXTREME MINI  
 Rozměry balení: 135×80×55 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 147,97 Kč 
 Sedm druhů polámaných čokoládových 
tabulek rozmanitých příchu   
zabalených do vkusné krabičky 
s okénkem. 
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XMAS CHOCOLATES

385201   VÁNOČNÍ PRALINKY XMAS 4 
 Rozměry balení: 87×85×29 mm 
 Hmotnost ne  o: 50 g 
 Cena (bez DPH): 138,21 Kč 
 4 vánoční pralinky ve sváteční 
krabičce s vánoční grafi kou. 

385202   VÁNOČNÍ PRALINKY XMAS 8 
 Rozměry balení: 164×85×29 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 237,40 Kč 
 8 vánočních pralinek ve sváteční 
krabičce s vánoční grafi kou. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI

ChocoPostcard – způsob objednání:
Vyberte si svou oblíbenou fotografi i.
Pošlete nám ji.
To je vše co potřebujeme, abychom mohli spojit Vaše vzpomínky s naší čokoládovou chu  !

3757   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI GOLD 
 Rozměry balení: 315×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 340 g 
 Cena (bez DPH): 534,96 Kč 
 Krabička s 15 ručně vyrobenými 
pralinkami a velká 160 gramová ručně 
vylévaná tabulka z mléčné čokolády se 
svátečními přísadami. Víko krabičky 
ozdobíme Vámi vybranou fotografi í 
nebo elegantní sváteční grafi kou. 

382001   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI SILVER 
 Rozměry balení: 315×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 280 g 
 Cena (bez DPH): 515,45 Kč 
 Krabička s 15 ručně vyrobenými 
pralinkami a mléčnou čokoládou 
s přísadami v podobě sváteční ponožky 
(80 g). Víko stříbrné krabičky ozdobíme 
Vámi vybranou fotografi í nebo elegantní 
sváteční grafi kou. 

382101   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI RED 
 Rozměry balení: 315×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 340 g 
 Cena (bez DPH): 534,96 Kč 
 Krabička s 15 ručně vyrobenými 
pralinkami a mléčno-hořkou čokoládou 
v podobě stromečku (160 g). Víko 
stříbrné krabičky ozdobíme Vámi 
vybranou fotografi í nebo elegantní 
sváteční grafi kou. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI

ChocoPostcard – způsob objednání:
Vyberte si svou oblíbenou fotografi i.
Pošlete nám ji.
To je vše co potřebujeme, abychom mohli spojit Vaše vzpomínky s naší čokoládovou chu  !

3817   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI GOLD 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 125 g 
 Cena (bez DPH): 288,62 Kč 
 Krabička se 6 ručně vyrobenými 
pralinkami a hořkou čokoládou ve tvaru 
stromečku (50 g) ozdobenou svátečními 
přísadami. Víko krabičky ozdobíme Vámi 
vybranou fotografi í nebo elegantní 
sváteční grafi kou. 

3818   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI SILVER 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 135 g 
 Cena (bez DPH): 295,12 Kč 
 Krabička s 6 ručně vyrobenými pralinkami 
a mléčnou čokoládou ve tvaru hvězdy (60 
g) ozdobenou svátečními přísadami. Víko 
krabičky ozdobíme Vámi vybranou 
fotografi í nebo elegantní sváteční 
grafi kou. 

381901   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI RED 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 135 g 
 Cena (bez DPH): 295,12 Kč 
 Krabička se 6 ručně vyrobenými 
pralinkami a mléčno-hořkou čokoládou ve 
tvaru hvězdy(60 g) ozdobenou svátečními 
přísadami. Víko krabičky ozdobíme Vámi 
vybranou fotografi í nebo elegantní 
sváteční grafi kou. 
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THE BAR EXPERIENCE

9700   MLÉČNÁ ČOKOLÁDA GHANA 
 40% 

 Rozměry balení: 202×114×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 129,27 Kč 
 Výjimečná čokoláda s orientálním 
a současně ovocným charakterem. Už od 
začátku Vás uchvá   chu   a vůní 
sladkého ovoce jako borůvka, jahoda či 
višeň. Zároveň Vás zaujmou ořechové 
akcenty, které jsou ukryty pod lahodnou 
kyselos  , dodávající jí neopakovatelný 
a lehce stravitelný charakter. 

9706   MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 
EKVÁDOR  40% 
 Rozměry balení: 202×114×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 129,27 Kč 
 Výjimečně jemná textura čokolády 
a lahodná chuť obohacená červeným 
ovocem a plátky růží. Zrna upravená 
v tropickém klima v sobě mísí aroma 
vlašských ořechů s nádechem marcipánu 
a karamelu. Sub  lní krémová čokoláda 
- to je ideální mléčná čokoláda. 

9702   HOŘKÁ ČOKOLÁDA MEXIKO 
 66% 

 Rozměry balení: 202×114×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 129,27 Kč 
 V první chvíli Vás ohromí mocným 
kořeněným aroma, aby už pak při dalším 
zakousnu   jste mohli zcela podlehnout 
chu   lékořice, ve kterém najdete i dávku 
švestky a bílého ovoce. Celek vytváří 
chuť sušených aroma  ckých tabákových 
listů. Jedna z čokolád s rozhodně 
nejvýraznější chu  . 

9707   BÍLÁ ČOKOLÁDA  27% 
 Rozměry balení: 202×114×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 129,27 Kč 
 Nezvykle jemná bílá čokoláda mísící 
v sobě ideálně vyvážené aroma smetany 
a vanilky nejvyšší kvality. V hloubce její 
chu   můžete najít delikátní aroma másla 
s trochou karamelu. 

9701   HOŘKÁ ČOKOLÁDA 
TANZÁNIE  75% 
 Rozměry balení: 202×114×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 129,27 Kč 
 Horké a vlhké podnebí Tanzanie působí, 
že tamější kakaovníky mají neuvěřitelné 
aroma koření ženšenu a anděliky. 
V čokoládě připravené z těchto semen 
lze vycí  t dávku hořkého ořechu 
vyvážené aromatem červeného ovoce 
jako např. višně či švestky. Celek je 
ověnčený špetkou nejlepších 
kořenících přísad. 

9705   MLÉČNÁ ČOKOLÁDA  40% 
 Rozměry balení: 202×114×12 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 129,27 Kč 
 Čokoláda vytvořená především pro 
opravdové milovníky mléčné čokolády. 
Dominantní čokoládová chuť se 40% 
kakaem ve spojení s osvěžující lehce 
nakyslou příchu   a také se špetkou 
jemného aroma svěžího jablka 
a kořenících přísad zanechávají 
nezapomenutelný chuťový dojem. 
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CHRISTMAS GIFT SETS

*Zkontaktujte se s námi a my přizpůsobíme sady vašim představám.

847104   VÁNOČNÍ SADA VE 
FILCOVÉM SÁČKU 
 Rozměry balení: 240×145×145 mm 
 Hmotnost ne  o: 210 g 
 Cena (bez DPH): 599,19 Kč 
 Plstěný sáček obsahuje: výborné jahody 
v mléčné čokoládě, křupavé čokoládky ve 
tvaru sušenek, 2 čokoládové ozdoby 
a vánoční fi gurku. 

842201   SADA V JUTOVÉM SÁČKU 
 Rozměry balení: 255×115×80 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 366,67 Kč 
 Přírodní jutový sáček obsahuje: 
čokoládovou fi gurku soba, vánoční 
ozdobu a horkou čokoládu na dřívku. 

844902   SADA ČOKOLÁDOVÉ 
VÁNOCE 
 Rozměry balení: 318×238×80 mm 
 Hmotnost ne  o: 545 g 
 Cena (bez DPH): 1.192,68 Kč 
 Krabice s vánočním vzorem ovázaná stuhou 
uvnitř skrývá plněné čokoládové ozdoby, 
čokoládové cupcakes, čokoládu na pi   
na dřivku, čokoládovou sadu Winter Delight 
a krabičku s makadamovými oříšky 
v čokoládě. 

845003   SADA ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
VÁNOCE 
 Rozměry balení: 318×238×80 mm 
 Hmotnost ne  o: 710 g 
 Cena (bez DPH): 1.445,53 Kč 
 Elegantní černo-zlatá krabice ovázaná 
sváteční stuhou obsahuje plněné 
čokoládové ozdoby, čokoládky Winter 
Delight, neapolitánky, výborné belgické 
pralinky, čokoládu na pi   na dřívku, sadu 8 
čokoládových fi gurek a čokoládu ve tvaru 
sušenek s chutnými přísadami. 
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CHRISTMAS GIFT SETS

*Zkontaktujte se s námi a my přizpůsobíme sady vašim představám.

845201   SADA VÁNOČNÍCH 
ČOKOLÁD V DŘEVĚNÉ KRABIČCE 
 Rozměry balení: 405×185×112 mm 
 Hmotnost ne  o: 390 g 
 Cena (bez DPH): 895,12 Kč 
 Dřevěná škatulka obsahuje 15 křupavých 
čokoládek ve tvaru sušenek, dvě plněné 
čokoládové ozdoby, krabičku vánočních 
pochoutek a plechovku s makadamovými 
oříšky v čokoládě 

845303   SADA V DŘEVĚNÉ 
KRABIČCE 
 Rozměry balení: 360×191×105 mm 
 Hmotnost ne  o: 755 g 
 Cena (bez DPH): 1.586,18 Kč 
 Světlá dřevěná krabička obsahuje 
čokoládové ozdoby, 4 čokoládové 
cupcakes, belgické truffl  é, 10 belgických 
pralinek, chutné ovoce v čokoládě a sadu 
8 čokoládových fi gurek 

845602   SADA MERRY CHRISTMAS 
V KOVOVÉ KRABIČCE I 
 Rozměry balení: 234×219×95 mm 
 Hmotnost ne  o: 310 g 
 Cena (bez DPH): 795,12 Kč 
 Nádherný kovový box s vánoční dekorací 
obsahuje: 8 čokoládových cupcakes, 
čokoládu na pi   na dřívku, 4 vánoční 
belgické pralinky a sadu čokoládek Winter 
Delight. 

847303   SADA MERRY CHRISTMAS V 
KOVOVÉ KRABIČCE II 
 Rozměry balení: 234×219×95 mm 
 Hmotnost ne  o: 420 g 
 Cena (bez DPH): 1.096,75 Kč 
 Krásný kovový box s vánoční dekorací 
obsahuje: 4 plněné čokoládové ozdoby, 4 
čokoládové cupcakes, 2 čokoládové 
fi gurky k zavěšení na stromeček, výborné 
jahody v čokoládě, křupavé čokoládky ve 
tvaru sušenek a 12 neapolitánek. 
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CHOCOLATE CORPORATE GIFTS
Každý, kdo se stará o svou značku chce, aby se jeho fi remní znak nacházel jen na 

výrobcích nejvyšší kvality. Pokud chcete mít název své fi rmy na výjimečném výrobku, 

čokoládové fi remní dárky Chocolissimo jsou Vám k službám!

Chocolissimo Corporate Gi  s nepředstavují jen bohatou nabídku vkusných fi remních 

dárků, ale taktéž mnoho možnos   jejich přizpůsobení Vašim potřebám. Krabičky i jejich 

obsah již mnoho let umíme přizpůsobit i těm nejodvážnějším představám. Příprava 

individuálního grafi ckého projektu obalu, lisování logotypů, hot stamping, UV  sk, 

individuální e  kety a dekora  vní pásky, gravírování dřevěných krabiček, individuální 

stuhy a balení do ozdobného balícího papíru nebo zaslání balíků na více adres najednou. 

To jsou jen některé z našich možnos  . 

Kontaktujte nás již dnes!

INDIVIDUÁLNÍ PRALINKY S POTISKEM

STANDARDNÍ ZLATÁ STUHA

DEKORATIVNÍ PÁSKA

NÁLEPKA

INDIVIDUÁLNÍ CHOCO TELEGRAM

INDIVIDUÁLNÍ 
HOTSTAMPING

KOMPLIMENTKA

KOMPLIMENTKA

INDIVIDUÁLNÍ BALENÍ

STÍTOTISK

UV TISK

GRAVÍROVÁNÍ
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V této kolekci naleznete čokolády s možností potisku zobrazujícím logo, QR kód nebo fotografii. Čokoládové kostky s potiskem můžete využít 
jako originální chutný dárek pro obchodní partnery nebo Vaší rodinu a blízké. Zaručujeme Vám vysokou kvalitu, možnost výběru čokolády 
libovolné velikosti, balení s možností vlastní grafiky a rychlé doručení na libovolnou adresu v České republice.

KOLEKCE CHOCOPRINTS
Hledáte výrobek navržený s velkou vášní a smyslem pro detail? Chcete, aby bylo Vaše logo vyražené na tabulce dokonalé čokolády? 
Nebo možná plánujete propagační akci představující Váš nový produkt a chcete, aby mohli klienti ochutnat jeho sladkou verzi vyrobenou 
z čokolády? Kontaktujte nás již dnes a informujte se, jaké výjimečné tabulky a figurky z nejkvalitnější čokolády můžeme připravit speciálně 
pouze pro Vás!

ČOKOLÁDY INDIVIDUÁLNÍCH TVARŮ

PODÍVEJTE SE NA EFEKT 
POTISKU NA ČOKOLÁDĚ

Potisk provádíme na bílé čokoládě, která má 
ve skutečnosti světle žlutý odstín, což má vliv 

na finální vzhled a čitelnost potisku. Barvy, 
které výrazněji mění odstín po vytištění, jsou:

modrá, růžová, zelená.

9511   CHOCOPRINTS 6 PUZZLES 
 Rozměry balení: 180×140×13 mm 
 Rozměry tabulky: 116×76×7 mm 
 Hmotnost ne  o: 72 g 
 Puzzle z 6 kos  ček bílé čokolády s výjimečným 
jedlým po  skem, připraveným dle Vašich 
požadavků. 

9510   CHOCOPRINTS 12 PUZZLES 
 Rozměry balení: 223×183×13 mm 
 Rozměry tabulky: 152×116×7 mm 
 Hmotnost ne  o: 144 g 
 Puzzle z 12 kos  ček bílé čokolády s výjimečným 
jedlým po  skem, připraveným dle Vašich 
požadavků. 

9509   CHOCOPRINTS BAR 
 Rozměry balení: 223×156×13 mm 
 Rozměry tabulky: 155×88×7 mm 
 Hmotnost ne  o: 120 g 
 Výborná tabulka z bílé čokolády s výjimečným 
jedlým po  skem připraveným podle Vašich 
požadavků. 
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Kolekce vytvořena především pro všechny mlsouny, kteří touží po něčem 
víc než jen po chutné čokoládě. Navrhněte si svou vysněnou tabulku 
čokolády, vyberte si tvar, příchuť čokolády, přísady a nakonec balení. 
Ku příležitosti blížících se vánočních svátků jsme pro Vás připravili 
speciální vánoční tvary – ozdobu na stromeček nebo vánoční hvězdu.

CHOC&PLAY

KROK 2  VYBERTE SI TVAR:
Který z pěkných vánočních tvarů se Vám líbí nejvíce?

KROK 1  VYBERTE SI PŘÍCHUŤ:
Vyberte si čokoládu, na které si chcete pochutnat. Má to být mléčná 
čokoláda s jemně kořeněným nádechem nebo hořká čokoláda z 54% 
kakaa? Nebo dáváte přednost spíše jemné bílé čokoládě? Pokud 
se nemůžete rozhodnout – vyberte si rovnou dvě příchutě, které 
budou na tabulce umělecky spojené.

KROK 3  VYBERTE SI PŘÍSADY:
A teď se ponořte do oceánu různých ingrediencí, kterými 
můžete vylepšit Vaši čokoládu. Vyberte si z nabídky 
křupavých oříšků, jemného sušeného ovoce nebo 
z různých zajímavých sladkostí. Užijte si svou vlastní čokoládu ve svátečním balení!

Více informací najdete na stránkách

CHOCOLISSIMO.CZ

KROK 4  VYBERTE SI BALENÍ:
Vyberte si elegantní dřevěnou krabičku, nebo klasický 
kartonový obal se svátečním motivem.

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA

BÍLÁ ČOKOLÁDA HOŘKÁ ČOKOLÁDA
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CHOCOTELEGRAM
Vsaďte na originálnost a pošlete Vašim blízkým sladkou zprávu z kostek 
pravé mléčné a bílé čokolády. Čokoládové vánoční přání zabalíme do Vámi 
vybrané sváteční obálky nebo uložíme do elegantní krabičky ze světlého 
dřeva. Můžete vytvořit zprávu obsahující od 3 do 60 znaků vyrobených 
z nejlepší belgické čokolády.

KROK 1  VYBERTE SI DÉLKU TELEGRAMU:
Popřemýšlejte jakou sladkou zprávu chcete poslat a vyberte délku telegramu, který 
bude pro Vás ideální!

KROK 2  POSKLÁDEJTE TEXT 
TELEGRAMU Z KOSTEK ČOKOLÁDY:
Zkomponujte sladkou zprávu z písmenek z výborné 
mléčné čokolády obsahující 33% kakaa. Přidejte 
k tomu kostky vyrobené z jemné bílé čokolády nebo 
výjimečné hořké čokolády. Celek doplňte barevnými 
kostkami s jedlým potiskem a okouzlete své blízké 
netradiční zprávou!

TŘETÍ 3
VYBERTE SI BALENÍ:

Vyberte si z vkusných krabiček ve tvaru 
obálky nebo elegantních dřevěných kazet 

s vánočním potiskem. Můžete si také 
vybrat z mnoha vzorů, které naleznete na 

stránkách www.chocolissimo.cz

CHOCOLISSIMO.CZ
Více čokotelegramů najdete na stránkách:

STANDARDNÍ ZNAKY

SPECIÁLNÍ ZNAKY

ČOKOLÁDY S POTISKEM

2411   SVĚTLÁ DŘEVĚNÁ KRABIČKA 
10 MERRY CHRISTMAS 
 Rozměry balení: 115×315×25 mm 

2426   DŘEVĚNÁ KRABIČKA 12 MERRY CHRISTMAS 
 Rozměry balení: 170×370×25 mm 

2401   OBÁLKA MERRY CHRISTMAS II 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

2401   OBÁLKA XMAS 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

2401   OBÁLKA MERRY CHRISTMAS 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

2447   CHOCOTELEGRAM CT3 
 Rozměry balení: 108×107×12 mm 
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CHOC&PLAY  HOTOVÉ ŘEŠENÍ
Líbí se Vám náš produkt ale nemáte nápad na svou vlastní čokoládu? Připravili jsme několik 
hotových řešení, které můžete koupit a těšit se neopakovatelnou chutí a tvarem čokolády.

CHOCOTELEGRAM
Na stránkách www.chocolissimo.cz najdete hotové verze 
sladkých zpráv, které jsme připravili jen a jen pro Vás.

4509 PL06XX   SVÁTEČNÍ 
ČOKOLÁDA 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Mléčno-bílá čokoládová tabulka ve formě 
stromečku s přísadou sušených malin, 
mandlí, vanilky a čokoládového 
gingerbread man zabalená do zlaté 
vánoční krabičky. 

4516 PL08XX   OZDOBA Z HOŘKO
MLÉČNÉ ČOKOLÁDY SE ŽELÉ 
BONBONY 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Ozdoba z hořké a mléčné čokolády 
s rozinkami, praženými mandlemi 
a žela  novými bonbony v zelené sváteční 
krabičce. 

4501 PL07XX   HOŘKÁ ČOKOLÁDA 
S MALINAMI 
 Rozměry balení: 203×203×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 200 g 
 Hořká čokoláda klasického tvaru se 
sušenými malinami, praženými mandlemi 
a pomerančovou kůrou. Celek je zabalen 
v elegantní krabičce ze světlého dřeva. 

4516 PL09XX   OZDOBA Z BÍLÉ 
ČOKOLÁDY S MÁKEM 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Sladká tabulka v podobě vánoční ozdoby 
z lahodné bílé čokolády ozdobená mákem, 
pomerančovou kůrou a brusinkami. 

 TELEGRAM V OBÁLCE MERRY 
X MAS! 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

 TELEGRAM V OBÁLCE 
MERRY CHRISTMAS 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

 MERRY CHRISTMAS! 
 Rozměry balení: 115×315×25 mm 

 WE WISH YOU A VERY 
HAPPY CHRISTMAS! 
 Rozměry balení: 170×370×25 mm 
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VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKÝ OBSAH ALKOHOLU BEZALKOHOLOVÉ

Čokoláda Chocolissimo vděčí svou neopakovatelnou chuť nejen prvotřídním ingrediencím a originálním recepturám, 
ale také tomu, že při jejich výrobě nepoužíváme chemické konzervanty – neuznáváme žádné kompromisy! 
Ručně vyráběné čokolády jsou vyrobené na základě Vaší objednávky, proto jsou maximálně čerstvé a nejchutnější 
hned po jejich obdržení. Čokolády Chocolissimo samozřejmě můžete skladovat, ale ne déle než po dobu 
několika týdnů – koneckonců skutečná svěžest nemůže trvat věčně!

PRALINKY

P3  MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

P7  CHERRY HEART P8  BUTTER TRUFFLE 

 Srdce z bílé čokolády plněné až po 
okraj krémem s kapkou brandy. 

 Lahodný krém s kapkou 
likéru Kirschwasser skrytý 
v srdci z hořké čokolády. 

 Klasika ze světa nejlepší 
hořké čokolády. 

P15  CUP PUCINO 

P24  ROYAL MACADAMIA 

P42  SOUTHTIROL KIRSCH 

P55  MADRILENE 

P69  TREVISE 

P77  CARAMEL TRUFFLE  

P99  WALNUT BRANDY 

P105  COFFEE 

P110  CRUNCHY PRALINE 

P34  WOODFOREST MOUSSE 

P52  LADY CASSIS 

P66  DIPLOMATE LAIT 

P71  CRUNCHY SQUARE 

P96  PISTACHIO CRUNCH 

P101  GIN&TONIC 

P107  LEMON 

P112  PISTACHIO&FLEUR 
DE SEL 

P21  GOLDEN TRUFFLE 

P29  RED VANILLA 

P45  FRAMBOISINE 

P57  CARAMEL DE SEL 

P70  MOCHA CRÈME 

P80  ESMERALDA 

P100  CHAMPAGNER FIZZ 

P106  BRAMBLE GIN 

P111  PASSION FRUIT 

P36  SEVILLE 

P53  ROYAL MARZIPAN 

P67  LUTHIER 

P72  FRAMBOISES ET CAFÉ 

P97  HAZELNUT NUGAT 

P102  WHISKY COWBERRY 

P108  COFFEE&COCONUT 

P113  BLACK CURRANT 
& CARDAMON 

P39  TATIN 

P54  BRANDY HEART 

P68  CARAMEL LAIT 

P73  COFFEE SHELL 

P98  HIMBER PROSECCO 

P104  LATTE MACCHIATO 

P109  HAZELNUT PRALINE 

P114  CRAQ SPECULOOS 

 Káva s pěnou uzavřená 
v čokoládovém šálku. 

 Makadamový ořech vsazený 
přesně do středu čokolády, 
unikátní chuť vlašských ořechů 
a vanilky doplněná nejkvalitnější 
mléčnou čokoládou. 

 Lahodná pěna z višní s 
nádechem výborných 
mandlí v tmavé čokoládě. 

 Pomerančová marmeláda 
s krémovou náplní v tmavé 
čokoládě Maralumi. 

 Krém Gianduja s kokosem 
v mléčné čokoládě. 

 Jemná truflová náplň na vrstvě 
slaného karamelu oděna do 
hořké čokolády s kousky 
mléčné čokolády na povrchu. 

 Výborný marcipán s kapkou 
brandy v mléčné a hořké 
čokoládě s ponořenou do něj 
polovičkou vlašského oříšku. 

 Velmi kávová pralinka v 
hořké čokoládě inspirovaná 
šálkem ranního kafe. 

 Křupavá náplň z lískových 
oříšků v mléčné čokoládě. 

 Pěna z lesního ovoce v kombinaci 
s výbornou vanilkovou 
pěnou v mléčné čokoládě. 

 Vynikající náplň z černého 
rybízu v bílé čokoládě s jemným 
nádechem ovoce rakytníku. 

 Výborná náplň z lískových ořechů 
s křupavými mandlemi zalitá 
jemnou mléčnou čokoládou. 

 Lákavá kombinace mléčné 
čokolády, lískových oříšků 
a jemně nadrobených sušenek. 

 Jemný krém z lískových oříšků 
s přísadou pistácií a vaflí 
pokrytý bílou čokoládou. 

 Výrazné ganache z hořké čokolády 
a ginu uzavřené v hořké čokoládě. 

 Sladko-kyselá náplň s výraznou 
chutí hořké čokolády. 

 Mléčná čokoláda obsahuje 
čokoládovo-lískooříškovou náplň 
s kousky pistácií a mořskou solí. 

 Unikátní výprava do světa tmavé 
čokolády dozdobené zlatem. 

 Jedinečné spojení ovocného 
džemu a náplní s vysokým 
obsahem přírodní vanilky, to 
vše v lahodné bílé čokoládě. 

 Dvouvrstvá pralinka s náplní 
pocházející z plantáží Maralumi 
bojující o pozornost s osvěžujícím 
malinovým džemem. 

 Sladká karamelová náplň se 
špetkou soli pokrytá výjimečnou 
tmavou čokoládou. 

 Nadýchaný moka krém 
v křehké bílé čokoládě. 

 Kousky citronu ponořené 
v královském ganache 
z hořké čokolády. 

 Smetanové ganache s 
kapkou Marc de Champagne 
v bílé čokoládě. 

 Jemná malinová náplň ve 
spojení s výraznou chutí 
ginu v mléčné čokoládě. 

 Lehce kyselá náplň s 
příchutí marakuje v sladké 
mléčné čokoládě. 

 Vynikající marcipán s 50% 
obsahem mandlí, v jedinečné 
tmavé čokoládě. 

 Vynikající marcipán 
v hořké čokoládě zdobený 
kouskem pistácie. 

 Ganache s mletými kávovými 
zrny v hořké čokoládě. 

 Vynikající tmavé ganache 
ve spojení s kávovou náplní 
a malinovým práškem 
ochuceným kousky malin. 

 Krémový nugát z lískových oříšků 
ozdobený celým lískovým oříškem. 

 Neobvyklá dvouvrstvá 
pralinka s čokoládovou náplní 
s whiskey a pěnou z klikvy. 

 Silně kávové ganache s 
kokosovým krémém ukryté v 
skořápce z mléčné čokolády. 

 Srdce z mléčné čokolády 
obklopuje mamoládu z černého 
rybízu se špetkou kardamonu v 
klasickém čokoládovém krému. 

 Mandlová pasta s kousky 
jablek smíchaná s karamelem a 
Calvadosem v mléčné čokoládě. 

 Srdce z mléčné čokolády 
s dokonalou náplní 
s kapkou brandy. 

 Výjimečná sladká karamelová 
hmota obklopená 
mléčnou čokoládou. 

 Lastura z bílé čokolády odhalující 
ganache z hořké čokolády s naším 
autentickým kávovým krémem. 

 Výjimečné spojení Prosecco 
s malinovou šťávou v mléčné 
čokoládové skořápce. 

 Smetanová náplň s kávou 
a kávovým likérem v bílé 
a mléčné čokoládě. 

 Srdce z bílé čokolády s 
lískooříškovou náplní. 

 Křupavá čokoládová náplň 
s drcenými belgickými 
sušenkami Speculoos v 
výborné mléčné čokoládě. 

111110



CHRISTMAS PRALINES

CHRISTMAS BAUBLES

WINTER DELIGHTS

POINSETTIA PRALINESSWEET CAKES

NUTTY PRALINES

MINI PRALINES

CUPCAKE PRALINES

WIN

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKÝ OBSAH ALKOHOLU BEZALKOHOLOVÉ

 ROSETTA 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 SNOWMAN 

 CAPPUCCINO GANACHE 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 LEMON CHEESECAKE 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 BOW MILK 

 SALTED CARAMEL 

 XMAS TRIANGLE 

 SALTED CARAMEL 

 LEMON CHEESECAKE 

 SOUR CHERRY GANACHE 

 TREE 

 LEMON CHEESECAKE 
GANACHE 

 CHRISTMAS HAT 

 FOREST BERRIES GANACHE 

 RED BERRIES CREME 

 RED VELVET 

 APPLE & CINNAMON 

 MILK BAUBLE 

 STRAWBERRY FONDANT 

 WHITE POINSETTIA 

 CHRISTMAS TREE  NUTTY WALNUTS MILK 

 DARK BAUBLE 

 CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 RED POINSETTIA 

 SNOWMAN  NUTTY WALNUTS DARK 

 Náplň z exkluzivní ořechové 
směsi z lískových oříšků a mandlí 
zalitá bílou čokoládou. 

 Výborné Ganache z 
hořké čokolády zalité 
mléčnou čokoládou.  

 Ganache s lesní směsí 
uzavřené v mléčné čokoládě 
se svátečním motivem. 

 Dokonalý kávový krém 
Cappuccino a čokoládová náplň 
v chutné belgické čokoládě. 

 Ganache z hořké čokolády 
s dekorací z křupavých kuliček. 

 Výrazná citrónová náplň 
v košíčku z lahodné belgické 
mléčné čokolády. 

 Chutná dvouvrstvá pralinka 
spojující delikátní čokoládovou 
pěnu s osvěžujícím 
višňovým ganache. 

 Lahodná náplň z lískových oříšků 
obklopená mléčnou čokoládou. 

 Jemný karamel ve výborné 
belgické čokoládě. 

 Výborný vanilkový krém 
s kousky sušenek v lahodné 
mléčné čokoládě. 

 Hedvábný karamel přikrytý 
karamelovým krémem a obalený 
mléčnou belgickou čokoládou. 

 Chuť citrónového tvarohu 
skrytého v pralince ve 
tvaru koláčku ozdobeného 
kousky laskonky. 

 Ganache z bílé čokolády a 
višňového likéru ukryté pod 
jemným krémem s kousky malin.  
Celek ponořen do výborné 
mléčné belgické čokolády s 
brusinkovým zdobením. 

 Intenzivní kávová pralinka 
v hořké čokoládě ozdobená 
svátečním motivem. 

 Výrazný krém s příchutí 
citrónového tvarohu schovaný 
v lahodné belgické čokoládě. 

 Svátečně ozdobená pralinka 
s náplní z lískových oříšků, ve 
které jsou zanořené kousky 
zkaramelizovaného cukru. 

 Míchaný krém z lesního ovoce 
a chutné ovocné náplně 
v mléčné belgické čokoládě. 

 Roztomilý kousek jahodové dortu 
s dekorací z bílého krému. 

 Výjimečné spojení červených 
plodů s jemným tvarohovým 
krémem a bílou čokoládou. 

 Dvouvrstvá pralinka ukrývající 
ve svých útrobách výbornou 
kompozici skořicového 
krému a jablek. 

 Sladká pralinka ve formě vánoční 
ozdoby s karamelovou náplní 
s kapkou alkoholu uzavřená 
v lahodné mléčné čokoládě. 

 Hedvábný karamel přikrytý 
karamelovým krémem a obalený 
mléčnou belgickou čokoládou. 

 Roztomilá pralinka ve tvaru bílé 
betlémské hvězdy v sobě ukrývá 
výborný krém z lískových oříšků 
ukrytý v belgické mléčné čokoládě. 

 Výborný vánoční stromeček s 
náplní z lískových oříšků v pravé 
belgické mléčné čokoládě. 

 Neobvyklá pralinka s výbornou 
lískooříškovou náplní v 
mléčné čokoládě ozdobená 
polovičkou vlašského oříšku. 

 Výborná ozdoba s ganache 
ve výborné hořké čokoládě 
se sváteční dekorací. 

 Čokoládový krém na křupavé 
náplni z mléčné čokolády ukrytý 
v chutné mléčné čokoládě. 

 Roztomilá pralinka ve tvaru 
červené betlémské hvězdy v 
sobě ukrývá výborný krém 
z lískových oříšků ukrytý v 
belgické mléčné čokoládě. 

 Jedinečný sněhulák 
plněný krémem z lískových 
oříšků, zabalený v jemné 
mléčné čokoládě. 

 Lahodná lískooříšková náplň 
ukrytá v hořké čokoládě. 
Do pralinky jsme ponořili 
polovičku vlašského oříšku. 
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KAŽDÝ, KDO SE STARÁ O SVOU ZNAČKU CHCE, ABY SE JEHO FIREMNÍ 
ZNAK NACHÁZEL JEN NA VÝROBCÍCH NEJVYŠŠÍ KVALITY. POKUD CHCETE 
MÍT NÁZEV SVÉ FIRMY NA VÝJIMEČNÉM VÝROBKU, ČOKOLÁDOVÉ FIREMNÍ 

DÁRKY CHOCOLISSIMO VÁM JSOU K SLUŽBÁM!

E-MAIL: B2B@CHOCOLISSIMO.CZ        TEL.: + 420 225 850 236

Tento materiál má pouze informační charakter, nepředstavuje nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální nabídku naleznete na www.chocolissimo.cz.

Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách. Ceník je platný od 1.05.2019. Ceny se mohou změnit.



Infolinka: 225 850 236
Mobil: 776 496 115
b2b@chocolissimo.cz

WWW.CHOCOLISSIMO.CZ

MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

POLAND

MM Brown Deutschland GmbH
Eschborner Landstr. 55
60489 Frankfurt
GERMANY


