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OBJEVTE NEOPAKOVATELNOU CHUŤ A  AROMA OPRAVDOVÝCH 

VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ S CHOCOLISSIMO! V  TOMTO VELIKONOČNÍM 

KATALOGU VÁM PŘEDSTAVUJEME MAGICKOU SÍLU NEZAPOMENUTELNÝCH 

ČOKOLÁDOVÝCH ZÁŽITKŮ. SVÁTEČNÍ NABÍDKA V  SOBĚ ZAHRNUJE 

NEZVYKLE BOHATÁ ČOKOLÁDOVÁ ARCIDÍLA Z NEJKVALITNĚJŠÍ MLÉČNÉ, 

BÍLÉ I HOŘKÉ ČOKOLÁDY V PODOBĚ ČOKOLÁDOVÝCH FIGUREK, TABULEK 

S  VÝBORNÝMI PŘÍSADAMI A  CHUTNÉ ZÁKUSKY V  ELEGANTNÍCH 

KRABIČKÁCH VYPLNĚNÝCH VELIKONOČNÍMI VAJÍČKY.

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA NEZVYKLÉ ZÁŽITKY 

NADCHÁZEJÍCÍCH VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ!
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Je možné žít bez plastu? Tato otázka se často opakuje. V dnešní době je těžké 
zabivt se úplně plastů.
Mnoho z nás každý den musí používat telefon, řídit auto nebo pracovat na počítači 
a všechny tyto předměty jsou obvykle vyrobeny z umělých hmot, jako jsou plasty.
V Chocolissimo máme cíl - efektivně zmenšit podíl plastů v našich obalech. Víme 
však, že se jedná o dlouhý a obtížný proces. Pro podporu výběru výrobků se 
změnšeným údělem plastu, označili jsme tyto výrobky ikonou „crossed inlay“, 
kteou se nachází těsně pod ikonou vyznačující obsah alkoholu.

VÝROBEK BEZ PLASTOVÝCH PRVKŮ
CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEČUJ O PLANETU. JE TO JEDINÝ 
DOMOV, JAKÝ MÁME!

Ekologie je záležitos   nás všech, proto
v Chocolissimo sázíme na upcyklaci 

balení našich výrobků.
Buď EKO - opakovaně použij než vyhodíš!
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INDIVIDUÁLNÍ ETIKETOVÁNÍ 
A PŘEPRAVA ZÁKAZNÍKŮM 

A ZAMĚSTNANCŮM V EU

PERSONALIZOVANÉ DÁRKOVÉ 
KARTY S VAŠÍM LOGEM 
A JMÉNEM ZÁKAZNÍKA

100% 
RECYKLOVATELNÉ 
OBALY

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ 
NA KONCI PROJEKTU

EXKLUZIVNÍ SLUŽBY NA POŽÁDANÍ PRO B2B KLIENTY EXKLUZIVNÍ SLUŽBY NA POŽÁDANÍ PRO B2B KLIENTY

Předání dodávky a kontaktních údajů je založeno na dohodě o dodržování platných pravidel GDPR.



NÁLEPKA

ČOKOLÁDOVÉ FIREMNÍ DÁRKY
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

GRAVÍROVÁNÍ

Zjistěte více
Vy v našem online katalogu:
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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 čás   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 čás   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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CHOCOLATE DIVINE

349201   BÁJEČNÉ VELIKONČNÍ 
ČOKOLÁDY  MINI 
 Rozměry balení: 180×118×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 85 g 
 Cena (bez DPH): 221,14 Kč 
 Sada 3 výjimečných čokolád odkazujících 
na poklady Velikonočního ostrova. Každá 
z nich v sobě skrývá chuť z jiných čás   
světa. 

349202   BÁJEČNÉ VELIKONČNÍ 
ČOKOLÁDY  MIDI 
 Rozměry balení: 180×118×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 243,90 Kč 
 Sada 3 výjimečných čokolád odkazujících 
na poklady Velikonočního ostrova. Každá 
z nich v sobě skrývá chuť z jiných čás   
světa. 

349203   BÁJEČNÉ VELIKONČNÍ 
ČOKOLÁDY  MAXI 
 Rozměry balení: 268×117×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 160 g 
 Cena (bez DPH): 292,68 Kč 
 Sada 5 výjimečných čokolád odkazujících 
na poklady Velikonočního ostrova. Každá 
z nich v sobě skrývá chuť z jiných čás   
světa. 
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CHOCOLATES COLLECTION

342903   VELIKONOČNÍ KOLEKCE 
ČOKOLÁD V DŘEVĚNÉ KRABIČCE 
 Rozměry balení: 183x178x44 mm 
 Hmotnost ne  o: 210 g 
 Cena (bez DPH): 496,75 Kč 
 Elegantní škatulka ze světlého dřeva 
s výjimečným mixem čokoládových 
pochoutek. Mezi nimi najdete pralinky ve 
tvaru cupcakes, čokoládové mini dor  ky 
a velikonoční čokoládové kraslice. 
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EASTER PREMIERE

0213   VELIKONOČNÍ PREMIERE MINI 
 Rozměry balení: 145×117×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 125 g 
 Cena (bez DPH): 338,21 Kč 
 Klasická dřevěná krabička ze světlého 
dřeva ukrývá 10 ručně vyrobených 
čokoládových vajíček. 

0212   VELIKONOČNÍ PREMIERE 
QUADRO 
 Rozměry balení: 93×93×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 60 g 
 Cena (bez DPH): 206,50 Kč 
 Klasická dřevěná krabička ze světlého 
dřeva ukrývá 5 ručně vyrobených 
čokoládových vajíček. 

0214   VELIKONOČNÍ PREMIERE MIDI 
 Rozměry balení: 197×145×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 568,29 Kč 
 Klasická dřevěná krabička ze světlého 
dřeva ukrývá 20 ručně vyrobených 
čokoládových vajíček. 

0215   VELIKONOČNÍ PREMIERE 
MAXI 
 Rozměry balení: 287×145×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): 800,81 Kč 
 Klasická dřevěná krabička ze světlého 
dřeva ukrývá 30 ručně vyrobených 
čokoládových vajíček. 
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HAPPY EASTER

3160   VELIKONOČNÍ 
CHOCOLATERIE 
 Rozměry balení: 156×114×89 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 878,05 Kč 
 Dřevěná krabička z afrického dřeva 
obsahuje minimálně 20 čokoládových 
vajíček. 

3161   VELIKONOČNÍ 
CHOCOGRANDE 
 Rozměry balení: 156×127×114 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): NaN Kč 
 Dřevěná krabička z afrického dřeva 
obsahuje minimálně 30 čokoládových 
vajíček. 

3162   VELIKONOČNÍ 
CHOCOMASSIMO 
 Rozměry balení: 168×156×114 mm 
 Hmotnost ne  o: 500 g 
 Cena (bez DPH): NaN Kč 
 Dřevěná krabička z afrického dřeva 
obsahuje minimálně 40 čokoládových 
vajíček. 

17



HAPPY EASTER

3158   VELIKONOČNÍ ELEGANCE 
MINI 
 Rozměry balení: 89×88×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 60 g 
 Cena (bez DPH): 239,84 Kč 
 Dřevěná krabička z afrického dřeva 
obsahuje minimálně 5 čokoládových 
vajíček. 

3159   VELIKONOČNÍ ELEGANCE 
 Rozměry balení: 143×104×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 125 g 
 Cena (bez DPH): 394,31 Kč 
 Dřevěná krabička z afrického dřeva 
obsahuje minimálně 10 čokoládových 
vajíček. 

3163   VELIKONOČNÍ 
CHOCOCLASSIC 
 Rozměry balení: 195×142×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 250 g 
 Cena (bez DPH): 623,58 Kč 
 Dřevěná krabička z afrického dřeva 
obsahuje minimálně 20 čokoládových 
vajíček. 

3164   VELIKONOČNÍ 
CHOCOPRESTIGE 
 Rozměry balení: 290×142×37 mm 
 Hmotnost ne  o: 375 g 
 Cena (bez DPH): 873,98 Kč 
 Tato vkusná krabička obsahuje výběr 
minimálně 30 čokoládových vajíček 
s náplní. 
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HAPPY EASTER

316302   VELIKONOČNÍ MINI 
POUZDRO S VAJÍČKY 
 Rozměry balení: 116×86×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 70 g 
 Cena (bez DPH): 272,36 Kč 
 6 výborných pralinek v podobě vajíček 
v elegantním malém kufříku vyrobeném 
z afrického dřeva. 

316301   DŘEVĚNÉ POUZDRO 
S VELIKONOČNÍM PŘÁNÍM 
 Rozměry balení: 116×86×39 mm 
 Rozměry tabulky: 80×50×7 mm 
 Hmotnost ne  o: 35 g 
 Cena (bez DPH): 238,21 Kč 
 Tabulka bílé čokolády s po  skem v podobě 
vizitky v elegantní krabičce vyrobené 
z nejkvalitnějšího afrického dřeva. 

316303   DŘEVĚNÉ POUZDRO 
S VELIKONOČNÍMI KRASLICEMI 
 Rozměry balení: 213×63×38 mm 
 Hmotnost ne  o: 60 g 
 Cena (bez DPH): 265,04 Kč 
 5 výborných pralinek v podobě 
vajíček v elegantní krabičce vyrobené 
z nejkvalitnějšího afrického dřeva. 
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THE FINEST EASTER EGG

3497   LUXUSNÍ VELIKONOČNÍ VEJCE XXL  
 MLÉČNÁ ČOKOLÁDA 

 Rozměry balení: 182×115×115 mm 
 Výška fi gurky: 119 mm 
 Hmotnost ne  o: 210 g 
 Cena (bez DPH): 439,84 Kč 
 Výjimečné vajíčko z mléčné čokolády s úžasnou 
dekorací z hořké čokolády se 7 plněnými 
vajíčky. To vše zabalené ve vkusném balení 
s elegantní grafi kou. 

349902   LUXUSNÍ VELIKONOČNÍ VEJCE 
XXL  RŮŽOVÁ ČOKOLÁDA 
 Rozměry balení: 182×115×115 mm 
 Výška fi gurky: 119 mm 
 Hmotnost ne  o: 210 g 
 Cena (bez DPH): 503,25 Kč 
 Elegantní vajíčko vyrobené z výborné čokolády 
Ruby ozdobné pravým zlatem se 7 plněnými 
vajíčky. Celá sada je ve vkusné krabičce 
s elegantní grafi kou. 

3498   LUXUSNÍ VELIKONOČNÍ VEJCE XXL  
 HOŘKÁ ČOKOLÁDA 

 Rozměry balení: 182×115×115 mm 
 Výška fi gurky: 119 mm 
 Hmotnost ne  o: 210 g 
 Cena (bez DPH): 439,84 Kč 
 Vyjímečné vajíčko z hořke čokolády s úžasnou 
vesmírnou dekorací z bílé a mléčné čokolády 
se 7 plněnými vajíčky. To vše zabalené ve 
vkusném balení s elegantní grafi kou. 
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THE FINEST EASTER EGG

3430   EXLUZIVNÍ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  FINEST MINI BLUE 
 Rozměry balení: 200×140×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 370,73 Kč 
 Velikonoční balení ve tvaru kraslice s modro-
zlatou dekorací uvnitř skrývá 11 ručně 
vyrobených pralinek ve tvaru vajíček. 

3435   EXLUZIVNÍ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  FINEST GREEN 
 Rozměry balení: 249×173×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 240 g 
 Cena (bez DPH): 529,27 Kč 
 Sváteční balení ve tvaru velikonočního vajíčka 
se zeleným zdobením, které bylo naplněno 
19 ručně vyrobenými vajíčky s náplní. 

3436   EXLUZIVNÍ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  FINEST RED 
 Rozměry balení: 249×173×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 240 g 
 Cena (bez DPH): 529,27 Kč 
 Sváteční balení ve tvaru velikonočního vajíčka 
s červeným zdobením, které bylo naplněno 
19 ručně vyrobenými vajíčky plněnými 
nejkvalitnější čokoládou. 

3437   EXLUZIVNÍ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  FINEST BLUE 
 Rozměry balení: 249×173×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 240 g 
 Cena (bez DPH): 529,27 Kč 
 Modře zdobená krabička naplněná až po okraj 
19 vajíčky s náplní z nejkvalitnější mléčné, bílé 
a hořké čokolády. 
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MINIS

3493   ČOKOLÁDOVÁ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA 
 Rozměry balení: 83×70×52 mm 
 Hmotnost ne  o: 80 g 
 Cena (bez DPH): 141,46 Kč 
 Vynikající plněná vajíčka z mléčné, hořké 
a bílé čokolády v jemném, pastelovém 
balení. 

0818   MAKADAMOVÉ OŘECHY 
V ČOKOLÁDĚ MINI 
 Rozměry balení: 83×70×52 mm 
 Hmotnost ne  o: 55 g 
 Cena (bez DPH): 141,46 Kč 
 Exo  cké makadamové ořechy 
v nejkvalitnější mléčné čokoládě. Elegantní 
šmrnc celku dodává dekorace z bílé 
čokolády a dárková žlutá krabička. 

0817   OŘECHY V ČOKOLÁDĚ MINI 
 Rozměry balení: 83×70×52 mm 
 Hmotnost ne  o: 65 g 
 Cena (bez DPH): 141,46 Kč 
 Křupavé lískové oříšky v jemné mléčné 
čokoládě v krásné zelené krabičce. 
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CHOCO SHEEP

347201   OVEČKA  BÍLÁ ČOKOLÁDA 
 Rozměry balení: 70x80x70 mm 
 Výška fi gurky: 66 mm 
 Hmotnost ne  o: 40 g 
 Cena (bez DPH): 116,26 Kč 
 Sladká ovečka z výborné bílé čokolády.  

347202   OVEČKA  MLÉČNÁ 
ČOKOLÁDA 
 Rozměry balení: 70x80x70 mm 
 Výška fi gurky: 66 mm 
 Hmotnost ne  o: 40 g 
 Cena (bez DPH): 116,26 Kč 
 Sladká ovečka z výborné mléčné čokolády.  

29



CHOCO SHEEP

340803   MALÁ OVEČKA  MLÉČNÁ 
ČOKOLÁDA 
 Rozměry balení: 90×45×70 mm 
 Výška fi gurky: 46 mm 
 Hmotnost ne  o: 25 g 
 Cena (bez DPH): 113,01 Kč 
 Roztomilá mini ovečka vyrobená z nejkvalitnější 
mléčné čokolády v krásné barevné krabičce 
s okénkem. 

340802   2 MALÉ OVEČKY 
 Rozměry balení: 160×45×70 mm 
 Výška fi gurky: 46 mm 
 Hmotnost ne  o: 50 g 
 Cena (bez DPH): 156,91 Kč 
 2 sladké mini ovečky v krásné barevné krabičce 
s okénkem. Ovečky jsou vyrobené z nejkvalitnější 
belgické čokolády. 

340801   MALÁ OVEČKA S MALINAMI 
 Rozměry balení: 90×45×70 mm 
 Výška fi gurky: 46 mm 
 Hmotnost ne  o: 25 g 
 Cena (bez DPH): 113,01 Kč 
 Roztomilá mini ovečka vyrobená z nejkvalitnější 
bílé čokolády ozdobená malinami v krásné 
barevné krabičce s okénkem. 
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PASTEL EASTER

3527   SLADKÉ OVEČKY  MINI 
 Rozměry balení: 104×104×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Cena (bez DPH): 215,45 Kč 
 Sladké stádo 4 skvělých pralinek ve tvaru 
oveček. 

3528   SLADKÉ OVEČKY  MIDI 
 Rozměry balení: 145×145×45 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 275,61 Kč 
 Sladké stádo 6 skvělých pralinek ve tvaru 
oveček. 

314402   VELIKONOČNÍ MIX  
VAJÍČKA A PRALINKY 
 Rozměry balení: 224×150×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 378,05 Kč 
 Velikonoční krabička obsahuje 
6 klasických pralinek a 9 pralinek 
v podobě vajíčka. 

314501   VELIKONOČNÍ PRALINKOVÁ 
KOLEKCE 
 Rozměry balení: 224×150×32 mm 
 Hmotnost ne  o: 180 g 
 Cena (bez DPH): 383,74 Kč 
 Velikonoční krabička obsahuje 
15 klasických ručně vyrobených pralinek. 

352801   6 PRALINKOVÝCH OVEČEK 
 Rozměry balení: 170×90×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 110 g 
 Cena (bez DPH): 221,95 Kč 
 Výborné ovečky z bílé čokolády se 
sametovou lískooříškovou náplní. 
V krabičce celkem najdete 6 oveček. 
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HAPPY EASTER EGGS

341701   ASYMETRICKÉ 
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 
 Rozměry balení: 110×60×16 mm 
 Hmotnost ne  o: 12 g 
 Cena (bez DPH): 60,16 Kč 
 Figurka velikonočního vajíčka vyrobená 
z nejkvalitnější mléčné čokolády zabalená 
do roztomilé krabičky s okénkem. 

341702   2 ASYMETRICKÁ 
VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 
 Rozměry balení: 150×120× 19 mm 
 Hmotnost ne  o: 24 g 
 Cena (bez DPH): 78,86 Kč 
 2 fi gurky velikonočního vajíčka vyrobené 
z nejkvalitnější mléčné čokolády zabalené 
do roztomilé krabičky s okénkem. 

3417   ASYMETRICKÉ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  SADA 8 KS 
 Rozměry balení: 236×126×21 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 190,24 Kč 
 Sada 8 velikonočních fi gurek ve tvaru 
plochých kraslic. 

341703   3 ASYMETRICKÁ 
VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 
 Rozměry balení: 200×140×19 mm 
 Hmotnost ne  o: 35 g 
 Cena (bez DPH): 110,57 Kč 
 3 fi gurky velikonočního vajíčka vyrobené 
z nejkvalitnější mléčné čokolády zabalené 
do roztomilé krabičky s okénkem. 
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EASTER GOODIES

3155   ČOKOLÁDOVÉ VELIKONOČNÍ 
KRASLICE V TRADIČNÍM OBALU  4 
KS 
 Rozměry balení: 105×105×70 mm 
 Hmotnost ne  o: 70 g 
 Cena (bez DPH): 232,52 Kč 
 Pouzdro na vajíčka obsahuje 4 zdobená 
čokoládová vajíčka. 

3156   ČOKOLÁDOVÉ VELIKONOČNÍ 
KRASLICE V TRADIČNÍM OBALU  
6KS 
 Rozměry balení: 160×110×73 mm 
 Hmotnost ne  o: 105 g 
 Cena (bez DPH): 295,12 Kč 
 Pouzdro na vajíčka obsahuje 6 zdobených 
čokoládových vajíček. 

346501   4 VESELÉ KUŘÁTKA 
 Rozměry balení: 90×85×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 75 g 
 Cena (bez DPH): 176,42 Kč 
 4 veselé pralinky v podobě kuřátka 
s výbornou oříškovou náplní. 

341101   8 VESELÝCH KUŘÁTEK 
 Rozměry balení: 165×85×40 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 291,06 Kč 
 8 veselých pralinek v podobě kuřátek 
s výbornou oříškovou náplní. 
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EASTER GOODIES

3466   VESELÝ TUCET 
VELIKONOČNÍCH VAJEC 
 Rozměry balení: 190×155×35 mm 
 Hmotnost ne  o: 140 g 
 Cena (bez DPH): 261,79 Kč 
 12 atrak  vních čokoládových vajíček ve 
čtyřech chu  ch v krabičce s okénkem 
a dekorační páskou. 

3467   VESELÁ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  4 
 Rozměry balení: 100×100×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 45 g 
 Cena (bez DPH): 131,71 Kč 
 Krabička se šuplíčkem obsahuje 
4 čokoládová vajíčka s náplní. 

3468   VESELÁ VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA  6 
 Rozměry balení: 142×106×30 mm 
 Hmotnost ne  o: 70 g 
 Cena (bez DPH): 158,54 Kč 
 Krabička s šuplíčkem obsahuje 
6 čokoládových vajíček s náplní. 
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EASTER GOODIES

342501   3 ČOKOLÁDOVÉ FIGURKY  
KAČÁTKA A KRÁLÍČEK 
 Rozměry balení: 200×140×18 mm 
 Hmotnost ne  o: 30 g 
 Cena (bez DPH): 110,57 Kč 
 Sada velikonočních fi gurek ve tvaru kachniček 
a zajíčka, vyrobených z nejkvalitnější bílé 
a mléčné čokolády. Celek vložen do elegantní 
krabičky s okénky. 

319802   VESELÝ KRÁLÍČEK  HOŘKÝ 
 Rozměry balení: 111×60×18 mm 
 Hmotnost ne  o: 10 g 
 Cena (bez DPH): 60,16 Kč 
 Figurka velikonočního zajíčka z nejkvalitnější 
hořké čokolády v krabičce s okénkem. 

319801   VESELÝ KRÁLÍČEK  MLÉČNÝ 
 Rozměry balení: 111×60×18 mm 
 Hmotnost ne  o: 10 g 
 Cena (bez DPH): 60,16 Kč 
 Figurka velikonočního zajíčka z nejkvalitnější 
mléčné čokolády v krabičce s okénkem. 

319701   ČOKOLÁDOVÉ VELIKONOČNÍ 
FIGURKY  KÁČÁTKO A ZAJÍČEK 
 Rozměry balení: 150×120× 19 mm 
 Hmotnost ne  o: 20 g 
 Cena (bez DPH): 78,86 Kč 
 2 sváteční fi gurky káčátka a zajíčka vyrobené 
z nejkvalitnější čokolády v elegantní krabičce 
s okénkem. 
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EASTER GOODIES

340401   SADA VELIKONOČNÍCH FIGUREK 
 KÁČÁTKA A ZAJÍČCI 

 Rozměry balení: 235×126×22 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 188,62 Kč 
 Sada velikonočních káčátek a zajíčků z mléčné, 
hořké a bílé čokolády v krabičce s okénkem 
a páskou s velikonoční grafi kou. 

340301   SADA VELIKONOČNÍCH ZAJÍČKŮ 
 Rozměry balení: 235×126×22 mm 
 Hmotnost ne  o: 95 g 
 Cena (bez DPH): 188,62 Kč 
 Sada velikonočních zajíčků z mléčné, bílé 
a hořké čokolády v krabičce s okénkem a páskou 
s velikonoční grafi kou. 

340405   SADA VELIKONOČNÍCH DOBROT 
 FIGURKY A PLĚNÁ VAJÍČKA 

 Rozměry balení: 235×126×22 mm 
 Hmotnost ne  o: 120 g 
 Cena (bez DPH): 221,95 Kč 
 Velikonoční mix dobrot. Výborná plněná vajíčka 
a fi gurky vyrobené z nejkvalitnější čokolády, 
uložené do krabičky s okénkem a páskou. 
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EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI

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

347902   VELIKONOČNÍ 
FOTOBONBONIÉRA MIDI  ZAJÍČEK + 
VAJÍČKA 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 306,50 Kč 
 6 plněných čokoládových kraslic, které dělá 
společnost mléčná čokoládová tabulka ve 
tvaru králíčka (50g) s přísadami. Víčko krabičky 
ozdobíme Vámi vybranou fotografi  í nebo 
elegantní sváteční grafi kou. 

3479   VELIKONOČNÍ CHOCOPOSTCARD 
TMAVÁ ČOKOLÁDA  MIDI 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 238×170×34 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 291,87 Kč 
 6 plněných čokoládových kraslic, které dělá 
společnost hořká čokoládová tabulka ve tvaru 
kraslice (50g) s přísadami. Víčko krabičky 
ozdobíme Vámi vybranou fotografi  í nebo 
elegantní sváteční grafi kou. 

3463   VELIKONOČNÍ CHOCOPOSTCARD 
BÍLÁ&TMAVÁ ČOKOLÁDA  MIDI 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 238×170×34 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 300,00 Kč 
 6 plněných čokoládových kraslic, které dělá 
společnost hořko-bílá čokoládová tabulka ve 
tvaru kraslice (50g) s přísadami. Víčko krabičky 
ozdobíme Vámi vybranou fotografi  í nebo 
elegantní sváteční grafi kou. 

3480   VELIKONOČNÍ CHOCOPOSTCARD 
S VAJÍČKY  MIDI 
 Rozměry balení: 238×170×34 mm 
 Rozměry fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnost ne  o: 205 g 
 Cena (bez DPH): 423,58 Kč 
 Místo tradiční pohlednice zašlete 
naší s chutnými čokoládovými vajíčky 
Chocolissimo. Krabičku ozdobíme Vámi 
vybranou fotografi  í nebo jednou z našich 
grafi  k. To je ale skvělý nápad, viďte! Balení 
obsahuje 15 plněných čokoládových vajíček. 
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EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI

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

3419   VELIKONOČNÍ CHOCOPOSTCARD 
TMAVÁ ČOKOLÁDA  MAXI 
 Rozměry balení: 310×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 305 g 
 Cena (bez DPH): 543,09 Kč 
 15 plněných čokoládových kraslic, které dělá 
společnost hořká čokoládová tabulka ve tvaru 
králíčka (100g) s přísadami. Víčko krabičky 
ozdobíme Vámi vybranou fotografi  í nebo 
elegantní sváteční grafi kou. 

341802   VELIKONOČNÍ POSTCARD 
S VAJÍČKY  MIDI 
 Rozměry balení: 310×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 305 g 
 Cena (bez DPH): 534,15 Kč 
 15 plněných čokoládových kraslic, které dělá 
společnost mléčno-bílá čokoládová tabulka 
ve tvaru kraslice (100g) s přísadami. Víčko 
krabičky ozdobíme Vámi vybranou fotografi  í 
nebo elegantní sváteční grafi kou. 

3481   VELIKONOČNÍ CHOCOPOSTCARD 
MLÉČNÁ&HOŘKÁ ČOKOLÁDA  MAXI 
 Rozměry balení: 310×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 305 g 
 Cena (bez DPH): 534,15 Kč 
 15 plněných čokoládových kraslic, které dělá 
společnost mléčno-hořká čokoládová tabulka 
ve tvaru králíčka (100g) s přísadami. Víčko 
krabičky ozdobíme Vámi vybranou fotografi  í 
nebo elegantní sváteční grafi kou. 

3118   VELIKONOČNÍ POSTCARD 
S VAJÍČKY  MAXI 
 Rozměry balení: 310×235×40 mm 
 Rozměry fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnost ne  o: 410 g 
 Cena (bez DPH): 759,35 Kč 
 Místo tradiční pohlednice zašlete 
naší s chutnými čokoládovými vajíčky 
Chocolissimo. Krabičku ozdobíme Vámi 
vybranou fotografi  í nebo jednou z našich 
grafi  k. To je ale skvělý nápad, viďte! Balení 
obsahuje 30 plněných čokoládových vajíček. 
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EASTER GIFT SETS

846102   VELIKONOČNÍ SADA 
V JUTOVÉM SÁČKU 
 Rozměry balení: 255×115×80 mm 
 Hmotnost ne  o: 130 g 
 Cena (bez DPH): 402,44 Kč 
 Přírodní jutový sáček s dřevenou 
komplimentkou ve tvaru velikonočního zajíčka 
obsahuje: králíčka z bílé čokolády, roztomilá 
čokoládová kuřátka a výborné plněné 
čokoládové kraslice. 

841801   VELIKONOČNÍ SADA 
V PROUTĚNÉM KOŠÍKU S DŘEVĚNÝM 
PŘÁNÍČKEM 
 Rozměry balení: 300×270×210 mm 
 Hmotnost ne  o: 150 g 
 Cena (bez DPH): 600,00 Kč 
 Proutěný košík se dřevěnou komplimentkou 
obsahuje 2 ploché čokoládové fi gurky, 
makadamové ořechy v čokoládě a sladké 
pralinky v podobě velikonočních kuřátek. 
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EASTER GIFT SETS

316502   VELIKONOČNÍ DOBROTY 
V DŘEVĚNÉ KRABIČCE 
 Rozměry balení: 405×185×112 mm 
 Hmotnost ne  o: 380 g 
 Cena (bez DPH): 978,05 Kč 
 Elegantní dřevěná krabička obsahuje: lísková 
jádra v čokoládě, sladké pralinky ve tvaru 
oveček, plněná vajíčka, ovečku z nejkvalitnějši 
bílé čokolády s kousky malin a 8 plochých 
fi gurek ve tvaru kraslic. 

846301   VELIKONOČNÍ SADA 
V OZDOBNÉ KRABIČCE 
 Rozměry balení: 318×238×80 mm 
 Hmotnost ne  o: 450 g 
 Cena (bez DPH): NaN Kč 
 Elegantní krabička ovázaná stuhou 
s velikonoční grafi kou obsahuje: sadu 
12 pralinek ve tvaru vajíček, Mini Roundies, 
3 ploché čokoládové fi gurky v podobě 
květů, roztomilé pralinky ve tvaru oveček 
a výjimečnou červenou čokoládu Ruby. 
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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.

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.

HOŘKÁ ČOKOLÁDA

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA

BÍLÁ 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 KOSTKY

SPECIÁLNÍ KOSTKY

KOSTKY S POTISKEM

2411   SVĚTLÁ VELIKONOČNÍ KRABIČKA 10 
 Rozměry balení: 115×315×25 mm 

2421   SVĚTLÁ VELIKONOČNÍ KRABIČKA 12 
 Rozměry balení: 170×370×25 mm 

2401 PLSPRI   CHOCOTELEGRAM SPRING 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

2401 PLEA01   OBÁLKA S VELIKONOČNÍMI KUŘÁTKY 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

2401 PLK001   OBÁLKA S TULIPÁNY 
 Rozměry balení: 142×255×18 mm 

 TRIO HAPPY EASTER 
 Rozměry balení: 108×107×12 mm 
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CHOCOTELEGRAM
Na stránkách www.chocolissimo.cz najdete hotové verze 
sladkých zpráv, které jsme připravili jen a jen pro Vás.

 BEST EASTER WISHES 
 Rozměry balení: 115×315×25 mm 

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

 TELEGRAM V ZELENÉ OBÁLCE 
 Rozměry balení: 255×142×18 mm 

 TELEGRAM V OBÁLCE S KUŘÁTKY 
 Rozměry balení: 255×142×18 mm 
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4513 PL12XX   ZAJÍC S MALINAMI 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Chutný zajíc z bílé a hořké čokolády 
ozdobený celými sušenými malinami. 

4512 PL02XX   ČOKOLÁDOVÉ 
VAJÍČKO S BONBÓNY 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Barevná kraslice z mléčné čokolády se 
sladkostmi zabalená do vyjímečné zelené 
krabičky. 

4511 PL02XX   KVĚT Z MLÉČNÉ 
ČOKOLÁDY S OVOCEM 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Jemná mléčná čokoláda s přísadou 
sušeného ovoce zabalená v pěkné jarní 
krabičce. 

4513 PL13XX   ZAJÍC Z HOŘKÉ 
ČOKOLÁDY S MANDLEMI 
 Rozměry balení: 195×195×20 mm 
 Hmotnost ne  o: 100 g 
 Chutný zajíc z hořké čokolády ozdobený 
celými mandlemi, kokosovými plátky 
a červeným rybízem. 
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Čokoláda Chocolissimo vděčí svou neopakovatelnou 
chuť nejen prvotřídní ingrediencím a originálním 
recepturám, ale také tomu, že při jejich výrobě 
nepoužíváme chemické konzervanty – neuznávámé 
žádne 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

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKÝ OBSAH ALKOHOLU BEZALKOHOLOVÉ

P3   MARC DE 
CHAMPAGNE HEART 

P7   CHERRY HEART P8   BUTTER TRUFFLE 

P15   CUP PUCINO P24   ROYAL MACADAMIA 

P42   SOUTHTIROL 
KIRSCH 

P77   CARAMEL TRUFFLE  

P111   PASSION FRUIT 

P55   MADRILENE 

P99   WALNUT BRANDY 

P69   TREVISE 

P105   COFFEE P34   WOODFOREST 
MOUSSE 

P52   LADY CASSIS 

P96   PISTACHIO CRUNCH 

P114   CRAQ SPECULOOS P66   DIPLOMATE LAIT 

P101   GIN&TONIC 

P71   CRUNCHY SQUARE 

P107   LEMON P21   GOLDEN TRUFFLE P29   RED VANILLA 

P45   FRAMBOISINE 

P80   ESMERALDA 

P113   BLACK CURRANT 
& CARDAMON 

P57   CARAMEL DE SEL 

P100   CHAMPAGNER 
FIZZ 

P70   MOCHA CRÈME 

P106   BRAMBLE GIN 

P36   SEVILLE 

P53   ROYAL MARZIPAN 

P97   HAZELNUT NUGAT 

P67   LUTHIER 

P102   WHISKY 
COWBERRY 

P72   FRAMBOISES ET 
CAFÉ 

P109   HAZELNUT 
PRALINE 

P39   TATIN 

P54   BRANDY HEART 

P98   HIMBER PROSECCO 

P68   CARAMEL LAIT 

P104   LATTE 
MACCHIATO 

P73   COFFEE SHELL 

P110   CRUNCHY 
PRALINE 

 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. 

 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. 

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

 Lehce kyselá náplň 
s příchutí marakuje v sladké 
mléčné čokoládě. 

 Pomerančová marmeláda 
s krémovou náplní v tmavé 
čokoládě Maralumi. 

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

 Krém Gianduja s kokosem 
v mléčné čokoládě. 

 Velmi kávová pralinka 
v hořké čokoládě inspirovaná 
šálkem ranního kafe. 

 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. 

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

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

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

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

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

 Sladko-kyselá náplň s výraznou 
chutí hořké čokolády. 

 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. 

 Kousky citronu ponořené 
v královském ganache 
z hořké čokolády. 

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

 Sladká karamelová náplň se 
špetkou soli pokrytá výjimečnou 
tmavou čokoládou. 

 Smetanové ganache 
s kapkou Marc de Champagne 
v bílé čokoládě. 

 Nadýchaný moka krém 
v křehké bílé čokoládě. 

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

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

 Vynikající marcipán 
v hořké čokoládě zdobený 
kouskem pistácie. 

 Krémový nugát z lískových oříšků 
ozdobený celým lískovým oříškem. 

 Ganache s mletými kávovými 
zrny v hořké čokoládě. 

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

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

 Srdce z bílé čokolády 
s lískooříškovou náplní. 

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

 Srdce z mléčné čokolády 
s dokonalou náplní 
s kapkou brandy. 

 Výjimečné spojení Prosecco 
s malinovou šťávou v mléčné 
čokoládové skořápce. 

 Výjimečná sladká karamelová 
hmota obklopená 
mléčnou čokoládou. 

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

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

 Křupavá náplň z lískových 
oříšků v mléčné čokoládě. 
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VELIKONOČNÍ ČOKOLÁDY:

CUPCAKES

Vyjímečné čokoládové pralinky ve formě 
velikonočních kraslic s náplní, které 
nadchnou každého labužníka čokoládových 
lahůdek.

ČOKOLÁDOVÁ VAJÍČKA

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKÝ OBSAH ALKOHOLU BEZALKOHOLOVÉ

CAKES SLICES

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  

 Tři dokonalé čokolády: mléčná, bílá 
a tmavá vytváří pěknou kraslici. 

 Dokonalá náplň Gianduja 
obalená mléčnou čokoládou. 
Co víc si můžeme přát? 

 Sladká karamelová náplň 
ukrytá v mléčné čokoládě. 

 Výjimečná pěna z tmavé 
čokolády obalená mléčnou 
čokoládou a ozdobena 
páskem z hořké čokolády. 

 Nevšední kokosová náplň v hořké 
čokoládě s vkusnou dekorací. 

 Výjimečná křupavá náplň 
z vlašských ořechů, politá 
mléčnou čokoládou s dekorací 
v podobě bílé mašle 

 Úžasný duet mléčné a hořké 
čokolády spolu s pomerančovou 
a žlutou dekorací vytvářejí 
barevnou kraslicovou kompozici. 

 Spojení jemné pralinkové náplně 
z lískových ořechů a nugátu, 
polité hořkou čokoládou 
a ozdobené květem. 

 A co říkáte na vajíčko 
z hořké čokolády s kousky 
vlašských ořechů obalených 
ořechovou náplní? 

 Výjimečná křupavá náplň v mléčné 
čokoládě s velikonoční dekorací. 

 Klasická chuť báboviček brownies 
ukrytá v hořké čokoládě 

 CAPPUCCINO GANACHE 

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

 STRAWBERRY FONDANT 

 Hedvábný karamel přikrytý 
karamelovým krémem a obalený 
mléčnou belgickou čokoládou. 

 FOREST BERRIES 
GANACHE 

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

 CRISPY CHOCOLATE 
CREAM 

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

 RED VELVET 

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

 SALTED CARAMEL 

 Hedvábný karamel přikrytý 
karamelovým krémem a obalený 
mléčnou belgickou čokoládou. 

 LEMON CHEESECAKE 

 Výrazná citrónová náplň 
v košíčku z lahodné belgické 
mléčné čokolády. 

 SOUR CHERRY 
GANACHE 

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

 DARK CHOCOLATE 
GANACHE 

 Ganache z hořké čokolády 
s dekorací z křupavých kuliček. 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

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

 RED BERRIES CREME 

 Roztomilý kousek jahodové dortu 
s dekorací z bílého krému. 

 LEMON CHEESECAKE 

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

 WHITE CHOCO 
CHICKEN 

 Čokoládové kuřátka – roztomilé 
čokoládové kuřátka rozplývající 
se v ústech s ořechovou náplní 
obalené jemnou bílou čokoládou. 

 SHEEP WHITE 

 Čokoládové ovečky – výjimečné 
ovečky naplněné až po okraj 
ořechovým krémem ukryté pod 
pokrývkou z bílé čokolády. 

 MILK CHOCO CHICKEN 

 Čokoládové kuřátka – 
roztomilé čokoládové kuřátka 
rozplývající se v ústech 
s ořechovou náplní obalené 
jemnou mléčnou čokoládou. 

 SHEEP CUPCAKE 

 Chutná čokoládová ovečka 
s výbornou mandlovou náplní 
ukrytou v jemné bílé čokoládě. 

 Vajíčko z mléčné čokolády plněné 
náplní z vaječného likéru - no 
není to ideální kombinace? 

 Sladká laskonka obalená v jemné 
jahodové náplni v bílé čokoládě. 

 Křupavá sušenka obalená 
vanilkovým krémem ukrytá 
v mléčné čokoládě. 

 Pěkně ozdobené vajíčko z mléčné 
čokolády s ořechovou náplní 
a celým lískovým ořechem. 

 Hořká čokoláda s vkusnou mašlí 
vyrobenou z bílé čokolády. 
Pralinka je naplněna až po okraj 
křupavou ořechovou náplní. 

 Chutný krém s kávou Mocha 
vytváří netypický duet se 
sladkou karamelou. 

 Dokonalá mandle kraluje 
obalená mandlovou náplní 
a bílou zdobenou čokoládou. 

 Klasický sváteční citrónový dezert 
ukrytý ve vajíčku z bílé čokolády. 

 Krásné kropenaté čokoládové 
vajíčko s jemnou náplní Tiramisu. 

 Křupavá náplň z lískových 
ořechů v bílé čokoládě 
s mléčno čokoládovou mašlí 

 Ohromující karamelová náplň 
obklopená nejkvalitnější 
mléčnou čokoládou s decentní 
pomerančovou dekorací. 
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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 mater iá l  má pouze in formační charak ter,  nepředs tavuje nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle 
§ 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějš ích předpisů. 

Aktuáln í  nabídku naleznete na www.chocol iss imo.cz .

Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách. Ceník je p la tný od 1.01.2020. Ceny se mohou změni t .
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b2b@chocolissimo.cz
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60489 Frankfurt
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