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ODHAĽTE S CHOCOLISSIOMO 
NEOPAKOVATEĽNÚ CHUŤ A ARÓMU 

SKUTOČNÝCH VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV! 

V TOMTO VEĽKONOČNOM KATALÓGU, KTORÝ PRÁVE DRŽÍTE V RUKÁCH SME 
UKRYLI MAGICKÚ MOC NEZABUDNUTEĽNÝCH ČOKOLÁDOVÝCH CHVÍĽ. PONUKA 
OBSAHUJE NETYPICKÉ BOHATSTVO ČOKOLÁDOVÝCH VEĽDIEL VYROBENÝCH 
Z TEJ NAJKVALITNEJŠEJ HORKEJ, MLIEČNEJ, BIELEJ A NAJNOVŠEJ RUŽOVEJ 
ČOKOLÁDY V PODOBE RUČNE VYROBENÝCH PRALINIEK, ČOKOLÁDOVÝCH 
FIGÚROK, TABLIČIEK S VÝNIMOČNÝMI PRÍCHUŤAMI, CHUTNÉ CUKROVINKY, 
ELEGANTNÉ ŠKATUĽKY VYPLNENÉ VEĽKONOČNÝMI VAJÍČKAMI. V PONUKE SÚ 

TAKTIEŽ ELEGANTNÉ VEĽKONOČNÉ SADY. 

PRIPRAVTE SA S NAMI NA ŠPECIÁLNE PREŽITIE 
BLÍŽIACICH SA VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV! 
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Tu v spoločnosti Chocolissimo vidíme náš cieľ v efektívnej redukcii plastov v našich obaloch, 
ale chápeme, že ide o dlhý a ťažký proces, ktorý aktívne podporujeme tým, že svoje výrobky 
prezentujeme redukovaným plastom so špeciálnou ikonou „corssed inlay“ tesne pod ikonou 
alkoholu. Dá sa žiť bez plastu? To je otázka, na ktorú sa nás často pýtajú. V dnešnej dobe je 
ťažké zabrániť úplnému kontaktu s plastom. Mnoho z nás potrebuje v každodennom živote 
používať telefón, viesť auto alebo pracovať za počítačom a všetky tieto predmety zvyknú 
obsahovať plasty.

VÝROBOK BEZ PLASTOVÝCH PRVKOV
CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

STARAJ SA O ZEM. JE TO 
JEDINÝ DOM, KTORÝ MÁME! 
Ekológia je záležitosťou nás všetkých, preto 
sa v spoločnos   Chocolissimo snažíme, aby 
sa veci, ktoré využívame, opätovne použili.

Buďte ECO - používajte, predtým než to vyhodíte!
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INDIVIDUÁLNE ETIKETOVANIE 
A PREPRAVA ZÁKAZNÍKOM 

A ZAMESTNANCOM V EÚ

PERSONALIZOVANÉ DARČEKOVÉ 
KARTY S VAŠÍM LOGOM 
A MENOM ZÁKAZNÍKA

100% 
RECYKLOVATEĽNÉ 
OBALY

POTVRDENIE O PRIJATÍ 
NA KONCI PROJEKTU

EXKLUZÍVNE SLUŽNY NA POŽIADANIE PRE B2B KLIENTOV EXKLUZÍVNE SLUŽNY NA POŽIADANIE PRE B2B KLIENTOV

Odovzdanie dodávky a kontaktných údajov je založené na dohode o dodržiavanie platných pravidiel GDPR.



NÁLEPKA

CHOCOLATE CORPORATE GIFTS
Každý, kto sa stará o svoju značku chce, aby sa jeho fi remné logo nachádzalo len na 

produktoch najvyššej kvality. Ak hľadáte nezvyčajný produkt, čokoládové fi remné 

darčeky Chocolissimo sú k Vašim službám! Chocolissimo Corporate Gi  s to nie je len 

široká ponuka chutných darčekov, to je tak  ež množstvo možnos   prispôsobených 

Vašim požiadavkám.

Od balenia po jeho obsah – už roky sme schopní prispôsobiť sa Vašim najrafi novanejším 

potrebám. Vykonávanie individuálneho projektu grafi ky balení, tlač loga, hot stamping, 

potlače UV, individuálne e  kety a mašle, gravírované drevené balenia, individuálne 

stužky a tak  ež balenie do ozdobného papiera či zásielka na množstvo adries – to sú „len” 

niektoré z našich možnos  . Už dnes sa skontaktujte s jedným z našich poradcov a opýtajte 

sa na možné varianty sladkého darčeka!

ČOKOLÁDY S POTLAČOU

ŠTANDARDNÁ ZLATÁ STUHA

DEKORATÍVNA PÁSKA

NÁLEPKA

PERSONALIZOVANÝ CHOCOTELEGRAM

PERSONALIZOVANÉ 
HOTSTAMPING

KOMPLIMENTKA

TABUĽKA  S VÝNIMOČNOU 
JEDLOU POTLAČOU

INDIVIDUÁLNE BALENIE

SIEŤOTLAČ

GRAVÍROVANIE

Viac informácií nájdete 
v našom on-line katalógu:
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ChocoPrints – to sú chutné čokoládky s možnosťou vytlačenia loga, kódu QR a taktiež fotografie. Tabličky s potlačou môžu byť ideálnym sviatočným firemným 

darčekom alebo chutným darčekom pre rodiny. Zaručujeme Vám vysokú kvalitu produktu, možnosť výberu vlastnej veľkosti čokolády, balenia s vlastnou 

grafikou, rýchly servis a doručenie na vybrané miesto!

CHOCOPRINTS
Hľadáte produkt navrhnutý s vášňou a zmyslom pre najjemnejšie detaily? Chcete mať logo vygravírované na kúsku dokonalej čokolády? Možno plánujete 

propagačnú akciu pre Váš najnovší produkt a chcete, aby mohli Vaši zákazníci ochutnať jeho sladkú verziu pripravenú z čokolády? Už dnes kontaktujte našich 

poradcov a uvidíte, aké neobyčajné kúsky a figúrky dokážeme pripraviť z najkvalitnejších čokolád špeciálne pre Vás!

INDIVIDUÁLNY TVAR ČOKOLÁD

POZRITE EFEKT 
POTLAČE NA ČOKOLÁDE

Potlač vykonávame na bielej čokoláde, ktorá je 

v skutočnosti bledožltá a táto farba je okrem iného 

determinantom finálneho vzhľadu a čitateľnosti 

potlače. Farby, ktoré silno zmenia odtieň po 

vytlačení, sú: modrá, ružová, zelená.

9511   CHOCOPRINTS 6 PUZZLES 
 Rozmery balenia: 180×140×13 mm 
 Rozmery tabličky: 116×76×7 mm 
 Hmotnosť ne  o: 72 g 
 Šesťdielne puzzle z bielej čokolády 
s výnimočnou jedlou potlačou pripravenou 
podľa Vašich potrieb. 

9510   CHOCOPRINTS 12 PUZZLES 
 Rozmery balenia: 223×183×13 mm 
 Rozmery tabličky: 152×116×7 mm 
 Hmotnosť ne  o: 144 g 
 Dvanásťdielne puzzle z bielej čokolády 
s výnimočnou jedlou potlačou pripravenou podľa 
Vašich potrieb. 

9509   CHOCOPRINTS BAR 
 Rozmery balenia: 223×156×13 mm 
 Rozmery tabličky: 155×88×7 mm 
 Hmotnosť ne  o: 120 g 
 Výborná tabuľka z bielej čokolády 
s výnimočnou jedlou potlačou pripravenou 
podľa Vašich potrieb. 

98



CHOCOLATE DIVINE

349201   MINI DIVINE CHOCOLATE 
 Rozmery balenia: 180×118×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 85 g 
 Sada troch čokoládových fi gúrok 
z mliečnej a horkej čokolády v tvare 
známych sôch z Veľkonočného ostrova. 

349202   MIDI DIVINE CHOCOLATE 
 Rozmery balenia: 180×118×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Sada troch čokoládových fi gúrok 
z mliečnej a horkej čokolády v tvare 
známych sôch z Veľkonočného ostrova. 

349203   MAXI DIVINE CHOCOLATE 
 Rozmery balenia: 268×117×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Sada pia  ch čokoládových fi gúrok 
z mliečnej a horkej čokolády v tvare 
známych sôch z Veľkonočného ostrova. 
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CHOCOLATES COLLECTION

342903   EASTER CHOCOLATES 
COLLECTION 
 Rozmery balenia: 183x178x44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 210 g 
 Elegantná krabička zo svetlého dreva 
ktorá vo svojom vnútri ukrýva jedinečnú 
zmes čokolád. Medzi nimi sú sladké 
pralinky v tvare cupcakes, kúsky torty 
a veľkonočné vajíčka. 
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EASTER PREMIERE

0213   EASTER PREMIERE MINI 
 Rozmery balenia: 145×117×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Klasická drevená skrinka zo svetlého 
dreva ukrýva 10 ručne vyrobených 
čokoládových vajíčok. 

0212   EASTER PREMIERE QUADRO 
 Rozmery balenia: 93×93×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Klasická drevená skrinka zo svetlého dreva 
ukrýva 5 ručne vyrobených čokoládových 
vajíčok. 

0214   EASTER PREMIERE MIDI 
 Rozmery balenia: 197×145×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Klasická drevená skirinka zo svetlého 
dreva ukrýva 20 ručne vyrobených 
čokoládových vajíčok. 

0215   EASTER PREMIERE MAXI 
 Rozmery balenia: 287×145×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Klasická drevená skrinka zo svetlého 
dreva ukrýva 30 ručne vyrobených 
čokoládových vajíčok. 
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HAPPY EASTER

3160   EGG CHOCOLATERIE 
 Rozmery balenia: 156×114×89 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje minimálne 20 čokoládových 
vajíčok. 

3161   EGG GRANDE 
 Rozmery balenia: 156×127×114 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje minimálne 30 čokoládových 
vajíčok. 

3162   EGG MASSIMO 
 Rozmery balenia: 168×156×114 mm 
 Hmotnosť ne  o: 500 g 
 Drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje minimálne 40 čokoládových 
vajíčok. 

17



HAPPY EASTER

3158   EGG ELEGANCE MINI 
 Rozmery balenia: 89×88×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje minimálne 5 čokoládových 
vajíčok. 

3159   EGG ELEGANCE 
 Rozmery balenia: 143×104×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje minimálne 10 čokoládových 
vajíčok. 

3163   EGG CLASSIC 
 Rozmery balenia: 195×142×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje minimálne 20 čokoládových 
vajíčok. 

3164   EGG PRESTIGE 
 Rozmery balenia: 290×142×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Táto vkusná krabička obsahuje výber 
minimálne 30 čokoládových vajíčok 
s náplňou. 
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HAPPY EASTER

316302   EASTER CHOCOCASE MINI 
WITH EGGS PRALINES 
 Rozmery balenia: 116×86×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 6 vynikajúcich praliniek v tvare vajíčok 
ukrytých v elegantnej drevenej skrinke 
vyrobenej z kvalitného afrického dreva. 

316301   EASTER CHOCOCASE MINI 
 Rozmery balenia: 116×86×39 mm 
 Rozmery tabličky: 80×50×7 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Čokoláda s potlačou v tvare vizitky 
uložená v elegantnej drevenej škatuľke. 

316303   EASTER CHOCOCASE WITH 
EGGS PRALINES 
 Rozmery balenia: 213×63×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 5 vynikajúcich praliniek v tvare vajíčok 
ukrytých v elegantnej drevenej skrinke 
z kvalitného dreva. 
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THE FINEST EASTER EGG

3497   LUXURY EGG MILK 
 Rozmery balenia: 182×115×115 mm 
 Výška fi gúrky: 119 mm 
 Hmotnosť ne  o: 210 g 
 Výnimočné vajíčko z mliečnej čokolády 
s úžasnou dekoráciou z horkej čokolády spolu 
so 7 vajíčkami s náplňou. To všetko je zabalené 
vo vkusnej krabičke s elegantným mo  vom. 

349902   LUXURY EGG RUBY WITH GOLD 
 Rozmery balenia: 182×115×115 mm 
 Výška fi gúrky: 119 mm 
 Hmotnosť ne  o: 210 g 
 Elegantné vajíčko vyrobené z jedinečnej 
čokolády Ruby je ozdobené naozajstnými 
plátkami zlata. Ukrýva v sebe 7 plnených 
praliniek v tvare vajíčok a je uložené v štýlovej 
škatuľke s originálnym mo  vom. 

3498   LUXURY EGG DARK 
 Rozmery balenia: 182×115×115 mm 
 Výška fi gúrky: 119 mm 
 Hmotnosť ne  o: 210 g 
 Výnimočné vajíčko z horkej čokolády zdobené 
bielou a mliečnou čokoládou. Súčasťou 
baleniaje aj 7 čokoládových vajíčok s náplňou. 
To všetko je zabalené vo vkusnej krabičke 
s elegantným mo  vom. 
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THE FINEST EASTER EGG

3430   THE FINEST EASTER EGG 
 BLUE MINI 

 Rozmery balenia: 200×140×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Veľkonočné balenie v tvare kraslice s modro - 
zlatou dekoráciou vo vnútri ukrýva 11 ručne 
vyrobených pralieniek v tvare vajíčok. 

3435   THE FINEST EASTER EGG  GREEN 
 Rozmery balenia: 249×173×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 240 g 
 Veľkonočné balenie v tvare kraslice 
s zeleno-zlatou dekoráciou ukrýva 11 ručne 
vyrobených praliniek v tvare vajíčok. 

3436   THE FINEST EASTER EGG  RED 
 Rozmery balenia: 249×173×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 240 g 
 Veľkonočné balenie v tvare vajíčka s červenou 
dekoráciou je naplnené 19 ručne vyrobenými 
vajíčkami plnenými najkvalitnejšou  čokoládou. 

3437   THE FINEST EASTER EGG  BLUE 
 Rozmery balenia: 249×173×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 240 g 
 Škatuľka v tvare vajíčka obsahuje 19 vajíčok 
s náplňou z najkvalitnejšej mliečnej, bielej 
a horkej čokolády. 
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MINIS

3493   MINI PRALINES EGGS 
 Rozmery balenia: 83×70×52 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Lahodné plnené čokoládové vajíčka 
z mliečnej, horkej a bielej čokolády, 
zabalené v nádhernej pastelovej škatuľke. 

0818   MAKADAMIA MINI 
 Rozmery balenia: 83×70×52 mm 
 Hmotnosť ne  o: 55 g 
 Jedinečné makadamové orechy poliate 
mliečnou a ozdobené bielou čokoládou. 
Oriešky sú uložené v elegantnej žltej 
krabičke. 

0817   CHOCONUTS MINI 
 Rozmery balenia: 83×70×52 mm 
 Hmotnosť ne  o: 65 g 
 Chrumkavé lieskové orechy pokryté 
jemnou mliečnou čokoládou, uložené 
v elegantnej zelenej škatuľke. 

27



CHOCO SHEEP

347201   CHOCO SHEEP WHITE 
 Rozmery balenia: 70x80x70 mm 
 Výška fi gúrky: 66 mm 
 Hmotnosť ne  o: 40 g 
 Roztomilá ovečka z kvalitnej bielej 
čokolády. 

347202   CHOCO SHEEP MILK 
 Rozmery balenia: 70x80x70 mm 
 Výška fi gúrky: 66 mm 
 Hmotnosť ne  o: 40 g 
 Roztomilá ovečka z kvalitnej mliečnej 
čokolády. 
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CHOCO SHEEP

340803   MINI MILK SHEEP  
 Rozmery balenia: 90×45×70 mm 
 Výška fi gúrky: 46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 25 g 
 Milá mini ovečka, vyrobená z najkvalitnejšej 
mliečnej čokolády v krásnej farebnej krabičke 
s okienkom. 

340802   2 MINI SHEEP 
 Rozmery balenia: 160×45×70 mm 
 Výška fi gúrky: 46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Dve sladké ovečky, jedna z mliečnej a druhá 
z bielej čokolády ochutenej malinami, zabalené vo 
farebnej škatuľke s okienkom. 

340801   MINI SHEEP WITH RASPBERRIES 
 Rozmery balenia: 90×45×70 mm 
 Výška fi gúrky: 46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 25 g 
 Roztomilá ovečka z kvalitnej bielej čokolády 
a kyslastých malín vo farebnej škatuľke 
s okienkom. 
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PASTEL EASTER

3527   SWEET HERD MINI 
 Rozmery balenia: 104×104×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Sladké stádo 4 skvelých praliniek v tvare 
ovečiek. 

3528   SWEET HERD MIDI 
 Rozmery balenia: 145×145×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Sladké stádo 6 skvelých praliniek v tvare 
ovečiek. 

314402   EASTER TIME MIX 
 Rozmery balenia: 224×150×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Veľkonočná škatuľka ukrýva 6 klasických 
praliniek a 9 praliniek v tvare vajíčok. 

314501   EASTER TIME CLASSIC 
 Rozmery balenia: 224×150×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Veľkonočná škatuľka v sebe ukrýva 
15 klasických ručne vyrobených praliniek. 

352801   HAPPY SHEEP 
 Rozmery balenia: 170×90×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Vynikajúce ovečky z bielej čokolády 
s jemnou náplňou z lieskových orechov. 
Škatuľka ukrýva šesť fi gúrok. 
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HAPPY EASTER EGGS

341701   1 EGG FIGURINE 
 Rozmery balenia: 110×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Figúrka veľkonočnej kraslice vyrobená 
z lahodnej mliečnej čokolády, zabalená 
v škatuľke s okienkom. 

341702   2 EGGS FIGURINES 
 Rozmery balenia: 150×120× 19 mm 
 Hmotnosť ne  o: 24 g 
 Dve fi gúrky veľkonočných kraslíc 
vyrobené z lahodnej mliečnej čokolády, 
zabalené v škatuľke s okienkom. 

3417   EASTER GOODIES  EGGS 
FIGURES 
 Rozmery balenia: 236×126×21 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Sada 8 veľkonočných fi gúrok v tvare 
plochých kraslíc. 

341703   3 EGGS FIGURINES 
 Rozmery balenia: 200×140×19 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Tri fi gúrky veľkonočných kraslíc vyrobené 
z lahodnej mliečnej čokolády, zabalené 
v škatuľke s okienkom. 
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EASTER GOODIES

3155   HAPPY EGGS QUARTET 
 Rozmery balenia: 105×105×70 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Obal na vajíčka obsahuje štyri ozdobené 
čokoládové vajíčka. 

3156   HAPPY EGGS SIXTET 
 Rozmery balenia: 160×110×73 mm 
 Hmotnosť ne  o: 105 g 
 Obal na vajíčka obsauje šesť zdobených 
čokoládových vajíčok. 

346501   4 HAPPY EASTER CHICKS 
 Rozmery balenia: 90×85×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Štyri rozkošné pralinky v tvare kuriatok 
plnené lahodnou orechovou náplňou. 

341101   8 HAPPY EASTER CHICKS 
 Rozmery balenia: 165×85×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Osem rozkošných praliniek v tvare 
kuriatok plnené lahodnou orechovou 
náplňou. 
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EASTER GOODIES

3466   HAPPY EASTER TWELVE EGGS 
 Rozmery balenia: 190×155×35 mm 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 12 atrak  vnych čokoládových vajíčok 
štyroch chu   v krabičke s okienkom 
a dekoračnou páskou. 

3467   HAPPY EASTER 4 EGGS 
 Rozmery balenia: 100×100×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 45 g 
 Škatuľka so šufl íkom obsahuje štyri 
čokoládové vajíčka s náplňou. 

3468   HAPPY EASTER 6 EGGS 
 Rozmery balenia: 142×106×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Škatuľka so šufl íkom obsahuje šesť 
čokoládových vajíčok s náplňou. 
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EASTER GOODIES

342501   EASTER FIGURES 
 Rozmery balenia: 200×140×18 mm 
 Hmotnosť ne  o: 30 g 
 Sada sviatočných fi gúrok kačičiek a zajačikov 
z najkvalitnejšej mliečnej a bielej čokolády, 
zabalená v elegantnej krabičke s okienkami. 

319802   BUNNY SOLO DARK 
 Rozmery balenia: 111×60×18 mm 
 Hmotnosť ne  o: 10 g 
 Figúrka veľkonočného zajačika vyrobená 
z najkvalitnejšej tmavej čokolády v krabičke 
s okienkom. 

319801   BUNNY SOLO MILK 
 Rozmery balenia: 111×60×18 mm 
 Hmotnosť ne  o: 10 g 
 Figúrka veľkonočného zajačika vyrobená 
z najkvalitnejšej mliečnej čokolády v krabičke 
s okienkom. 

319701   2 EASTER FIGURES 
 Rozmery balenia: 150×120× 19 mm 
 Hmotnosť ne  o: 20 g 
 Dve veselé fi gúrky, kačiatko a zajačik, vyrobené 
z kvalitnej čokolády a zabalené v škatuľke 
s okienkom. 
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EASTER GOODIES

340401   DUCKS & BUNNIES 
 Rozmery balenia: 235×126×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Sada veľkonočných fi gúrok kačičiek a zajačikov 
(4 ks z mliečnej a bielej čokolády) v krabičke 
s okienkom a dekoračnou páskou. 

340301   CHOCOBUNNIES 
 Rozmery balenia: 235×126×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Sada veľkonočných fi gúrok kačičiek a zajačikov 
(8 ks z mliečnej a bielej čokolády) v krabičke 
s okienkom a dekoračnou páskou. 

340405   MIX OF EASTER GOODIES 
 Rozmery balenia: 235×126×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 120 g 
 Mix veľkonočných dobrôt. Lahodné plnené vajíčka 
a fi gúrky vyrobené z najkvalitnejšej čokolády, 
uzavreté v krabičke s okienkom a stuhou. 
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EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI

ChocoPostcard – spôsob prípravy:
vyberte svoju obľúbenú fotografi u
pošlite nám ju
a to je vlastne všetko, čo potrebuje, aby sme spojili Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!

347902   EASTER CHOCOPOSTCARD 
MIDI RABIT 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Krabička so šies  mi plnenými vajíčkami 
a mliečnou čokoládou s prídavkom pistácií 
a drvenými kakaovými bôbmi v tvare zajačika 
(50 g). Veko krabičky ozdobíme fotografi ou 
podľa vášho výberu alebo elegantnou 
veľkonočnou grafi kou. 

3479   EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI 
DARK 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 238×170×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Krabička so šies  mi plnenými vajíčkami 
a tmavou čokoládou v tvare veľkonočného 
vajíčka (50 g). Veko krabičky ozdobíme 
fotografi ou podľa vášho výberu alebo 
elegantnou veľkonočnou grafi kou. 

3463   EASTER CHOCOPOSTCARD 
MIDI WHITE&DARK 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 238×170×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Krabička so šies  mi plnenými vajíčkami 
a bielou čokoládou v tvare veľkonočného 
vajíčka (50 g). Veko krabičky ozdobíme 
fotografi ou podľa vášho výberu alebo 
elegantnou veľkonočnou grafi kou. 

3480   EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 205 g 
 Namiesto tradičnej pohľadnice pošlite jednu 
s lahodnými čokoládovými vajíčkami. Krabicu 
ozdobíme vašou fotografi ou alebo niektorou 
z našich gra  k. Toto je naozaj dobrý nápad! 
Krabička obsahuje 15 plnených čokoládových 
vajíčok. 
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EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI

ChocoPostcard – spôsob prípravy:
vyberte svoju obľúbenú fotografi u
pošlite nám ju
a to je vlastne všetko, čo potrebuje, aby sme spojili Vaše spomienky s našou čokoládovou chuťou!

3419   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
DARK 
 Rozmery balenia: 310×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 305 g 
 Krabička s pätnás  mi plnenými vajíčkami 
a veľkou (100 g) ručne vylievanou tyčinkou 
z tmavej čokolády v podobe zajačika 
s chutnými doplnkami. Veko krabičky 
ozdobíme fotografi ou podľa vášho výberu 
alebo elegantnou veľkonočnou grafi kou. 

341802   EASTER CHOCOPOSTCARD 
MAXI EGG  
 Rozmery balenia: 310×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 305 g 
 Krabička s pätnás  mi plnenými vajíčkami 
a veľkou (100 g) ručne nalievanou tyčinkou 
z mliečnej a bielej čokolády v podobe 
veľkonočného vajíčka s lahodnými prísadami. 
Veko krabičky ozdobíme fotografi ou podľa 
vášho výberu alebo elegantnou veľkonočnou 
grafi kou. 

3481   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
MILK & DARK 
 Rozmery balenia: 310×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 305 g 
 Krabička s pätnás  mi plnenými vajcami 
a veľkou (100 g) ručne nalievanou tyčinkou 
z mlieka a tmavej čokolády v podobe zajačika. 
Veko krabičky ozdobíme fotografi ou podľa 
vášho výberu alebo elegantnou veľkonočnou 
grafi kou. 

3118   EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
 Rozmery balenia: 310×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 410 g 
 Namiesto tradičnej pohľadnice pošlite 
jednu s lahodnými čokoládovými vajíčkami. 
Krabicu ozdobíme vašou fotografi ou alebo 
niektorou z našich gra  k. Toto je naozaj 
dobrý nápad! Krabička obsahuje 30 plnených 
čokoládových vajec. 
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EASTER GIFT SETS

846102   EASTER SET IN JUTE BAG WITH 
WOODEN RABBIT 
 Rozmery balenia: 255×115×80 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Prírodná jutová taška s drevenou kar  čkou 
v tvare veľkonočného zajačika obsahuje: 
zajačika z bielej čokolády, očarujúce sladké 
kuriatka a chutné plnené vajíčka. 

841801   VEĽKONOČNÁ NÁDIELKA 
V PRÚTENOM KOŠÍKU S DREVENÝM 
PRIANÍM 
 Rozmery balenia: 300×270×210 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Prútený košík ukrýva fi gúrku kačiatka 
a zajačika, makadamové orechy v čokoláde 
a balenie 8 praliniek v tvare kuriatok. 
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EASTER GIFT SETS

316502   EASTER SET IN WOODEN BOX 
 Rozmery balenia: 405×185×112 mm 
 Hmotnosť ne  o: 380 g 
 Elegantná drevená krabička obsahuje: 
čokoládové lieskové orechy, sladké pralinky 
v tvare ovečky, plnené vajíčka, ovečku 
z najkvalitnejšej bielej čokolády s malinami 
a 8 fi gúrok v tvare vo vajíčka. 

846301   VEĽKONOČNÁ KOLEKCIA 
V ELEGANTNEJ ŠKATUĽKE 
 Rozmery balenia: 318×238×80 mm 
 Hmotnosť ne  o: 450 g 
 Elegantná škatuľka previazaná veľkonočnou 
stužkou ukrýva 12 praliniek v tvare kraslíc, 
Mini Roundies, 3 čokoládové kve  nky, 
roztomilé pralinky ovečky a jedinečnú 
čokoládu Ruby. 
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Bol vytvorený so zameraním na všetkých labužníkov, ktorí 
túžia po niečom väčšom ako len po chutnej čokoláde. 
Vytvorte si svoju vysnívanú čokoládu – vyberte si 
tvar, potom chuť čokolády, ingrediencie rôzneho druhu 
a napokon výnimočné balenie.

KROK 2  VYBERTE TVAR:
Ktorý z pekných tvarov si Vás najviac získal?

KROK 1  VYBERTE CHUŤ:
Vyberte si, ktorú čokoládu si chcete vychutnať. Má to byť čokoláda mliečna 
s jemnou dávkou korenia alebo má to byť horká čokoláda s 54 % kakaovou 
masou? Alebo biela čokoláda s jemnou chuťou? Ak sa nemôžete rozhodnúť – 
vyberte si dve, fantasticky spojené čokoládové kombinácie.

KROK 3  VYBERTE PRÍLOHY: 
A teraz sa ponorte do oceánu ingrediencií, ktorými môžete 
vylepšiť svoju čokoládu. Vyberte si spomedzi chrumkavých 
orechov, jemného sušeného ovocia a výnimočných sladkostí.

Tešte sa a rozmaznávajte sa vašou vlastnou čokoládou vo sviatočnom balení!
Viacej možností a konfigurácií nielen sviatočných nájdete na:

WWW.CHOCOLISSIMO.SK

KROK 4  VYBERTE SI OBAL:
Túžite po elegantnej drevenej skrinke alebo po zábavnom balení so 
sladkým zvieratkom?

TMAVÁ ČOKOLÁDA

MLIEČNA ČOKOLÁDA

BIELA ČOKOLÁDA
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CHOCOTELEGRAM

KROK 1  VYBER DĹŽKU TELEGRAMU:

KROK 2  POSKLADAJTE TEXT 
TELEGRAMU Z KOCIEK ČOKOLÁDY:

KROK 3
VYBERTE SI BALENIE:

Stavte na originálnosť a zložte sladkú správu pre blízkych z kociek pravdivej mliečnej 
a bielej čokolády. Celok zabalíme do Vami vybranej obálky alebo elegantnej skrinky 
z jasného dreva, ukrývajúcej v sebe výnimočné priania. Môžete vytvoriť správu 
obsahujúcu od 3 do 60 znakov vyrobených z najlepšej belgickej čokolády.

Rozmyslite si, akú sladkú správu chcete poslať a vyberte dĺžku telegramu, ktorý bude 
naprosto ideálny!

Zložte sladkú správu z písmeniek z výbornej mliečnej čokolády 
s 33 % obsahom kakaovej masy. Pridajte k tomu kocky vyrobené 
z jemnej bielej alebo z výnimočnej horkej čokolády. Vyplňte 
celok farebnými kockami s jedlou potlačou a očarte blízkych 
neočakávanou správou!

Vyberte si spomedzi vkusných balení v tvare 
obálky alebo z elegantných drevených skriniek 

s peknou potlačou. Môžete si taktiež vybrať 
spomedzi iných vzorov, ktoré nájdete na strane: 

www.chocolissimo.sk

Viac čokotelegramov nájdete na stránkach:

CHOCOLISSIMO.SK

ŠTANDARDNÉ KOCKY

ŠPECIÁLNE KOCKY

KOCKY S POTLAČOU

2411   SVETLÁ VEĽKONOČNÁ SKRINKA 10 
 Rozmery balenia: 115×315×25 mm 

2421   SVETLÁ VEĽKONOČNÁ SKRINKA 12 
 Rozmery balenia: 170×370×25 mm 

2401 PLSPRI   OBÁLKA SNEŽIENKA 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

2401 PLEA01   OBÁLKA S VEĽKONOČNÝMI KURIATKAMI 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

2401 PLK001   OBÁLKA S TULIPÁNMI 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

 TRIO HAPPY EASTER 
 Rozmery balenia: 108×107×12 mm 
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Páčia sa Vám produkty ale nemáte nápad na vlastnú čokoládu? Pripravili sme niekoľko návrhov, 
ktoré si môžete kúpiť a tešiť sa z neopakovateľnej chute a z tvaru čokolády.

CHOCOLISSIMO  HOTOVÉ RIEŠENIA CHOCOTELEGRAM
Na stránke www.chocolissimo.sk odkryte, aké hotové návrhy sladkých správ, so zameraním 
na vianočné sviatky, sme pre vás pripravili!

 BEST EASTER WISHES 
 Rozmery balenia: 115×315×25 mm 

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

 TELEGRAM V ZELENEJ OBÁLKE 
 Rozmery balenia: 255×142×18 mm 

 TELEGRAM V OBÁLKE S KURIATKAMI 
 Rozmery balenia: 255×142×18 mm 
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4513 PL12XX   ZAJAC S MALINAMI 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Chutný zajac z bielej a horkej čokolády 
ozdobený peknými sušenými malinami. 

4512 PL02XX   ČOKOLÁDOVÉ 
VAJÍČKO S CUKRÍKAMI 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Farebná kraslica z mliečnej čokolády 
a sladkos   zabalená vo výnimočnom 
zelenom balení. 

4511 PL02XX   MLIEČNY KVIETOK 
S OVOCÍM 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Jemná mliečna čokoláda s prísadou 
sušeného ovocia zabalená v peknej jarnej 
krabičke. 

4513 PL13XX   TMAVÝ ZAJAC 
S MANDĽAMI 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Chutný zajac z horkej čokolády ozdobený 
celými mandľami, kokosovými plátkami 
a červenými ríbezľami. 
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Čokoládky Chocolissimo vďačia za svoju neopakovateľnú chuť 
nielen prvotriednym ingredienciám a receptúram, ale tiež 
tomu, že pri ich výrobe nepoužívame chemické konzervanty 
– neznávame žiadne kompromisy! Ručne vyrobené 
čokoládky sú vyrábané na základe Vašej objednávky, preto 
sú maximálne čerstvé a najchutnejšie hneď po ich doručení. 
Samozrejme, čokoládky Chocolissimo môžete uchovať, ale 
nie dlhšie ako po dobu niekoľkých týždňov – koniec koncov 
skutočná sviežosť nemôže trvať večne!

PRALINKY

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

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 bielej čokolády plnené 
až po okraj krémom s kvapkou 
brandy a šampanského. 

 Lahodný krém s kvapkou 
likéru Kirschwasser skrytý 
v srdci z horkej čokolády. 

 Klasika zo sveta najlepšej 
horkej čokolády. 

 Káva s penou uzavretá 
v čokoládovej šálke. 

 Makadamový orech 
vsadený presne do stredu 
čokolády, unikátna chuť 
vlašských orechov a vanilky 
je doplnená najkvalitnejšou 
mliečnou čokoládou. 

 Lahodná pena z višní 
s nádychom výborných mandlí 
v horkej čokoláde. 

 Jemný truffle krém plávajúci 
na slanej karamelovej 
náplni v pralinke z horkej 
čokolády, ozdobenej kúskami 
mliečnej čokolády. 

 Jemne kyslá náplň s príchuťou 
aromatickej marakuje 
v mliečnej čokoláde. 

 Pomarančová marmeláda 
s krémovou náplňou v horkej 
čokoláde Maralumi. 

 Lahodný marcipán s nádychom 
brandy doplnený polovicou 
vlašského orecha ponorenou 
do mliečnej a horkej čokolády. 

 Krém gianduja s kokosom 
v mliečnej čokoláde. 

 Intenzívna kávová pralinka 
v horkej čokoláde inšpirovaná 
chuťou ranného espressa. 

 Pena z lesného ovocia v kombinácii 
s výbornou vanilkovou penou 
v mliečnej čokoláde. 

 Vynikajúca náplň z čiernych 
ríbezlí v bielej čokoláde s jemným 
nádychom rakytníka. 

 Jemný krém z lieskových orieškov 
s prísadou pistácií a trubičiek 
pokrytý bielou čokoládou. 

 Chrumkavá čokoládová náplň 
s kúskami sušienok Speculoos 
v lahodnej mliečnej čokoláde. 

 Výborná plnka z lieskových 
orechov s chrumkavými 
mandľami zaliata jemnou 
mliečnou čokoládou. 

 Intenzívne ganache z horkej 
čokolády a ginu ukryté pod 
škrupinkou z horkej čokolády. 

 Lákavá kombinácia mliečnej 
čokolády, lieskových orechov 
a jemne rozdrvených sušienok. 

 Sladko-kyslá citrónová náplň 
v kombinácii s výraznou chuťou 
tej najlepšej horkej čokolády. 

 Unikátna výprava do sveta horkej 
čokolády dozdobenej zlatom. 

 Jedinečné spojenie ovocného 
džemu a náplne s vysokým 
obsahom prírodnej vanilky, to 
všetko v lahodnej bielej čokoláde. 

 Dvojvrstvová pralinka, ktorej 
náplň pochádza z kakaa plantáže 
Maralumi s osviežujúcim 
malinovým džemom. 

 Kúsky citrónu ponorené 
v kráľovskom ganache, 
zahalené horkou čokoládou. 

 Srdiečko z mliečnej čokolády 
plnené marmeládou z čiernych 
ríbezlí so štipkou kardamónu 
a čokoládovým krémom. 

 Sladký karamel so štipkou 
soli ukrytý vo vynikajúcej 
horkej čokoláde. 

 Krémové ganache s kvapkou Marc 
de Champagne v bielej čokoláde. 

 Jemný moka krém v krehkej 
bielej čokoláde. 

 Jedinečná kombinácia malín 
s výraznou chuťou ginu 
v mliečnej čokoláde. 

 Vynikajúci marcipán s 50% 
obsahom mandlí v jedinečnej 
horkej čokoláde. 

 Vynikajúci marcipán 
v horkej čokoláde zdobený 
kúskom pistácie. 

 Krémový nugát z lieskových 
orieškov ozdobený celým 
lieskovým orieškom. 

 Ganache s mletými kávovými 
zrnami v horkej čokoláde. 

 Unikátna dvojvrstvová pralinka, 
v ktorej je čokoládová náplň 
s nádychom whisky kombinovaná 
s brusnicovou penou. 

 Vynikajúce tmavé ganache 
v spojení s kávovou náplňou 
a malinovým práškom, ktorý 
je ozdobený kúskami malín. 

 Srdiečko z bielej čokolády plnené 
krémom z lieskových orechov. 

 Mandľová pasta s kúskami 
jabĺk zmiešaná s karamelom 
a calvadosom v mliečnej čokoláde. 

 Srdce z mliečnej čokolády 
s dokonalou náplňou 
s kvapkou brandy. 

 Unikátna kombinácia Prosecco 
s malinovou šťavou zabalená 
do mliečnej čokolády. 

 Výnimočná sladká 
karamelová hmota obklopená 
mliečnou čokoládou. 

 Sladká smotanová náplň s kávou 
a likérom mocca obalená do 
mliečnej a bielej čokolády. 

 Škrupinka z bielej čokolády ukrýva 
čokoládovo kávové ganache. 

 Chrumkavá náplň z lieskových 
orechov s kúskami sušienok 
obalená mliečnou čokoládou. 
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VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

VEĽKONOČNÉ ČOKOLÁDKY:

Výnimočné čokoládové pralinky vo 
forme veľkonočných kraslíc vyplnené 
plnkami, ktoré nadchnú každého labužníka 
čokoládových lahôdok. 

ČOKOLÁDOVÉ VAJÍČKA
CUPCAKES

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  

 Tri dokonalé čokolády: 
mliečna, biela a horká 
vytvárajú peknú kraslicu. 

 Dokonalá plnka Gianduja obalená 
mliečnou čokoládou. Je možné 
si priať ešte niečo viac? 

 Sladké karamelové vnútro 
ukryté v mliečnej čokoláde. 

 Neobvyklá pena z tmavej 
čokolády obalená mliečnou 
čokoládou a ozdobená 
pásikom z tmavej čokolády. 

 Výnimočná kokosová náplň 
obalená horkou čokoládou 
a vkusnou dekoráciou. 

 Výnimočná chrumkavá 
plnka z vlašských orechov 
poliata mliečnou čokoládou 
a ozdobená bielou mašľou. 

 Úžasný duet mliečnej a tmavej 
čokolády spolu s pomarančovu 
a žltou dekoráciou vytvárajú 
farebnú kraslicovú kompozíciu. 

 Spojenie delikátnej pralinkovej 
plnky z lieskových orechov 
a nugátom, poliate tmavou 
čokoládou a ozdobené kvietkom. 

 A čo tak vajíčko z tmavej čokolády 
s kúskami vlašských orechov 
obalených orechovou plnkou? 

 Unikátna chrumkavá náplň 
pokrytá mliečnou čokoládou 
s klasickou dekoráciou. 

 Klasická chuť koláčika brownie 
ukrytá v horkej čokoláde. 

 CAPPUCCINO GANACHE 

 Dokonalý kávový krém 
Cappuccino a čokoládová plnka 
v chutnej belgickej čokoláde.  

 STRAWBERRY FONDANT 

 Silná jahodová plnka ukrytá pod 
sladkým jahodovým krémom 
v chutnej belgickej čokoláde.  

 FOREST BERRIES 
GANACHE 

 Miešaný krém z lesného 
ovocia a chutnej ovocnej plnky 
v mliečnej belgickej čokoláde.  

 CRISPY CHOCOLATE 
CREAM 

 Čokoládový krém na 
chrumkavom mliečno-
čokoládovom kréme ukrytý 
v chutnej mliečnej čokoláde.  

 RED VELVET 

 Jedinečná kompozícia červeného 
ovocia s jemným tvarohovým 
krémom a bielou čokoládou. 

 SALTED CARAMEL 

 Hodvábny karamel prikrytý 
kopčekom karamelového 
krému a obalený mliečnou 
belgickou čokoládou.  

 LEMON CHEESECAKE 

 Výrazná citrónová náplň 
v košíku z hodvábnej mliečnej 
belgickej čokolády. 

 SOUR CHERRY 
GANACHE 

 Ganache z bielej čokolády 
a čerešňového likéru pokryté 
jemným smotanovým 
krémom s kúskami malín. To 
všetko v lahodnej mliečnej 
belgickej čokoláde ozdobenej 
kúskami brusníc. 

 DARK CHOCOLATE 
GANACHE 

 Ganache z tmavej čokolády 
s chrumkavými guľkami zdobiacich 
pralinku v tvare torty. 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 Chutná dvojvrstvová 
pralinka spájajúca delikátny 
čokoládový mušt s osviežujúcim 
višňovým ganache. 

 RED BERRIES CREME 

 Úžasný kúsok jahodovej 
torty s dekoráciou rozety 
z bieleho krému. 

 LEMON CHEESECAKE 

 Chuť citronového tvarohu 
skrytého v pralinke v tvare 
koláčika ozdobeného 
kúskami laskonky. 

 WHITE CHOCO 
CHICKEN 

 Pekné a zábavné čokoládové 
kuriatka rozplývajúce sa v ústach 
s orechovou plnkou obalené 
jemnou bielou čokoládou. 

 SHEEP WHITE 

 Výnimočné ovečky naplnené až po 
okraj orechovým krémom ukryté 
pod pokrývkou bielej čokolády. 

 MILK CHOCO CHICKEN 

 Pekné a zábavné čokoládové 
kuriatka rozplývajúce sa v ústach 
s orechovou plnkou obalené 
jemnou mliečnou čokoládou.  

 SHEEP CUPCAKE 

 Chutná čokoládová ovečka 
s výbornou mandľovou náplňou 
ukrytou v jemnej bielej čokoláde.  

 Vajíčko z mliečnej čokolády 
vyplnené plnkou z vaječného likéra 
– no nie je to ideálna kombinácia? 

 Sladká laskonka obalená v jemnej 
jahodovej náplni v bielej čokoláde. 

 Chrumkavý koláčikový klenot 
obalený vanilkovým krémom 
ukrytý v mliečnej čokoláde. 

 Pekne ozdobené vajíčko z mliečnej 
čokolády s orechovou plnkou 
a celým lieskovým orechom. 

 Tmavá čokoláda s vkusnou 
mašľou vyrobenou z bielej 
čokolády vyplnená až po okraj 
chrumkavou orechovou plnkou. 

 Chutný krém s kávou Mocha 
vytvára netypický duet so 
sladkým karamelom. 

 Jedinečná mandľová vášeň 
v podobe mandľového 
krému a praženej mandle 
v zdobenej bielej škrupinke. 

 Typický sviatočný citrónový 
koláčik ukrytý vo vnútri 
vajíčka z bielej čokolády. 

 Krásne kropenaté čokoládové 
vajíčko s jemnou náplňou Tiramisu. 

 Chrumkavá plnka z lieskových 
orechov? Áno! Hlavne v bielej 
čokoláde s mliečnou mašľou! 

 Lákavá karamelová náplň 
obalená tou najlahodnejšou 
mliečnou čokoládou 
a zdobená pomarančom. 
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KAŽDÝ, KOMU ZÁLEŽÍ NA JEHO ZNAČKE CHCE, ABY SA TÁTO 
NACHÁDZALA LEN NA PRODUKTOCH NAJVYŠŠEJ KVALITY. 

AK HĽADÁTE VÝNIMOČNÝ FIREMNÝ DARČEK, NÁŠ TEAM CHOCOLISSIMO JE VÁM K SLUŽBÁM.

AK VÁS NAŠA PONUKA CHOCOLISSIMO ZAUJALA, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ.

TEL. +421 2/333 310 31      B2B@CHOCOLISSIMO.SK

Tento mater iá l  má len in formačný charak ter.
Ak tuálna ponuka je dos tupná na www.chocol iss imo.sk.

Všetky ceny sú uvedené v Eur.  Cenník je p la tný od 1. januára 2020.
Ceny môžu podl iehať  zmene.



Zákaznícka linka: 233 331 031
Mobil: 919 026 154
b2b@chocolissimo.sk

WWW.CHOCOLISSIMO.SK

MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań
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MM Brown Deutschland GmbH
Eschborner Landstr. 55
60489 Frankfurt
GERMANY


