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Descoperă cea mai intensă aromă  
a paștelui cu Chocolissimo!

AM ADUNAT ÎN ACEST CATALOG, DEDICAT 
SĂRBĂTORILOR PASCALE, O GAMĂ VARIATĂ DE PRODUSE 
DIN CEA MAI BUNĂ CIOCOLATĂ BELGIANĂ: PRALINE 
ELEGANTE, FIGURINE SIMPATICE ȘI TABLETE AROMATE 

CU INGREDIENTE INEDITE. 
CA DE FIECARE DATĂ, VĂ SURPRINDEM CU AMBALAJELE 
NOASTRE CREATIVE ȘI ORIGINALE, MENITE 

SĂ-I SURPRINDĂ ȘI SĂ-I BUCURE PE TOȚI.

Paşte fericit!



După aproape 19 ani de la fondare, noi continuăm în fiecare 
zi să lucrăm la dezvoltarea produselor pentru a ne asigura că 
fiecare bucățică din Chocolissimo este de cea mai bună calitate, 
folosind cele mai fine ingrediente din lume.
Ciocolata fină și pralinele sunt în continuare realizate manual cu 
dragoste și măiestrie de către ciocolatieri pasionați. Gustă și vei 
simți.
Sperăm să vă încânte răsfoirea catalogului nostru și abia 
așteptăm proiectele viitoare.

Echipa de vânzări va fi fericită să vă sfătuiască în privința 
proiectelor dumneavoastră!

Dragă client,

Stijn Theeuwen | Director general

„Am ales să fiu un membru al echipei Chocolissimo 
datorită pasiunii mele pentru ciocolată și a bucuriei pe 

care aceasta o împarte tuturor." 
„Pasiunea noastră este de a ne asigura 
că fiecare ciocolată arată bine, 
iar gustul este incredibil."
Michal Nikanorow | Maestru ciocolatier

32



Încă de la fondarea brandului în anul 2004, succesul Chocolissimo a constat în atenția acordată 
calității ciocolatei, dar și ambalajelor elegante, designului special și personalizării. Toate produsele 
noastre pot fi personalizate astfel încât să comunice cât mai bine în numele companiei.

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

• Personalizarea completă a ambalajului conform designului  
dorit începând de la un număr de 200 de bucăți.

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

Cu noi va puteți îndulci clienții iubitori de ciocolată tot timpul anului. În lunile calde expediem 
comenzile cu pastile pentru răcire pentru a garanta cea mai bună calitate. Fixați cantitatea de 
cadouri pe care doriți să le dăruiți lunar sau anual, iar noi le vom livra cu regularitate. Acest lucru 
vă oferă oportunitatea de a dărui praline și ciocolată cu diferite ocazii.
Suntem încântați să vă oferim livrare oriunde în Europa, direct către clienții dumneavoastră, către 
parteneri sau angajați și putem adăuga chiar și felicitări la cerere.
Navigați pe site-ul nostru pentru mai multe idei de cadouri – Avem cadouri pentru orice ocazie:  
* Promoții de marketing * Expoziții & convenții * Stimulente și recompense pentru angajați  
* Cadouri de mulțumire * Cadouri în semn de felicitări * Cadouri pentru zile de naștere  
* Aniversări corporate sau ale angajaților * Lansări de produse * Hoteluri * Cadouri de Paște  
* Cadouri de Crăciun * Cadouri de Anul nou *
Contactați-ne pentru servicii personalizate la adresa de e-mail corporate@chocolissimo.ro  
și vom veni către dumneavoastră cu soluții pentru a vă încânta clienții, partenerii și angajații.  
Vă asteptăm să vă alăturați clienților noștri corporate fideli și fericiți!

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

CADOURI CORPORATE UNICE

Plonjați adânc în minunata lume Chocolissimo și simțiți-va liberi 
să ne provocați cu ideile dumneavoastră creative.

Așteptăm cu nerăbdare să 
vă transformăm  
ideile în realitate! 
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Este posibil să trăiești fără plastic? Aceasta este o întrebare care ni se adresează  
deseori. Este destul de greu în zilele noastre să eviți complet contactul cu plasticul.
Mulți dintre noi trebuie să folosească un telefon, să conducă o mașină sau să lucreze  
la un computer în viața de zi cu zi, și toate acestea tind să conțină mult plastic.
Aici la Chocolissimo avem scopul de a reduce eficient plasticul din pachetele noastre,  
dar înțelegem că este un proces greu și îndelungat, pe care îl susținem activ prin  
prezentarea produselor cu plastic redus, evidențiate printr-o pictogramă specială.

PRODUSE FĂRĂ ELEMENTE DIN PLASTIC
MAI SIGUR PENTRU MEDIU

SĂ FACEM LUMEA UN LOC DULCE ÎMPREUNĂ
Pentru că fiecare efort contează, facem tot posibilul la Chocolissimo 
pentru a face planeta un loc mai curat. Acesta este motivul pentru  
care ne încurajăm clienții să refolosească ambalajele noastre.

PRODUSE FĂRĂ ELEMENTE DIN PLASTIC MAI SIGUR PENTRU MEDIU
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Ambalare individuală, etichetare  
și livrare directă la adresa indicată.

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

Ambalaje realizate 100%  
din hârtie reciclată

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

Raport de livrări la finalul proiectului.

PRELUĂM LOGISTICA ȘI LIVRAREA  
CADOURILOR DE CRĂCIUN ÎN  

NUMELE COMPANIEI

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

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

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

CHOCOLATE CORPORATE GIFTS

PRALINE PRINTATE

PANGLICĂ AURIE STANDARD

BANDEROLĂ DIN CARTON

STICKER

SELECŢIE DE CHOCO TELEGRAM

SELECŢIE DE 
HOTSTAMPING

PANGLICĂ ŞI CARD

CUTIE PERSONALIZATĂ

SERIGRAFIE

GRAVARE

For more information, 
please check our online catalogue.

CHOCOLISSIMO.RO/EASTER-CATALOGUE
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ChocoPrints – un concept de care suntem foarte mândri şi care oferă opţiuni de print comestibil color pe ciocolată albă. Putem printa 

logo-uri, coduri QR sau diverse imagini şi mesaje. Garantăm o calitate deosebită a ciocolatei, posibilitatea de a opta pentru orice dimensiune 

a pachetului şi un produs final de impact.

CHOCOPRINTS
Sunteţi în căutarea unui produs realizat cu pasiune şi atenţie la detalii? Vreţi să turnaţi forma logo-ului pe o tabletă din ciocolată premium? Sau poate planificaţi 

o campanie de lansare a unui produs şi doriţi să oferiţi clienţilor varianta dulce a acestuia? Contactaţi echipa noastră astăzi pentru a alege dintre opţiunile 

noastre de producţie a formelor şi figurinelor din ciocolată personalizate, folosind cele mai bune ingrediente naturale. 

FORME DIN CIOCOLATĂ PERSONALIZATE

AȘA VA ARĂTA  
IMPRIMAREA PE CIOCOLATĂ 

Imprimarea este realizată pe ciocolată albă care are 

o nuanță ușoară de galben. Imprimarea pe acest fundal 

determină aspectul final. Culorile care se vor schimba după 

imprimare sunt: albastru, roz (magenta), verde. Pentru a 

obține confirmarea clientului se efectuează teste înainte de 

aprobarea finală.

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

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

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

1312





CHOCOLATE EGGS

NEW

NEW

399902 HAPPY EASTER EGG WITH 
WILLOW TWIGS 
Dimensiuni în ambalaj: 110×137×20 mm
Greutate netă: 50 g
Preţ net: 27,89 RON
Preţ brut: 30,40 RON
Ciocolată cu lapte turnată manual sub formă de 
ou de Paște cu decor în formă de crenguțe de 
salcie, așezată într-o cutie cu grafică de Paște.

399903 HAPPY EASTER TRICOLOR EGG 
Dimensiuni în ambalaj: 110×137×20 mm
Greutate netă: 50 g
Preţ net: 25,78 RON
Preţ brut: 28,10 RON
Tabletă de ciocolată neagră, ciocolată cu lapte și 
ciocolată albă, turnată manual sub formă de ou 
de Paște, plasată într-o cutie specială.
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CHOCOLATE EGGS

BESTSELLER

BESTSELLER
3469 4 CHOCOLATE EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 90×85×40 mm
Greutate netă: 60 g
Preţ net: 41,93 RON
Preţ brut: 45,70 RON
4 figurine delicioase în formă de ou cu o fundiță 
elegantă, umplute cu cremă de alune și caramel.

3470 8 CHOCOLATE EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 165×85×40 mm
Greutate netă: 120 g
Preţ net: 63,03 RON
Preţ brut: 68,70 RON
8 figurine delicioase în formă de ou cu o fundiță 
elegantă, umplute cu cremă de alune și caramel.
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PASTEL EASTER

344601 BUNNY WITH EGG PRALINES
Dimensiuni în ambalaj: 76×78×90 mm
Greutate netă: 60 g
Preţ net: 30,00 RON
Preţ brut: 32,70 RON
O cutie unică în formă de iepuraș, umplută cu 
5 praline în formă de ou cu umpluturi delicioase.

314402 EASTER TIME MIX
Dimensiuni în ambalaj: 224×150×32 mm
Greutate netă: 180 g
Preţ net: 88,44 RON
Preţ brut: 96,40 RON
O cutie de Paște cu un mix de 15 praline 
decorate manual, dintre care 9 sunt ouă cu 
umpluturi delicioase. 

314501 EASTER TIME CLASSIC
Dimensiuni în ambalaj: 224×150×32 mm
Greutate netă: 180 g
Preţ net: 88,44 RON
Preţ brut: 96,40 RON
O cutie de Paște cu un mix de 15 praline 
decorate manual.
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PASTEL EASTER

BESTSELLER

BESTSELLER

3527  SWEET HERD MINI
Dimensiuni în ambalaj: 104×104×45 mm
Greutate netă: 100 g
Preţ net: 51,01 RON
Preţ brut: 55,60 RON
4 praline delicioase în formă de oițe, cu 
umplutură surprinzătoare de nuci.

3528  SWEET HERD MIDI
Dimensiuni în ambalaj: 145×145×45 mm
Greutate netă: 175 g
Preţ net: 73,12 RON
Preţ brut: 79,70 RON
7 praline delicioase în formă de oițe, cu 
umplutură surprinzătoare de nuci.

352801 HAPPY SHEEP
Dimensiuni în ambalaj: 170×90×40 mm
Greutate netă: 110 g
Preţ net: 53,12 RON
Preţ brut: 57,90 RON
6 praline delicioase în formă de oițe, cu 
umplutură surprinzătoare de nuci.
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CHOCOLATE DIVINE

349201  MINI DIVINE CHOCOLATE
Dimensiuni în ambalaj: 180×118×30 mm
Greutate netă: 85 g
Preţ net: 51,01 RON
Preţ brut: 55,60 RON
3 forme deosebite realizate din ciocolată cu lapte şi ciocolată neagră 
a căror temă este strâns legată de comorile de pe Insula Paştelui. 
Descoperă gusturi unice din toate colţurile lumii!

349202  MIDI DIVINE CHOCOLATE
Dimensiuni în ambalaj: 180×118×30 mm
Greutate netă: 100 g
Preţ net: 55,23 RON
Preţ brut: 60,20 RON
3 forme deosebite realizate din ciocolată cu lapte şi ciocolată neagră 
a căror temă este strâns legată de comorile de pe Insula Paştelui. 
Descoperă gusturi unice din toate colţurile lumii!
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CHOCOLATES COLLECTION

BESTSELLER

342903 EASTER CHOCOLATES COLLECTION
Dimensiuni în ambalaj: 184×178×44 mm
Greutate netă: 210 g
Preţ net: 117,25 RON
Preţ brut: 127,80 RON
Un set unic ce conține specialități din ciocolată ascunse într-o cutie din 
lemn deschis la culoare. Cuprinde: praline în formă de brioșe, praline în 
forma feliilor de tort și praline în formă de ouă de Paște.
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EASTER PREMIERE

0213 EASTER PREMIERE MINI
Dimensiuni în ambalaj: 145×117×37 mm
Greutate netă: 125 g
Preţ net: 83,03 RON
Preţ brut: 90,50 RON
O cutie clasică din lemn de culoare deschisă 
care conține 10 praline de ciocolată, umplute cu 
creme delicioase și decorate manual. 

0212 EASTER PREMIERE QUADRO
Dimensiuni în ambalaj: 93×93×37 mm
Greutate netă: 60 g
Preţ net: 50,00 RON
Preţ brut: 54,50 RON
O cutie clasică din lemn de culoare deschisă care 
conține 5 praline de ciocolată, umplute cu creme 
delicioase și decorate manual.

0214 EASTER PREMIERE MIDI
Dimensiuni în ambalaj: 197×145×37 mm
Greutate netă: 250 g
Preţ net: 143,58 RON
Preţ brut: 156,50 RON
O cutie clasică din lemn de culoare deschisă care 
conține 20 de praline de ciocolată, umplute cu 
creme delicioase și decorate manual.

0215 EASTER PREMIERE MAXI
Dimensiuni în ambalaj: 287×145×37 mm
Greutate netă: 375 g
Preţ net: 198,72 RON
Preţ brut: 216,60 RON
O cutie clasică din lemn de culoare deschisă care 
conține 30 de praline de ciocolată, umplute cu 
creme delicioase și decorate manual.
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HAPPY EASTER

3160 EGG CHOCOLATERIE
Dimensiuni în ambalaj: 156×114×89 mm
Greutate netă: 250 g
Preţ net: 208,07 RON
Preţ brut: 226,80 RON
O cutie din lemn african care conține 20 de ouă 
de ciocolată.

3161 EGG GRANDE
Dimensiuni în ambalaj: 156×127×114 mm
Greutate netă: 375 g
Preţ net: 316,70 RON
Preţ brut: 345,20 RON
O cutie din lemn african care conține 30 de ouă 
de ciocolată.

3162 EGG MASSIMO
Dimensiuni în ambalaj: 168×156×114 mm
Greutate netă: 500 g
Preţ net: 416,42 RON
Preţ brut: 453,90 RON
O cutie din lemn african care conține 40 de ouă 
de ciocolată.
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HAPPY EASTER

3158 EGG ELEGANCE MINI
Dimensiuni în ambalaj: 89×88×37 mm
Greutate netă: 60 g
Preţ net: 57,71 RON
Preţ brut: 62,90 RON
O cutie din lemn african care conține 5 praline 
în formă de ou de Paște, umplute cu creme 
delicioase și decorate manual. 

3159 EGG ELEGANCE
Dimensiuni în ambalaj: 143×104×37 mm
Greutate netă: 125 g
Preţ net: 95,23 RON
Preţ brut: 103,80 RON
O cutie din lemn african care conține 10 praline 
în formă de ou de Paște, umplute cu creme 
delicioase și decorate manual.

3163 EGG CLASSIC
Dimensiuni în ambalaj: 195×142×37 mm
Greutate netă: 250 g
Preţ net: 147,80 RON
Preţ brut: 161,10 RON
O cutie din lemn african care conține 20 praline 
în formă de ou de Paște, umplute cu creme 
delicioase și decorate manual.

3164 EGG PRESTIGE
Dimensiuni în ambalaj: 290×142×37 mm
Greutate netă: 375 g
Preţ net: 207,71 RON
Preţ brut: 226,40 RON
Această cutie elegantă conține 30 de ouă 
de ciocolată cu cremă delicioasă.

3332



HAPPY EASTER

316302 EASTER CHOCOCASE MINI WITH 
EGGS PRALINES
Dimensiuni în ambalaj: 116×86×38 mm
Greutate netă: 70 g
Preţ net: 65,14 RON
Preţ brut: 71,00 RON
O cutie din lemn african ce conține 5 praline în 
formă de ou de Paște.

316301 EASTER CHOCOCASE MINI
Dimensiuni în ambalaj: 116×86×39 mm
Dimensiune ciocolată: 80×50×7 mm
Greutate netă: 35 g
Preţ net: 55,23 RON
Preţ brut: 60,20 RON
O tabletă din ciocolată albă pe care o putem 
printa cu grafica unei cărți de vizită, așezată 
într-o cutie premium, elegantă, din lemn african.

316303 EASTER CHOCOCASE WITH EGGS PRALINES
Dimensiuni în ambalaj: 213×63×38 mm
Greutate netă: 60 g
Preţ net: 63,03 RON
Preţ brut: 68,70 RON
O cutie din lemn african ce conține 6 ouă din ciocolată.
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THE FINEST EASTER EGG

3497 LUXURY EGG MILK
Dimensiuni în ambalaj: 182×115×115 mm
Înălţimea figurinei: 119 mm
Greutate netă: 210 g
Preţ net: 105,05 RON
Preţ brut: 114,50 RON
Un ou de Paşte unic şi original, realizat din 
ciocolată cu lapte şi decorat cu ciocolată neagră, 
ambalat într-o cutie inedită, la baza căreia se află 
un sertar secret care coţine 7 praline în formă 
de ou.

349902 LUXURY EGG RUBY WITH GOLD
Dimensiuni în ambalaj: 182×115×115 mm
Înălţimea figurinei: 119 mm
Greutate netă: 210 g
Preţ net: 119,36 RON
Preţ brut: 130,10 RON
Un ou unic, realizat din ciocolată ruby cu accente 
aurii, însoțit de 7 praline delicioase în formă de 
ou. Toate sunt așezate într-o cutie simpatică, cu 
grafică elegantă.

3498 LUXURY EGG DARK
Dimensiuni în ambalaj: 182×115×115 mm
Înălţimea figurinei: 119 mm
Greutate netă: 210 g
Preţ net: 105,05 RON
Preţ brut: 114,50 RON
Un ou uimitor cu decor colorat, împreună cu 
7 ouă delicioase cu umplutură. Întregul set este 
ambalat într-o cutie elegantă cu grafică specifică.
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THE FINEST EASTER EGG

3430 THE FINEST EASTER EGG  
– BLUE MINI
Dimensiuni în ambalaj: 200×140×40 mm
Greutate netă: 130 g
Preţ net: 88,26 RON
Preţ brut: 96,20 RON
Un pachet de Paște în formă de ouă cu accente 
albastre și aurii umplut cu 11 praline în formă 
de ouă, realizate manual din cea mai bună 
ciocolată belgiană.

3435 THE FINEST EASTER EGG – GREEN
Dimensiuni în ambalaj: 249×173×40 mm
Greutate netă: 240 g
Preţ net: 124,68 RON
Preţ brut: 135,90 RON
O cutie extrem de elegantă în care am pus 
19 praline delicate în formă de ou de Paște, 
umplute cu creme surprinzătoare și decorate 
manual. Cutia este embosată cu romburi 
de culoare verde care îi conferă o eleganță 
surprinzătoare.

3436 THE FINEST EASTER EGG – RED
Dimensiuni în ambalaj: 249×173×40 mm
Greutate netă: 240 g
Preţ net: 124,68 RON
Preţ brut: 135,90 RON
O cutie extrem de elegantă în care am pus 
19 praline delicate în formă de ou de Paște, 
umplute cu creme surprinzătoare și decorate 
manual. Cutia este embosată cu romburi 
de culoare roșie care îi conferă o eleganță 
surprinzătoare.

3437 THE FINEST EASTER EGG – BLUE
Dimensiuni în ambalaj: 249×173×40 mm
Greutate netă: 240 g
Preţ net: 124,68 RON
Preţ brut: 135,90 RON
O cutie extrem de elegantă în care am pus 
19 praline delicate în formă de ou de Paște, 
umplute cu creme surprinzătoare și decorate 
manual. Cutia este embosată cu romburi de 
culoare albastră care îi conferă o eleganță 
surprinzătoare.
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BLOOM COLLECTION

349301 EASTER EGGS PRALINES MINI
Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm
Greutate netă: 80 g
Preţ net: 32,75 RON
Preţ brut: 35,70 RON
Praline în formă de ouă de Paște realizate din ciocolată 
cu lapte, ciocolată neagră și albă și umplute cu creme 
irezistibile, ambalate într-o cutie cu grafică specifică 
sezonului.

081801 CHOCOMACADAMIA MINI
Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm
Greutate netă: 55 g
Preţ net: 32,75 RON
Preţ brut: 35,70 RON
Nuci de macadamia delicioase învelite în ciocolată cu 
lapte, ambalate într-o cutie elegantă.

081701 CHOCONUTS MINI
Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm
Greutate netă: 65 g
Preţ net: 32,75 RON
Preţ brut: 35,70 RON
Alune de pădure crocante învelite în ciocolată cu lapte 
delicate, ambalate într-o cutie elegantă.

081901 CHOCOSTRAWBERRIES MINI
Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm
Greutate netă: 60 g
Preţ net: 32,75 RON
Preţ brut: 35,70 RON
Căpșune încântătoare învelite în ciocolată cu lapte 
delicioasă, decorate cu ciocolată albă și ambalate 
într-o cutie elegantă.
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EASTER WHITE

037001 EASTER WHITE XS
Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm
Greutate netă: 50 g
Preţ net: 37,16 RON
Preţ brut: 40,50 RON
4 praline delicioase, incluzând 2 praline Oxide cu 
print comestibil, așezate într-o cutie cu panglică 
de Paște.

037101 EASTER WHITE L
Dimensiuni în ambalaj: 132×95×30 mm
Greutate netă: 75 g
Preţ net: 52,48 RON
Preţ brut: 57,20 RON
6 praline delicioase, incluzând 3 praline Oxide cu 
print comestibil, așezate într-o cutie cu panglică 
de Paște.

037201 EASTER WHITE XL
Dimensiuni în ambalaj: 165×88×30 mm
Greutate netă: 100 g
Preţ net: 60,92 RON
Preţ brut: 66,40 RON
8 praline delicioase, incluzând 4 praline Oxide cu 
print comestibil, așezate într-o cutie cu panglică 
de Paște.
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EASTER WHITE

346701 WHITE XS WITH EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm
Greutate netă: 45 g
Preţ net: 27,25 RON
Preţ brut: 29,70 RON
4 praline unice în formă de ouă de Paște umplute 
cu creme delicioase, așezate într-o cutie cu 
fundiță.

346702 WHITE L WITH EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 132×95×30 mm
Greutate netă: 70 g
Preţ net: 38,35 RON
Preţ brut: 41,80 RON
6 praline unice în formă de ouă de Paște umplute 
cu creme delicioase, așezate într-o cutie cu 
fundiță.

346703 WHITE XL WITH EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 165×88×30 mm
Greutate netă: 95 g
Preţ net: 49,36 RON
Preţ brut: 53,80 RON
8 praline unice în formă de ouă de Paște umplute 
cu creme delicioase, așezate într-o cutie cu 
fundiță.
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CHOCO SHEEP

347201 CHOCO SHEEP WHITE
Dimensiuni în ambalaj: 70×80×70 mm
Înălţimea figurinei: 66 mm
Greutate netă: 40 g
Preţ net: 28,26 RON
Preţ brut: 30,80 RON
Oițe delicioase realizate din ciocolată albă.

347202 CHOCO SHEEP MILK
Dimensiuni în ambalaj: 70×80×70 mm
Înălţimea figurinei: 66 mm
Greutate netă: 40 g
Preţ net: 28,26 RON
Preţ brut: 30,80 RON
Oițe delicioase realizate din ciocolată cu lapte.
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CHOCO SHEEP

340803 MINI MILK SHEEP 
Dimensiuni în ambalaj: 90×45×70 mm
Înălţimea figurinei: 46 mm
Greutate netă: 25 g
Preţ net: 27,89 RON
Preţ brut: 30,40 RON
Oiță fermecătoare realizată din cea mai bună 
ciocolată cu lapte, așezată într-o frumoasă cutie 
colorată, cu fereastră.

340802 2 MINI SHEEP
Dimensiuni în ambalaj: 161×46×71 mm
Înălţimea figurinei: 46 mm
Greutate netă: 50 g
Preţ net: 44,04 RON
Preţ brut: 48,00 RON
Doua oițe realizate din ciocolată albă cu zmeură 
și din ciocolată cu lapte în cutie frumos colorată.

340801 MINI SHEEP WITH RASPBERRIES
Dimensiuni în ambalaj: 90×45×70 mm
Înălţimea figurinei: 46 mm
Greutate netă: 25 g
Preţ net: 27,89 RON
Preţ brut: 30,40 RON
O mini-oiță fermecătoare realizată din ciocolată 
de cea mai bună calitate cu zmeură, așezată 
într-o cutie colorată, cu fereastră.
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HAPPY EASTER EGGS

341701 1 EGG FIGURINE
Dimensiuni în ambalaj: 110×60×16 mm
Greutate netă: 12 g
Preţ net: 13,85 RON
Preţ brut: 15,10 RON
Un ou de Paşte realizat din cea mai bună 
ciocolată belgiană cu lapte, ambalat într-o cutie 
extrem de elegantă, cu fereastră.

341702 2 EGGS FIGURINES
Dimensiuni în ambalaj: 150×120× 19 mm
Greutate netă: 24 g
Preţ net: 19,45 RON
Preţ brut: 21,20 RON
2 ouă de Paşte realizate din cea mai bună 
ciocolată belgiană cu lapte, ambalate într-o cutie 
extrem de elegantă, cu fereastră.

3417 EASTER GOODIES – EGGS FIGURES
Dimensiuni în ambalaj: 236×126×21 mm
Greutate netă: 95 g
Preţ net: 44,04 RON
Preţ brut: 48,00 RON
Un set de 8 figurine de Paște plate în formă 
de ouă.

341703 3 EGGS FIGURINES
Dimensiuni în ambalaj: 200×140×19 mm
Greutate netă: 35 g
Preţ net: 25,41 RON
Preţ brut: 27,70 RON
3 ouă de Paşte realizate din cea mai bună 
ciocolată belgiană cu lapte, ambalate într-o cutie 
extrem de elegantă, cu fereastră.
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EASTER GOODIES

BESTSELLER

BESTSELLER
3155  HAPPY EGGS QUARTET
Dimensiuni în ambalaj: 105×105×70 mm
Greutate netă: 70 g
Preţ net: 55,23 RON
Preţ brut: 60,20 RON
Un cofrag original în care am pus 6 ouă 
de ciocolată, decorate manual. Banderola din 
jurul cutiei poate fi personalizata cu grafica 
proprie.

3156  HAPPY EGGS SIXTET
Dimensiuni în ambalaj: 160×110×73 mm
Greutate netă: 105 g
Preţ net: 69,91 RON
Preţ brut: 76,20 RON
4 praline unice în formă de cuib, umplute 
cu cremă delicioasă și decorate cu ouă de zahăr, 
într-o cutie specială.

346501 4 HAPPY EASTER CHICKS
Dimensiuni în ambalaj: 90×85×40 mm
Greutate netă: 75 g
Preţ net: 44,04 RON
Preţ brut: 48,00 RON
4 praline cu forme delicioase din ciocolată 
belgiană umplute cu cremă delicioasă de alune.

341101 8 HAPPY EASTER CHICKS
Dimensiuni în ambalaj: 165×85×40 mm
Greutate netă: 150 g
Preţ net: 66,33 RON
Preţ brut: 72,30 RON
8 praline cu forme delicioase din ciocolată 
belgiană umplute cu cremă delicioasă de alune.
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EASTER GOODIES

3466 HAPPY EASTER TWELVE EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 190×155×35 mm
Greutate netă: 140 g
Preţ net: 61,93 RON
Preţ brut: 67,50 RON
12 ouă de ciocolată, în 4 arome diferite, umplute 
cu creme surprinzătoare, închise într-o cutie 
cu fereastră. Banderola din jurul cutiei poate fi 
personalizată cu grafica proprie.

3467 HAPPY EASTER 4 EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 100×100×30 mm
Greutate netă: 45 g
Preţ net: 31,01 RON
Preţ brut: 33,80 RON
Într-o cutie elegantă tip sertar am pus 4 praline 
delicioase în formă de ou de Paște, umplute 
cu creme aromate.

3468 HAPPY EASTER 6 EGGS
Dimensiuni în ambalaj: 142×106×30 mm
Greutate netă: 70 g
Preţ net: 41,93 RON
Preţ brut: 45,70 RON
Într-o cutie elegantă tip sertar am pus 6 praline 
delicioase în formă de ou de Paște, umplute 
cu creme aromate.
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EASTER GOODIES

342501 EASTER FIGURES
Dimensiuni în ambalaj: 200×140×18 mm
Greutate netă: 30 g
Preţ net: 25,78 RON
Preţ brut: 28,10 RON
Set de Paște format din două figurine în formă de 
rățuște și un iepuraș delicios din lapte și ciocolată 
albă, ambalate într-o cutie extrem de elegantă, 
cu fereastră.

319802 BUNNY SOLO DARK
Dimensiuni în ambalaj: 111×60×18 mm
Greutate netă: 10 g
Preţ net: 13,85 RON
Preţ brut: 15,10 RON
Figurină în formă de iepuraș realizată din cea 
mai bună ciocolată neagră de origine belgiană, 
ambalată într-o cutie extrem de elegantă, cu 
fereastră.

319801 BUNNY SOLO MILK
Dimensiuni în ambalaj: 111×60×18 mm
Greutate netă: 10 g
Preţ net: 13,85 RON
Preţ brut: 15,10 RON
Figurină în formă de iepuraș realizată din cea 
mai bună ciocolată cu lapte de origine belgiană, 
ambalată într-o cutie extrem de elegantă, cu 
fereastră.

319803 BUNNY SOLO WHITE
Dimensiuni în ambalaj: 111×60×18 mm
Greutate netă: 10 g
Preţ net: 13,85 RON
Preţ brut: 15,10 RON
O figurină în formă de iepuraș de Paște realizată 
din ciocolată de cea mai bună calitate, ambalată 
într-o cutie cu fereastră.

319701 2 EASTER FIGURES
Dimensiuni în ambalaj: 150×120× 19 mm
Greutate netă: 20 g
Preţ net: 19,45 RON
Preţ brut: 21,20 RON
Setul format dintr-un iepuras si un puisor din 
ciocolata belgiana cu lapte si ciocolata alba este 
ambalat intr- o cutie simpatica cu fereastra.
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EASTER GOODIES

BESTSELLER

340401 DUCKS & BUNNIES
Dimensiuni în ambalaj: 235×126×22 mm
Greutate netă: 95 g
Preţ net: 44,04 RON
Preţ brut: 48,00 RON
Set de Paște cu ciocolată delicioasă in formă 
de rățuște și iepurași, într-o cutie veselă 
cu fereastră.

340301 CHOCOBUNNIES
Dimensiuni în ambalaj: 235×126×22 mm
Greutate netă: 95 g
Preţ net: 44,04 RON
Preţ brut: 48,00 RON
8 iepurași simpatici, din toate tipurile 
de ciocolată, într-o cutie veselă cu fereastră.

340405 MIX OF EASTER GOODIES
Dimensiuni în ambalaj: 235×126×22 mm
Greutate netă: 120 g
Preţ net: 51,01 RON
Preţ brut: 55,60 RON
Mix Răsfăț de Paște. Ouă delicioase cu umplutură 
fină și figurine din cea mai fină ciocolată, 
ambalate într-o cutie extrem de elegantă, cu 
fereastră și banderolă colorată.
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EASTER CHOCOPOSTCARD

NEW

NEW

ChocoPostcard - instructiuni:
Alegi imaginea favorita.
Ne trimiti imaginea aleasa.
Asta este tot ce ai de facut pentru a-ti lega cele mai frumoase amintiri de gustul delicios al ciocolatei noastre.

348002 EASTER POSTCARD GRAND
Dimensiuni în ambalaj: 238x170x34 mm
Dimensiunile imaginii: 130x90 mm
Greutate netă: 250 g
Preţ net: 135,60 RON
Preţ brut: 147,80 RON
O cutie cu 20 ouă de ciocolată delicioase și atent 
selecționate, așezate într-o cutie din carton cu 
geam. Capacul poate fi personalizat, decorat cu  
o fotografie aleasă de dumneavoastră sau cu un 
design elegant grafic de Paște.

348001 EASTER POSTCARD PETIT
Dimensiuni în ambalaj: 184x137x34 mm
Dimensiunile imaginii: 130x90 mm
Greutate netă: 125 g
Preţ net: 80,46 RON
Preţ brut: 87,70 RON
O cutie cu 10 ouă de ciocolată delicioase și atent 
selecționate, așezate într-o cutie din carton cu 
geam. Capacul poate fi personalizat, decorat cu  
o fotografie aleasă de dumneavoastră sau cu un 
design elegant grafic de Paște.
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EASTER CHOCOPOSTCARD

ChocoPostcard - instructiuni:
Alegi imaginea favorita.
Ne trimiti imaginea aleasa.
Asta este tot ce ai de facut pentru a-ti lega cele mai frumoase amintiri de gustul delicios al ciocolatei noastre.

3118 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI
Dimensiuni în ambalaj: 310×235×40 mm
Dimensiunile imaginii: 165×115 mm
Greutate netă: 410 g
Preţ net: 188,26 RON
Preţ brut: 205,20 RON
Trimite ouă delicioase de ciocolată Chocolissimo 
în loc de felicitarea traditională. Noi vom 
personaliza cutia cu fotografia dorită! Cutia 
conține 30 ouă de ciocolată umplute cu cremă 
delicioasă.

3480 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm
Dimensiunile imaginii: 130×90 mm
Greutate netă: 205 g
Preţ net: 98,35 RON
Preţ brut: 107,20 RON
Trimite ouă delicioase de ciocolată Chocolissimo 
în loc de felicitarea traditională. Noi vom 
personaliza cutia cu fotografia dorită! Cutia 
conține 15 ouă de ciocolată umplute cu cremă 
delicioasă.
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EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI

BESTSELLER

ChocoPostcard - instructiuni:
Alegi imaginea favorita.
Ne trimiti imaginea aleasa.
Asta este tot ce ai de facut pentru a-ti lega cele mai frumoase amintiri de gustul delicios al ciocolatei noastre.

347902 EASTER CHOCOPOSTCARD  
MIDI RABIT
Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm
Dimensiunile imaginii: 130×90 mm
Greutate netă: 130 g
Preţ net: 72,02 RON
Preţ brut: 78,50 RON
O cutie  ce conține 6 ouă umplute cu cremă 
delicioasă și o tabletă în formă de iepuraș (50 gr) 
realizată din ciocolată cu lapte și decorată cu 
fistic și boabe de cacao. Capacul cutiei poate fi 
personalizat cu o grafică specială sau dedicată 
Paștelui.

3479 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI 
DARK
Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm
Dimensiunile imaginii: 130×90 mm
Greutate netă: 130 g
Preţ net: 72,02 RON
Preţ brut: 78,50 RON
O cutie elegantă ce conține 6 ouă umplute cu 
cremă delicioasă și o tabletă din ciocolată neagră 
în formă de ou (50 gr), decorată cu ingrediente 
festive. Capacul cutiei poate fi personalizat cu 
o grafică specială sau dedicată Paștelui.
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EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI

NEW

ChocoPostcard - instructiuni:
Alegi imaginea favorita.
Ne trimiti imaginea aleasa.
Asta este tot ce ai de facut pentru a-ti lega cele mai frumoase amintiri de gustul delicios al ciocolatei noastre.

3419 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
DARK
Dimensiuni în ambalaj: 310×235×40 mm
Dimensiunile imaginii: 165×115 mm
Greutate netă: 305 g
Preţ net: 122,94 RON
Preţ brut: 134,00 RON
O cutie simpatică ce conține 15 praline din 
ciocolată și o tabletă de 100 g, realizată manual 
din ciocolată neagră, în formă de iepuraș cu 
topping-uri delicioase. Poți decora capacul cutiei 
cu o imagine la alegere sau cu o grafică elegantă 
de Paște.

342001 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
GOLDEN HEN
Dimensiuni în ambalaj: 310×235×40 mm
Dimensiunile imaginii: 165×115 mm
Greutate netă: 305 g
Preţ net: 122,94 RON
Preţ brut: 134,00 RON
O cutie minunată cu 15 ouă de ciocolată și 
o bucată de ciocolată cu lapte turnată manual 
în formă unei găini de aur. Capacul cutiei poate 
fi decorat cu o poză la alegere sau cu un design 
grafic elegant de Paște.

341802 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
EGG 
Dimensiuni în ambalaj: 310×235×40 mm
Dimensiunile imaginii: 165×115 mm
Greutate netă: 305 g
Preţ net: 122,94 RON
Preţ brut: 134,00 RON
O cutie atrăgătoare umplută cu 15 ouă delicate 
și o tabletă din ciocolată cu lapte și ciocolată albă 
(100 gr) în formă de ou de Paște și ingrediente 
delicioase. Capacul cutiei poate fi personalizat cu 
o grafică specială sau dedicată Paștelui.
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CHOCOLATE EXPERIENCE WITH LESS PLASTIC PACKAGING

971000 LESS SUGAR CHOCOLATE
Dimensiuni în ambalaj: 162×92×16 mm
Greutate netă: 80 g
Preţ net: 34,59 RON
Preţ brut: 37,70 RON
O ciocolată neagră specială cu un conținut scăzut de zahăr, creată pentru 
iubitorii aromelor intense. Este dominată de notele de cacao prăjit și gust 
amărui intens pentru o experiență unică a gustului.

191000 EXTREME MIDI PISTACHIOS
Dimensiuni în ambalaj: 148×110×16 mm
Greutate netă: 100 g
Preţ net: 37,80 RON
Preţ brut: 41,20 RON
Ciocolată cu lapte și neagră combinată cu ciocolată albă și fistic, decorată 
cu bucăți de fistic.

191001 EXTREME MIDI COFFEE
Dimensiuni în ambalaj: 148×110×16 mm
Greutate netă: 100 g
Preţ net: 37,80 RON
Preţ brut: 41,20 RON
Ciocolată neagră delicioasă cu o crema fină de cafea, decorată cu boabe 
de cafea.

191002 EXTREME MIDI BERRY
Dimensiuni în ambalaj: 148×110×16 mm
Greutate netă: 100 g
Preţ net: 37,80 RON
Preţ brut: 41,20 RON
Ciocolată albă dulce cu o crema delicioasă de coacăze și zmeură, decorată 
cu coacăze uscate.
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EASTER SETS

846404 EASTER GIFT 
Dimensiuni în ambalaj: 246×194×90 mm
Greutate netă: 195 g
Preţ net: 167,80 RON
Preţ brut: 182,90 RON
O cutie din lemn ce conține o figurină în formă de oiță realizată din 
ciocolată albă cu zmeură, 2 praline în formă de brioșă cu umpluturi 
delicioase, 6 praline în formă de ou și alune de pădure crocante învelite în 
ciocolată cu lapte delicată.

846403 EASTER SET 
Dimensiuni în ambalaj: 246×194×90 mm
Greutate netă: 315 g
Preţ net: 216,15 RON
Preţ brut: 235,60 RON
O cutie din lemn care conține praline delicioase cu umpluturi 
surprinzătoare în formă de oițe, ciocolată roz, 4 praline în formă de brioșă 
și căpșune surprinzătoare învelite în ciocolată cu lapte.
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EASTER GIFT SETS

BESTSELLER

316502 EASTER SET IN WOODEN BOX
Dimensiuni în ambalaj: 405×185×112 mm
Greutate netă: 380 g
Preţ net: 231,93 RON
Preţ brut: 252,80 RON
O cutie elegantă din lemn ce conține: nuci 
învelite în ciocolată, praline în formă de oițe, 
praline în formă de ouă de Paște, o tabletă în 
formă de oiță realizată dn cea mai bună ciocolată 
albă, de origine belgiană, cu zmeură.

846301  EASTER SET IN A ELEGANT BOX
Dimensiuni în ambalaj: 336×238×80 mm
Greutate netă: 450 g
Preţ net: 243,49 RON
Preţ brut: 265,40 RON
O cutie elegantă legată cu panglică satinată ce 
conține 12 praline în formă de ou, mini roundies, 
3 tablete în formă de flori, praline în formă de 
oițe și ciocolată roz Ruby.

846102 EASTER SET IN JUTE BAG WITH 
WOODEN RABBIT
Dimensiuni în ambalaj: 280×150×85 mm
Greutate netă: 130 g
Preţ net: 96,24 RON
Preţ brut: 104,90 RON
Un săculeț de iuta cu o felicitare din lemn în 
formă de iepuraș, ce conține: o figurină din 
ciocolată albă, două praline în formă de găinușă și 
praline în fomă de ouă, cu umputură fină.
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CHOCOLISSIMO

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

PASUL 1 – ALEGE AROMA:
Alege aroma preferată a ciocolatei. Preferi ciocolata cu lapte aromată cu un praf de 
condimente speciale sau ciocolata neagră cu 54% conţinut de cacao? Sau poate îţi place 
gustul subtil al ciocolatei albe? Dacă nu te poţi decide, alege o combinaţie perfectă între 
două tipuri de ciocolată.

PASUL 3 – ALEGE EXTRA-INGREDIENTE:
Şi acum pune-ţi imaginaţia la treabă pentru a forma cele mai bune 

combinaţii de ingrediente pentru ciocolata creată de tine. Poţi 
alege nuci crocante, fructe uscate sau decoruri unice. 

CIOCOLATĂ NEAGRĂCIOCOLATĂ CU LAPTECIOCOLATĂ ALBĂ

A fost creat pentru toţi gurmanzii care îşi doresc mai mult decât o ciocolată delicioasă. Crează propria tabletă de ciocolată alegând mai întâi forma 
preferată, apoi aroma care îţi place, adaugă ingredientele preferate şi alege cea mai potrivită cutie pentru ciocolata creată de tine. Special pentru 
Sărbătorile Pascale am pregătit forme de iepuraș care se pot așeza în cutii cu tematică festivă.

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

CHOCOLISSIMO.RO

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

PASUL 1 – ALEGE LUNGIMEA MESAJULUI

PASUL 2 – COMPUNE TEXTUL 
TELEGRAMEI

Fii original şi scrie mesajul tău de sărbătoare cu litere din ciocolată. Acesta va fi împachetat într-o cutie inedită, 
din carton, în formă de plic, sau într-o cutie elegantă din lemn. Poţi crea un mesaj format din 3 până la 60 de 
caractere, din cea mai fină ciocolată belgiană.

Gândeşte-te ce mesaj vrei "să scrii" şi selectează dimensiunea telegramei, luând în considerare 
inclusiv spaţiile.

Compune mesajul folosind litere din ciocolată cu lapte, 
iar pentru spaţii foloseşte cuburile din ciocolată albă. 
Completează totul cu simboluri speciale printate pe cuburi din 
ciocolată albă. 

CUBURI STANDARD

CUBURI SPECIALE

CUBURI PRINTATE

PASUL 3
ALEGE AMBALAJUL

Alege una dintre cutiile noastre speciale, în 
formă de plic sau din lemn, cu grafică de Paște. 

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

CHOCOLISSIMO.RO
Mai multe sugestii puteţi găsi pe websiteul nostru

2411 CUTIE DIN LEMN PAŞTE 10
Dimensiuni în ambalaj: 115×315×25 mm

2421 CUTIE DIN LEMN PAŞTE 12
Dimensiuni în ambalaj: 170×370×25 mm

2401-PLSPRI CUTIE PLIC GHIOCEL
Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm

2401-PLK001 CUTIE PLIC CU LALELE
Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm

TRIO HAPPY EASTER
Dimensiuni în ambalaj: 108×107×12 mm 7978





Gustul unic al pralinelor Chocolissimo se datorează nu 
numai faptului că folosim cele mai bune ingrediente 
şi reţete unice, dar şi faptului că nu folosim niciun fel 
de conservanţi artificiali – şi nu dorim să facem niciun 
compromis în această privinţă. Pralinele noastre se 
produc manual, la comanda dumneavoastră, astfel 
încât să fie proapsete şi delicioase imediat ce le primiţi. 
Bineînţels că pot fi păstrate pe termen mai lung, însă 
acesta nu ar trebui să fie mai mare de câteva săptămâni 
– pentru că, în definitiv, adevărata prospeţime nu 
durează pentru totdeauna!

PRALINE

CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE ALCOOL FĂRĂ ALCOOL

P3 MARC DE 
CHAMPAGNE HEART

P7 CHERRY HEART

P21 GOLDEN TRUFFLE

P73 COFFEE SHELL

P34 WOODFOREST 
MOUSSE

P54 BRANDY HEART

P14 MOUSSE 
AU CHOCOLAT

P27 HONEY CRUNCH

P79 CINNAMON 
& GINGER

P49 CRÈME BRÛLÉE

P70 MOCHA CRÈME

P5 MARBRE

P8 BUTTER TRUFFLE

P24 ROYAL MACADAMIA

P77 CARAMEL TRUFFLE 

P42 SOUTHTIROL 
KIRSCH

P57 CARAMEL DE SEL

P15 CUP-PUCINO

P28 PICASSO

P52 LADY CASSIS

P71 CRUNCHY SQUARE

P17 FLORENTINE

P29 RED VANILLA

P53 ROYAL MARZIPAN

P72 FRAMBOISES ET 
CAFÉ

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

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

O călătorie unică în lumea 
ciocolatei negre aromate. Pralina 
cu gust puternic este presărată 
cu praf de aur alimentar. 
Pentru cei mai excentrici 
dintre iubitorii de ciocolată.

Crema noastră  specială  de 
cafea, în ciocolată albă delicată.

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

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

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

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

Cremă de ghimbir și scorțișoară 
cu condimente si biscuiți.

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

Cremă delicată de mocha 
îmbogațită de gustul 
ciocolatei albe.

Cremă tare cu rom, în 
ciocolată albă.

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

Se ia o nucă de Macadamia, se 
pune în mijlocul unei praline din 
ciocolată cu lapte şi se înveleşte 
cu cremă de vanilie şi nuci. 
Deliciu regal, într-adevăr!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marțipan delicios învelit în 
ciocolată neagră, decorat delicat.

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

P110 CRUNCHY 
PRALINE

P111 PASSION FRUIT P116 SALT PRALINE

P97 HAZELNUT NUGAT

P102 WHISKY 
COWBERRY

P118 TWIST KARAMEL

P125 PEAR

P131 CHOCOMOUSSE

P122 YUCATAN

P128 PRALINE

P133 PLANT BASED 
ORANGE

P123 CARAMEL

P129 DULCE DE LECHE 
& HAZELNUT

P134 PLANT BASED 
RASPBERRY

P99 WALNUT BRANDY

P105 COFFEE

P117 CREAMY 
COCONUT

P124 WALNUT & 
ALMOND

P130 NUTTY BROWNIE

P119 SLALOM MELK 
PRALINÉ

P127 RASPBERRY

P132 BLACK CURRANT

P98 HIMBER PROSECCO

P104 LATTE 
MACCHIATO

P94 STRAWBERRIES 
HEART

P100 CHAMPAGNER 
FIZZ

P106 BRAMBLE GIN

P96 PISTACHIO CRUNCH

P101 GIN & TONIC

P109 HAZELNUT 
PRALINE

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

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

O pralina alcatuita din doua 
straturi, cu aroma de caramel 
sarat si umplutura de nuga, 
invalita in ciocolata cu lapte.

Nougat cremos de alune 
în ciocolată cu lapte.

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

Umplutura de caramel sarat 
invelita in ciocolata cu lapte.

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

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

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

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

Aroma perfectă de portocale 
învelită în ciocolată vegană.

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

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

Trufă vegană de zmeură 
învelită în ciocolată neagră.

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

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

O pralina din ciocolata cu 
lapte umpluta cu o crema 
din nuca de cocos.

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

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

Pralina din ciocolata cu lapte 
umpluta cu crema de alune.

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

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

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

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

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

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

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

Cremă de alune şi fistic 
în ciocolată albă.

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

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

P138 CHILI CHERRYP136 PLANT BASED 
SALTED TRUFFLE

P139 DULCE DE LECHE

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

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

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

Praline delicioase, în formă de ouă de Paşte, umplute cu creme inedite, care vor surprinde până 
şi pe cei mai buni cunoscători ai ciocolatei veritabile. 

CHOCOLATE EASTER EGGS

CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE ALCOOL FĂRĂ ALCOOL

CUPCAKES

CAKES SLICES

J1 TRIPLO

J6 MILK GIANDUJA

J15 WHITE HAZELNUT 
FILLING

J30 WHITE ALMOND 
PRALINE

J2 MILK HAZELNUT 
FILLING

J7 QUATTRO

J16 CHOCOLATE 
MOUSSE

J31 DARK SALTED 
CARAMEL

J3 BROWNIE

J9 DARK HAZELNUT 
FILLING

J19 ALMOND PASSION

J32 RASPBERRY 
CHEESECAKE 

J4 HAZELNUT 
OBSESSION 

J11 MILK CARAMEL

J28 CARAMEL EGG

J33 DAME BLANCHE J34 MILK COOKIE 
DOUGH

J5 CHEESECAKE

J14 MOCHA & CARAMEL

J29 MILK BROWNE 

Toate cele trei tipuri de ciocolată: 
cu lapte, albă, ciocolată neagră, 
într-o singură pralină delicioasă.

O cremă Gianduja excelentă, 
în ciocolată cu lapte delicioasă.

Cremă crocantă de alune 
în ciocolată albă delicată.

Ou din ciocolată albă 
decorat elegant cu o cremă 
delicată de migdale.

O cremă de alune crocantă, 
învelită în ciocolată cu 
lapte delicioasă.

Un duo minunat din ciocolata cu 
lapte si ciocolata neagra, decorat 
cu elemente portocalii si galbene.

Mousse delicios din ciocolată 
neagră, învelit în ciocolată cu lapte 
şi decorat cu ciocolată neagră.

Caramel sărat ascuns în ouă 
din ciocolată neagră.

Aroma clasică de brioşe, 
în ciocolată neagră 
intensă şi aromată.

WHITE CHOCO 
CHICKEN

simpaticele şi amuzantele 
găini din ciocolată cu lapte sau 
ciocolată albă, umplute cu cremă 
de nuci, se topesc în gură.

SHEEP WHITE

o formă inedită de oaie din 
ciocolată sau albă, umplută cu 
cremă delicioasă din nuci.

MILK EGG WITH 
PRALINE FILLING

Ou din ciocolată cu lapte 
delicioasă decorat cu 
o fundiță, umplut cu o cremă 
surprinzătoare de alune.

MILK CHOCO CHICKEN

simpaticele şi amuzantele 
găini din ciocolată cu lapte sau 
ciocolată albă, umplute cu cremă 
de nuci, se topesc în gură.

WHITE EGG WITH 
CARAMEL FILLING

Un ou unic din ciocolată 
albă decorat cu o fundiță 
elegantă, umplut cu o crema 
delicioasă de caramel.

SHEEP CUPCAKE

O oiță delicioasă din ciocolată 
cu lapte umplută cu o cremă 
surprinzătoare de alune de pădure.

WHITE EGG WITH 
PRALINE FILLING

Un minunat ou din ciocolată albă 
decorat cu o fundiță elegantă, cu 
umplutură delicioasă de alune.

Ciocolată neagră umplută cu 
cremă crocantă de nuci.

O migdală întreagă, înconjurată 
de cremă intensă de migdale, 
în ciocolată albă.

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

Un ou din ciocolată cu 
lapte, decorat extraordinar, 
umplut cu cremă de nuci 
şi cu o alună întreagă.

Cremă de caramel în 
ciocolată cu lapte delicată.

Ou din ciocolată neagră cu 
o cremă surprinzătoare de 
caramel, decorat elegant.

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

Cremă dulce de vanilie învelită 
într-o crustă din ciocolată cu lapte.  

Crema clasică a cheesecake-
ului cu lămâie, ascunsă într-un 
ou din ciocolată albă.

Cremă delicioasă din cafea intensă 
în ciocolată cu lapte delicată.

Interiorul crocant este 
acoperit de ciocolată cu 
lapte și un décor clasic.

CAPPUCCINO GANACHE

Cremă de cappuccino excelentă 
în ciocolată cu lapte delicioasă.

STRAWBERRY FONDANT

Cremă de căpşuni în ciocolată 
cu lapte delicioasă.

FOREST BERRIES 
GANACHE

Cremă din fructe de pădure 
în ciocolată cu lapte.

CRISPY CHOCOLATE 
CREAM

Cremă de ciocolată crocantă 
în ciocolată cu lapte. 

RED VELVET

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

SALTED CARAMEL

Cremă delicată de caramel, 
în ciocolată belgiană cu lapte.

LEMON CHEESECAKE

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

ALMOND PRALINE

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

DARK CHOCOLATE 
GANACHE

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

CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

MOCHA CREME

O pralină delicioasă cu cremă 
în strat dublu care combină 
aroma delicată a mousse-ului 
de ciocolată cu gustul răcoritor 
al ganache-ului de cirese.

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

RED BERRIES CREME

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

LEMON CHEESECAKE

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

P144 CRISPY COCONUTP140 DAME BLANCHE P142 LAMPONI P143 BROWNIE P145 CREAMY 
CRUNCHY SQUARE

Cremă delicioasă de cocos, 
cu fulgi de cocos, învelită 
în ciocolată cu lapte.

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

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

Ganache clasic cu bucățele de 
brownie, învelit în ciocolată 
cu lapte și ciocolată neagră.

Ganache din ciocolată cu lapte, 
cu bucățele de sare de mare, 
învelit în ciocolată cu lapte.
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ȘTIM CÂT DE MULT CONTEAZĂ CALITATEA PRODUSELOR CU CARE 
DECIDEŢI SĂ  VĂ ASOCIAŢI BRANDUL. TOATE PRODUSELE CHOCOLISSIMO 
SE  REMARCĂ PRIN CALITATEA DEOSEBITĂ A  INGREDIENTELOR FOLOSITE 
ŞI PRINTR-O PREZENTARE IMPECABILĂ. DACĂ SUNTEŢI ÎN CĂUTARE DE CADOURI 
CREATIVE ŞI SURPRINZĂTOARE PENTRU SĂRBĂTORILE DE PAŞTE, VĂ STĂM 

CU PLĂCERE LA DISPOZIŢIE.
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