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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! 



Ručne vyrábané belgické čokolády s možnosťou personalizácie. To bol kľúč k úspechu spoločnosti 
od jej založenia v roku 2004. Elegantné obaly produktov, labužnícke pralinky a čokoládové tyčinky 
prispôsobené požadovanému dizajnu alebo sloganu.

• Personalizácia balenia pripevnením personalizovaného štítku alebo opásky z 30 kusov
• Kompletne navrhnutý dizajn balenia produktu podľa vášho želania od 200 kusov
• Špeciálne 2D tvary vyrobené z belgickej čokolády od 300 kusov
• Exkluzívne rytiny na špeciálnych drevených krabičkách od 1 kusu
• Farebná sieťotlač a UV tlač na drevené krabičky od 50 kusov
• Čokolády a pralinky potlačené potravinárskymi farbami od 30 kusov

S nami môžete dopriať svojim zákazníkom milujúcim čokoládu celý rok. V teplom mesiaci zašleme 
vašu objednávku s chladiacimi obkladmi, aby bola zaručená vysoká kvalita. Definujte si mesačné 
alebo ročné množstvo darčekových krabičiek a nechajte ich pravidelne zasielať. To vám dáva 
príležitosť použiť pralinky a čokolády na viackrát.
Sme radi, že vám môžeme ponúknuť celoeurópsku priamu prepravu pre vašich zákazníkov, 
partnerov a zamestnancov a na požiadanie priložiť poskytnutú pohľadnicu.
Prejdite si na našom webe ďalšie tipy na darčeky - máme darčeky pre každú príležitosť:
* Marketingové akcie * Veľtrhy a konferencie * Stimuly a odmeny pre zamestnancov  
* Ďakovné darčeky * Darčeky k narodeninám * Výročia pre zamestnancov a firmy * Uvedenie 
produktu na trh * Hotely * Veľkonočné darčeky * Vianočné darčeky * Novoročné darčeky *

JEDINEČNÉ REKLAMNÉ DARČEKY – MOŽNOSTI PERSONALIZÁCIE

Ponorte sa hlboko do nádherného sveta vyzvite 
nás svojimi kreatívnymi nápadmi!

Tešia nás nadchádzajúce, 
spoločné projekty s vami! 
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Tu v spoločnosti 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 spoločnosti snažíme, aby sa veci, ktoré 
využívame, opätovne použili.
Buďte ECO - používajte, predtým než to vyhodíte!

VÝROBOK BEZ PLASTOVÝCH PRVKOV CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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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

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

Exkluzívne služny  
na požiadanie  
pre b2b klientov
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POTLAČ UV

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

produktoch najvyššej kvality. Ak hľadáte nezvyčajný produkt, čokoládové firemné 

darčeky sú k Vašim službám! Corporate Gifts to nie je len široká ponuka chutných 

darčekov, to je taktiež množstvo možností prispôsobených Vašim požiadavkám.

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

potrebám. Vykonávanie individuálneho projektu grafiky balení, tlač loga, hot 

stamping, potlače UV, individuálne etikety a mašle, gravírované drevené 

balenia, individuálne stužky a taktiež balenie do ozdobného papiera či 

zásielka na množstvo adries – to sú „len” niektoré z našich možností. 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

INDIVIDUÁLNE BALENIE

SIEŤOTLAČ

GRAVÍROVANIE
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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 netto: 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 netto: 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 netto: 120 g
Výborná tabuľka z bielej čokolády 
s výnimočnou jedlou potlačou pripravenou 
podľa Vašich potrieb.
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CHOCOLATE EGGS

NEW

NEW

399902 HAPPY EASTER EGG WITH 
WILLOW TWIGS 
Rozmery balenia: 110×137×20 mm
Hmotnosť netto: 50 g
Cena bez DPH: 5,67 EUR
Cena s DPH: 6,80 EUR
Ručne vyrobená doska z mliečnej čokolády 
v podobe veľkonočného vajíčka s ozdobou 
v tvare vŕbových prútikov s mačiatkami, uložená 
v krabičke s veľkonočnou grafikou.

399903 HAPPY EASTER TRICOLOR EGG 
Rozmery balenia: 110×137×20 mm
Hmotnosť netto: 50 g
Cena bez DPH: 5,17 EUR
Cena s DPH: 6,20 EUR
Ručne vyrobená doska z mliečnej, horkej a bielej 
čokolády v podobe veľkonočného vajíčka vložená 
v krabičke s veľkonočnou grafikou.
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CHOCOLATE EGGS

BESTSELLER

BESTSELLER
3469 4 CHOCOLATE EGGS
Rozmery balenia: 90×85×40 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 8,50 EUR
Cena s DPH: 10,20 EUR
4 lahodné figúrky v tvare vajíčka s elegantnou 
mašľou, plnené orechovou a karamelovou 
náplňou.

3470 8 CHOCOLATE EGGS
Rozmery balenia: 165×85×40 mm
Hmotnosť netto: 120 g
Cena bez DPH: 12,75 EUR
Cena s DPH: 15,30 EUR
8 chutných figúrok v tvare vajíčka s elegantnou 
mašľou, plnených orechovou a karamelovou 
náplňou.
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PASTEL EASTER

344601 BUNNY WITH EGG PRALINES
Rozmery balenia: 76×78×90 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 6,04 EUR
Cena s DPH: 7,25 EUR
Jedinečná krabička v tvare zajačika, naplnená 
5 lahodnými vajíčkami s plnkou.

314402 EASTER TIME MIX
Rozmery balenia: 224×150×32 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 17,96 EUR
Cena s DPH: 21,55 EUR
Veľkonočná škatuľka ukrýva 6 klasických 
praliniek a 9 praliniek v tvare vajíčok.

314501 EASTER TIME CLASSIC
Rozmery balenia: 224×150×32 mm
Hmotnosť netto: 180 g
Cena bez DPH: 17,96 EUR
Cena s DPH: 21,55 EUR
Veľkonočná škatuľka v sebe ukrýva 15 klasických 
ručne vyrobených praliniek.
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PASTEL EASTER

BESTSELLER

BESTSELLER

3527  SWEET HERD MINI
Rozmery balenia: 104×104×45 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 10,33 EUR
Cena s DPH: 12,40 EUR
4 lahodné pralinky v tvare ovečky s lahodnou 
orechovou náplňou. 

3528  SWEET HERD MIDI
Rozmery balenia: 145×145×45 mm
Hmotnosť netto: 175 g
Cena bez DPH: 14,83 EUR
Cena s DPH: 17,80 EUR
7 lahodných praliniek v tvare ovečky s lahodnou 
orechovou náplňou.

352801 HAPPY SHEEP
Rozmery balenia: 170×90×40 mm
Hmotnosť netto: 110 g
Cena bez DPH: 10,75 EUR
Cena s DPH: 12,90 EUR
6 lahodných praliniek v tvare ovečky s lahodnou 
orechovou náplňou. 
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CHOCOLATE DIVINE

349201  MINI DIVINE CHOCOLATE
Rozmery balenia: 180×118×30 mm
Hmotnosť netto: 85 g
Cena bez DPH: 10,33 EUR
Cena s DPH: 12,40 EUR
Sada troch čokoládových figúrok z mliečnej a horkej čokolády v tvare 
známych sôch z Veľkonočného ostrova.

349202  MIDI DIVINE CHOCOLATE
Rozmery balenia: 180×118×30 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 11,17 EUR
Cena s DPH: 13,40 EUR
Sada troch čokoládových figúrok z mliečnej a horkej čokolády v tvare 
známych sôch z Veľkonočného ostrova.
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CHOCOLATES COLLECTION

BESTSELLER

342903 EASTER CHOCOLATES COLLECTION
Rozmery balenia: 184×178×44 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 23,83 EUR
Cena s DPH: 28,60 EUR
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 netto: 125 g
Cena bez DPH: 16,83 EUR
Cena s DPH: 20,20 EUR
Klasická drevená skrinka zo svetlého dreva 
ukrýva 10 ručne vyrobených čokoládových 
vajíčok.

0212 EASTER PREMIERE QUADRO
Rozmery balenia: 93×93×37 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 10,17 EUR
Cena s DPH: 12,20 EUR
Klasická drevená skrinka zo svetlého dreva 
ukrýva 5 ručne vyrobených čokoládových 
vajíčok.

0214 EASTER PREMIERE MIDI
Rozmery balenia: 197×145×37 mm
Hmotnosť netto: 250 g
Cena bez DPH: 29,21 EUR
Cena s DPH: 35,05 EUR
Klasická drevená skirinka zo svetlého dreva 
ukrýva 20 ručne vyrobených čokoládových 
vajíčok.

0215 EASTER PREMIERE MAXI
Rozmery balenia: 287×145×37 mm
Hmotnosť netto: 375 g
Cena bez DPH: 40,42 EUR
Cena s DPH: 48,50 EUR
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 netto: 250 g
Cena bez DPH: 42,42 EUR
Cena s DPH: 50,90 EUR
Drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
minimálne 20 čokoládových vajíčok.

3161 EGG GRANDE
Rozmery balenia: 156×127×114 mm
Hmotnosť netto: 375 g
Cena bez DPH: 64,50 EUR
Cena s DPH: 77,40 EUR
Drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
minimálne 30 čokoládových vajíčok.

3162 EGG MASSIMO
Rozmery balenia: 168×156×114 mm
Hmotnosť netto: 500 g
Cena bez DPH: 84,83 EUR
Cena s DPH: 101,80 EUR
Drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
minimálne 40 čokoládových vajíčok.
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HAPPY EASTER

3158 EGG ELEGANCE MINI
Rozmery balenia: 89×88×37 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 11,71 EUR
Cena s DPH: 14,05 EUR
Drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
minimálne 5 čokoládových vajíčok.

3159 EGG ELEGANCE
Rozmery balenia: 143×104×37 mm
Hmotnosť netto: 125 g
Cena bez DPH: 19,33 EUR
Cena s DPH: 23,20 EUR
Drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
minimálne 10 čokoládových vajíčok.

3163 EGG CLASSIC
Rozmery balenia: 195×142×37 mm
Hmotnosť netto: 250 g
Cena bez DPH: 30,04 EUR
Cena s DPH: 36,05 EUR
Drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
minimálne 20 čokoládových vajíčok.

3164 EGG PRESTIGE
Rozmery balenia: 290×142×37 mm
Hmotnosť netto: 375 g
Cena bez DPH: 42,29 EUR
Cena s DPH: 50,75 EUR
Táto vkusná krabička obsahuje výber minimálne 
30 čokoládových vajíčok s náplňou.

3130



HAPPY EASTER

316302 EASTER CHOCOCASE MINI WITH 
EGGS PRALINES
Rozmery balenia: 116×86×38 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 13,21 EUR
Cena s DPH: 15,85 EUR
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 netto: 35 g
Cena bez DPH: 11,17 EUR
Cena s DPH: 13,40 EUR
Čokoláda s potlačou v tvare vizitky uložená 
v elegantnej drevenej škatuľke.

316303 EASTER CHOCOCASE WITH EGGS PRALINES
Rozmery balenia: 213×63×38 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 12,75 EUR
Cena s DPH: 15,30 EUR
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 figúrky: 119 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 21,33 EUR
Cena s DPH: 25,60 EUR
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 motívom.

349902 LUXURY EGG RUBY WITH GOLD
Rozmery balenia: 182×115×115 mm
Výška figúrky: 119 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 24,25 EUR
Cena s DPH: 29,10 EUR
Jedinečné Rubínové vajíčko zdobené zlatými 
lupienkami je dodávané so 7 lahodnými plnenými 
vajíčkami. Všetko zabalené v krásnej krabičke 
s elegantnou grafikou.

3498 LUXURY EGG DARK
Rozmery balenia: 182×115×115 mm
Výška figúrky: 119 mm
Hmotnosť netto: 210 g
Cena bez DPH: 21,33 EUR
Cena s DPH: 25,60 EUR
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 
motívom.
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THE FINEST EASTER EGG

3430 THE FINEST EASTER EGG  
– BLUE MINI
Rozmery balenia: 200×140×40 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 17,92 EUR
Cena s DPH: 21,50 EUR
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 netto: 240 g
Cena bez DPH: 25,33 EUR
Cena s DPH: 30,40 EUR
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 netto: 240 g
Cena bez DPH: 25,33 EUR
Cena s DPH: 30,40 EUR
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 netto: 240 g
Cena bez DPH: 25,33 EUR
Cena s DPH: 30,40 EUR
Škatuľka v tvare vajíčka obsahuje 19 vajíčok 
s náplňou z najkvalitnejšej mliečnej, bielej 
a horkej čokolády.
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BLOOM COLLECTION

349301 EASTER EGGS PRALINES MINI
Rozmery balenia: 83×70×52 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 6,58 EUR
Cena s DPH: 7,90 EUR
Lahodné vajíčka z mliečnej, tmavej a bielej čokolády 
s náplňou, balené v krabičke s jarnou grafikou.

081801 CHOCOMACADAMIA MINI
Rozmery balenia: 83×70×52 mm
Hmotnosť netto: 55 g
Cena bez DPH: 6,58 EUR
Cena s DPH: 7,90 EUR
Lahodné makadamové oriešky obalené v lahodnej 
mliečnej čokoláde zabalené v elegantnej krabičke.

081701 CHOCONUTS MINI
Rozmery balenia: 83×70×52 mm
Hmotnosť netto: 65 g
Cena bez DPH: 6,58 EUR
Cena s DPH: 7,90 EUR
Chrumkavé lieskové oriešky obalené v jemnej mliečnej 
čokoláde zabalené v krásnej elegantnej krabičke.

081901 CHOCOSTRAWBERRIES MINI
Rozmery balenia: 83×70×52 mm
Hmotnosť netto: 60 g
Cena bez DPH: 6,58 EUR
Cena s DPH: 7,90 EUR
Lahodné jahody obalené v lahodnej mliečnej čokoláde, 
zdobené bielou čokoládou balené v elegantnej krabičke.
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EASTER WHITE

037001 EASTER WHITE XS
Rozmery balenia: 87×85×30 mm
Hmotnosť netto: 50 g
Cena bez DPH: 7,50 EUR
Cena s DPH: 9,00 EUR
4 chutné pralinky, z toho 2 Oxide pralinky 
s jedlou potlačou, v bielej krabičke s veľkonočnou 
stuhou.

037101 EASTER WHITE L
Rozmery balenia: 132×95×30 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 10,67 EUR
Cena s DPH: 12,80 EUR
6 chutných praliniek, z toho 3 Oxide pralinky 
s jedlou potlačou, v bielej krabičke s veľkonočnou 
stuhou.

037201 EASTER WHITE XL
Rozmery balenia: 165×88×30 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 12,33 EUR
Cena s DPH: 14,80 EUR
8 chutných praliniek, z toho 4ks Oxide pralinky 
s jedlou potlačou, v bielej krabičke s veľkonočnou 
stuhou.
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EASTER WHITE

346701 WHITE XS WITH EGGS
Rozmery balenia: 87×85×30 mm
Hmotnosť netto: 45 g
Cena bez DPH: 5,46 EUR
Cena s DPH: 6,55 EUR
4 unikátne pralinky v podobe vajíčok s lahodnými 
plnkami, balené v bielej krabičke so stužkou.

346702 WHITE L WITH EGGS
Rozmery balenia: 132×95×30 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 7,75 EUR
Cena s DPH: 9,30 EUR
6 jedinečných praliniek v podobe vajíčok 
s lahodnou náplňou, balených v bielej krabičke 
so stužkou.

346703 WHITE XL WITH EGGS
Rozmery balenia: 165×88×30 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 10,00 EUR
Cena s DPH: 12,00 EUR
8 jedinečných praliniek v podobe vajíčok 
s lahodnou náplňou, balených v bielej krabičke 
so stužkou.
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CHOCO SHEEP

347201 CHOCO SHEEP WHITE
Rozmery balenia: 70×80×70 mm
Výška figúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 40 g
Cena bez DPH: 5,71 EUR
Cena s DPH: 6,85 EUR
Roztomilá ovečka z kvalitnej bielej čokolády.

347202 CHOCO SHEEP MILK
Rozmery balenia: 70×80×70 mm
Výška figúrky: 66 mm
Hmotnosť netto: 40 g
Cena bez DPH: 5,71 EUR
Cena s DPH: 6,85 EUR
Roztomilá ovečka z kvalitnej mliečnej čokolády.
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CHOCO SHEEP

340803 MINI MILK SHEEP 
Rozmery balenia: 90×45×70 mm
Výška figúrky: 46 mm
Hmotnosť netto: 25 g
Cena bez DPH: 5,67 EUR
Cena s DPH: 6,80 EUR
Milá mini ovečka, vyrobená z najkvalitnejšej 
mliečnej čokolády v krásnej farebnej krabičke 
s okienkom.

340802 2 MINI SHEEP
Rozmery balenia: 161×46×71 mm
Výška figúrky: 46 mm
Hmotnosť netto: 50 g
Cena bez DPH: 8,92 EUR
Cena s DPH: 10,70 EUR
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 figúrky: 46 mm
Hmotnosť netto: 25 g
Cena bez DPH: 5,67 EUR
Cena s DPH: 6,80 EUR
Roztomilá ovečka z kvalitnej bielej čokolády 
a kyslastých malín vo farebnej škatuľke 
s okienkom.
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HAPPY EASTER EGGS

341701 1 EGG FIGURINE
Rozmery balenia: 110×60×16 mm
Hmotnosť netto: 12 g
Cena bez DPH: 2,75 EUR
Cena s DPH: 3,30 EUR
Figúrka veľkonočnej kraslice vyrobená 
z lahodnej mliečnej čokolády, zabalená v škatuľke 
s okienkom.

341702 2 EGGS FIGURINES
Rozmery balenia: 150×120× 19 mm
Hmotnosť netto: 24 g
Cena bez DPH: 3,92 EUR
Cena s DPH: 4,70 EUR
Dve figúrky veľkonočných kraslíc vyrobené 
z lahodnej mliečnej čokolády, zabalené v škatuľke 
s okienkom.

3417 EASTER GOODIES – EGGS FIGURES
Rozmery balenia: 236×126×21 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 8,92 EUR
Cena s DPH: 10,70 EUR
Sada 8 veľkonočných figúrok v tvare plochých 
kraslíc.

341703 3 EGGS FIGURINES
Rozmery balenia: 200×140×19 mm
Hmotnosť netto: 35 g
Cena bez DPH: 5,17 EUR
Cena s DPH: 6,20 EUR
Tri figúrky veľkonočných kraslíc vyrobené 
z lahodnej mliečnej čokolády, zabalené v škatuľke 
s okienkom.
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EASTER GOODIES

BESTSELLER

BESTSELLER
3155  HAPPY EGGS QUARTET
Rozmery balenia: 105×105×70 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 11,17 EUR
Cena s DPH: 13,40 EUR
Obal na vajíčka obsahuje štyri ozdobené 
čokoládové vajíčka.

3156  HAPPY EGGS SIXTET
Rozmery balenia: 160×110×73 mm
Hmotnosť netto: 105 g
Cena bez DPH: 14,17 EUR
Cena s DPH: 17,00 EUR
Obal na vajíčka obsauje šesť zdobených 
čokoládových vajíčok.

346501 4 HAPPY EASTER CHICKS
Rozmery balenia: 90×85×40 mm
Hmotnosť netto: 75 g
Cena bez DPH: 8,92 EUR
Cena s DPH: 10,70 EUR
Štyri rozkošné pralinky v tvare kuriatok plnené 
lahodnou orechovou náplňou.

341101 8 HAPPY EASTER CHICKS
Rozmery balenia: 165×85×40 mm
Hmotnosť netto: 150 g
Cena bez DPH: 13,46 EUR
Cena s DPH: 16,15 EUR
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 netto: 140 g
Cena bez DPH: 12,54 EUR
Cena s DPH: 15,05 EUR
12 atraktívnych čokoládových vajíčok štyroch 
chutí v krabičke s okienkom a dekoračnou 
páskou.

3467 HAPPY EASTER 4 EGGS
Rozmery balenia: 100×100×30 mm
Hmotnosť netto: 45 g
Cena bez DPH: 6,25 EUR
Cena s DPH: 7,50 EUR
Škatuľka so šuflíkom obsahuje štyri čokoládové 
vajíčka s náplňou.

3468 HAPPY EASTER 6 EGGS
Rozmery balenia: 142×106×30 mm
Hmotnosť netto: 70 g
Cena bez DPH: 8,50 EUR
Cena s DPH: 10,20 EUR
Škatuľka so šuflíkom obsahuje šesť čokoládových 
vajíčok s náplňou.
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EASTER GOODIES

342501 EASTER FIGURES
Rozmery balenia: 200×140×18 mm
Hmotnosť netto: 30 g
Cena bez DPH: 5,17 EUR
Cena s DPH: 6,20 EUR
Sada sviatočných figúrok 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 netto: 10 g
Cena bez DPH: 2,75 EUR
Cena s DPH: 3,30 EUR
Figúrka veľkonočného zajačika vyrobená 
z najkvalitnejšej tmavej čokolády v krabičke 
s okienkom.

319801 BUNNY SOLO MILK
Rozmery balenia: 111×60×18 mm
Hmotnosť netto: 10 g
Cena bez DPH: 2,75 EUR
Cena s DPH: 3,30 EUR
Figúrka veľkonočného zajačika vyrobená 
z najkvalitnejšej mliečnej čokolády v krabičke 
s okienkom.

319803 BUNNY SOLO WHITE
Rozmery balenia: 111×60×18 mm
Hmotnosť netto: 10 g
Cena bez DPH: 2,75 EUR
Cena s DPH: 3,30 EUR
Figúrka veľkonočného zajačika z najkvalitnejšej 
bielej čokolády v krabičke s okienkom.

319701 2 EASTER FIGURES
Rozmery balenia: 150×120× 19 mm
Hmotnosť netto: 20 g
Cena bez DPH: 3,92 EUR
Cena s DPH: 4,70 EUR
Dve veselé figúrky, kačiatko a zajačik, vyrobené 
z kvalitnej čokolády a zabalené v škatuľke 
s okienkom.
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EASTER GOODIES

BESTSELLER

340401 DUCKS & BUNNIES
Rozmery balenia: 235×126×22 mm
Hmotnosť netto: 95 g
Cena bez DPH: 8,92 EUR
Cena s DPH: 10,70 EUR
Sada veľkonočných figúrok 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 netto: 95 g
Cena bez DPH: 8,92 EUR
Cena s DPH: 10,70 EUR
Sada veľkonočných figúrok 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 netto: 120 g
Cena bez DPH: 10,33 EUR
Cena s DPH: 12,40 EUR
Mix veľkonočných dobrôt. Lahodné plnené 
vajíčka a figúrky vyrobené z najkvalitnejšej 
čokolády, uzavreté v krabičke s okienkom 
a stuhou.
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EASTER CHOCOPOSTCARD

NEW

NEW

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

348002 EASTER POSTCARD GRAND
Rozmery balenia: 238x170x34 mm
Rozmer fotografie: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 250 g
Cena bez DPH: 27,58 EUR
Cena s DPH: 33,10 EUR
Krabička 20 lahodných a špeciálne vybraných 
čokoládových vajíčok balených v papierovej 
škatuľke s okienkom. Zlaté veko krabičky bude 
ozdobené vami zvolenou fotografiou alebo 
elegantným veľkonočným grafickým dizajnom.

348001 EASTER POSTCARD PETIT
Rozmery balenia: 184x137x34 mm
Rozmer fotografie: 130x90 mm
Hmotnosť netto: 125 g
Cena bez DPH: 16,33 EUR
Cena s DPH: 19,60 EUR
Krabička 10 lahodných a špeciálne vybraných 
čokoládových vajíčok balených v papierovej 
škatuľke s okienkom. Zelené veko krabičky bude 
ozdobené vami zvolenou fotografiou alebo 
elegantným veľkonočným grafickým dizajnom.
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EASTER CHOCOPOSTCARD

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

3118 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI
Rozmery balenia: 310×235×40 mm
Rozmer fotografie: 165×115 mm
Hmotnosť netto: 410 g
Cena bez DPH: 38,29 EUR
Cena s DPH: 45,95 EUR
Namiesto tradičnej pohľadnice pošlite jednu 
s lahodnými čokoládovými vajíčkami. Krabicu 
ozdobíme vašou fotografiou alebo niektorou 
z našich grafík. Toto je naozaj dobrý nápad! 
Krabička obsahuje 30 plnených čokoládových 
vajec.

3480 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI
Rozmery balenia: 238×170×34 mm
Rozmer fotografie: 130×90 mm
Hmotnosť netto: 205 g
Cena bez DPH: 19,96 EUR
Cena s DPH: 23,95 EUR
Namiesto tradičnej pohľadnice pošlite jednu 
s lahodnými čokoládovými vajíčkami. Krabicu 
ozdobíme vašou fotografiou alebo niektorou 
z našich grafík. Toto je naozaj dobrý nápad! 
Krabička obsahuje 15 plnených čokoládových 
vajíčok.
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EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI

BESTSELLER

ChocoPostcard – spôsob prípravy:
vyberte svoju obľúbenú fotografiu
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 fotografie: 130×90 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 14,67 EUR
Cena s DPH: 17,60 EUR
Krabička so šiestimi plnenými vajíčkami 
a mliečnou čokoládou s prídavkom pistácií 
a drvenými kakaovými bôbmi v tvare zajačika 
(50 g). Veko krabičky ozdobíme fotografiou podľa 
vášho výberu alebo elegantnou veľkonočnou 
grafikou.

3479 EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI 
DARK
Rozmery balenia: 238×170×34 mm
Rozmer fotografie: 130×90 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 14,67 EUR
Cena s DPH: 17,60 EUR
Krabička so šiestimi plnenými vajíčkami a tmavou 
čokoládou v tvare veľkonočného vajíčka (50 g). 
Veko krabičky ozdobíme fotografiou podľa vášho 
výberu alebo elegantnou veľkonočnou grafikou.
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EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI

NEW

ChocoPostcard – spôsob prípravy:
vyberte svoju obľúbenú fotografiu
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 fotografie: 165×115 mm
Hmotnosť netto: 305 g
Cena bez DPH: 25,00 EUR
Cena s DPH: 30,00 EUR
Roztomilá krabička naplnená 15 čokoládovými 
vajíčkami a veľkou ručne sypanou tabličkou 
z tmavej čokolády v podobe zajačika s lahodnými 
polevami. Veko krabičky môžeme ozdobiť 
obrázkom podľa vlastného výberu alebo 
elegantnou veľkonočnou grafikou.

342001 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
GOLDEN HEN
Rozmery balenia: 310×235×40 mm
Rozmer fotografie: 165×115 mm
Hmotnosť netto: 305 g
Cena bez DPH: 25,00 EUR
Cena s DPH: 30,00 EUR
Roztomilá krabička naplnená 15 čokoládovými 
vajíčkami a veľkou 100 g ručne vyrobenou 
doskou z mliečnej čokolády v podobe zlatej 
sliepky. Veko krabičky môže byť ozdobené 
obrázkom podľa vlastného výberu alebo 
elegantným veľkonočným grafickým dizajnom.

341802 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
EGG 
Rozmery balenia: 310×235×40 mm
Rozmer fotografie: 165×115 mm
Hmotnosť netto: 305 g
Cena bez DPH: 25,00 EUR
Cena s DPH: 30,00 EUR
Krabička s pätnástimi plnenými vajíčkami 
a veľkou (100 g) ručne nalievanou tyčinkou 
z mliečnej a bielej čokolády v podobe 
veľkonočného vajíčka s lahodnými prísadami. 
Veko krabičky ozdobíme fotografiou podľa vášho 
výberu alebo elegantnou veľkonočnou grafikou.
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CHOCOLATE EXPERIENCE WITH LESS PLASTIC PACKAGING

971000 LESS SUGAR CHOCOLATE
Rozmery balenia: 162×92×16 mm
Hmotnosť netto: 80 g
Cena bez DPH: 6,96 EUR
Cena s DPH: 8,35 EUR
Špeciálna tmavá čokoláda s nižším obsahom cukru vytvorená pre 
milovníkov intenzívnych chutí. Dominujú tóny praženého kakaa a extra 
horkosť, ktoré poskytujú jedinečný chuťový vnem.

191000 EXTREME MIDI PISTACHIOS
Rozmery balenia: 148×110×16 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 7,67 EUR
Cena s DPH: 9,20 EUR
Mliečna a horká čokoláda v kombinácii s bielou čokoládou a pistáciami. 
Zdobené pistáciami.

191001 EXTREME MIDI COFFEE
Rozmery balenia: 148×110×16 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 7,67 EUR
Cena s DPH: 9,20 EUR
Lahodná tmavá čokoláda s jemným kávovým krémom, zdobená kávovými 
zrnkami.

191002 EXTREME MIDI BERRY
Rozmery balenia: 148×110×16 mm
Hmotnosť netto: 100 g
Cena bez DPH: 7,67 EUR
Cena s DPH: 9,20 EUR
Sladká biela čokoláda s lahodným čučoriedkovým a malinovým krémom, 
zdobená sušenými čučoriedkami.
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EASTER SETS

846404 EASTER GIFT 
Rozmery balenia: 246×194×90 mm
Hmotnosť netto: 195 g
Cena bez DPH: 34,17 EUR
Cena s DPH: 41,00 EUR
Drevená krabička s figúrkou ovečky z najkvalitnejšej bielej čokolády 
s malinami, 2 čokoládovými cupcake pralinkami s plnkou, 6 čokoládovými 
vajíčkami s plnkou a chrumkavými lieskovými orieškami obalenými 
v jemnej mliečnej čokoláde.

846403 EASTER SET 
Rozmery balenia: 246×194×90 mm
Hmotnosť netto: 315 g
Cena bez DPH: 44,00 EUR
Cena s DPH: 52,80 EUR
Drevená krabička s lahodnými pralinkami s náplňou v tvare ovečky, 
Rubínovou čokoládou, 4 čokoládovými cupcake pralinkami s náplňou 
a rozkošnými jahodami obalenými v lahodnej mliečnej čokoláde.
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EASTER GIFT SETS

BESTSELLER

316502 EASTER SET IN WOODEN BOX
Rozmery balenia: 405×185×112 mm
Hmotnosť netto: 380 g
Cena bez DPH: 47,21 EUR
Cena s DPH: 56,65 EUR
Elegantná drevená krabička obsahuje: 
čokoládové lieskové orechy, sladké pralinky 
v tvare ovečky, plnené vajíčka, ovečku 
z najkvalitnejšej bielej čokolády s malinami 
a 8 figúrok v tvare vo vajíčka.

846301  VEĽKONOČNÁ KOLEKCIA 
V ELEGANTNEJ ŠKATUĽKE
Rozmery balenia: 336×238×80 mm
Hmotnosť netto: 450 g
Cena bez DPH: 49,58 EUR
Cena s DPH: 59,50 EUR
Elegantná škatuľka previazaná veľkonočnou 
stužkou ukrýva 12 praliniek v tvare kraslíc, Mini 
Roundies, 3 čokoládové kvetinky, roztomilé 
pralinky ovečky a jedinečnú čokoládu Ruby.

846102 EASTER SET IN JUTE BAG WITH 
WOODEN RABBIT
Rozmery balenia: 280×150×85 mm
Hmotnosť netto: 130 g
Cena bez DPH: 19,54 EUR
Cena s DPH: 23,45 EUR
Prírodná jutová taška s drevenou kartičkou 
v tvare veľkonočného zajačika obsahuje: zajačika 
z bielej čokolády, očarujúce sladké kuriatka 
a chutné plnené vajíčka.
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CHOCOLISSIMO

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.

TMAVÁ ČOKOLÁDAMLIEČNA ČOKOLÁDABIELA ČOKOLÁDA

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

KROK 1 – VYBER DĹŽKU TELEGRAMU:

KROK 2 – POSKLADAJTE TEXT 
TELEGRAMU Z KOCIEK ČOKOLÁDY:

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!

ŠTANDARDNÉ KOCKY

ŠPECIÁLNE KOCKY

KOCKY S POTLAČOU

KROK 3
VYBERTE SI BALENIE:

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

s peknou 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-PLK001 OBÁLKA S TULIPÁNMI
Rozmery balenia: 142×255×18 mm

TRIO HAPPY EASTER
Rozmery balenia: 108×107×12 mm 7776





Čokoládky 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 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

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

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.

Unikátna výprava do sveta horkej 
čokolády dozdobenej zlatom.

Škrupinka z bielej čokolády ukrýva 
čokoládovo kávové ganache.

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

Srdce z mliečnej čokolády 
s dokonalou náplňou 
s kvapkou brandy.

Klasický čokoládový dezert 
skrytý v mliečnej čokoláde.

Náplň z lieskových orieškov 
a mandlí na medovom vankúšiku, 
zaliata mliečnou čokoládou.

Zázvorovo-škoricový 
krém zdobený drvenými 
korenenými piškótami.

Slávny francúzsky dezert 
je ukrytý v chutnej pralinke 
a obklopený mliečnou čokoládou.

Jemný moka krém v krehkej 
bielej čokoláde.

Rumová náplň zaliata 
bielou čokoládou.

Klasika zo sveta najlepšej 
horkej čokolády.

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

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

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

Sladký karamel so štipkou 
soli ukrytý vo vynikajúcej 
horkej čokoláde.

Káva s penou uzavretá 
v čokoládovej šálke.

Jedinečná dvojvrstvová 
pralinka, v ktorej je kávová 
náplň kombinovaná 
s broskyňovým krémom.

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

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

Mliečno - biela čokoláda 
s orechovou plnkou pokrytá 
praženými mandľami.

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

Lahodný marcipán 
v tmavej čokoláde doplnený 
jemnou ozdobou.

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

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

Chrumkavá náplň z lieskových 
orechov s kúskami sušienok 
obalená mliečnou čokoládou.

Jemne kyslá náplň s príchuťou 
aromatickej marakuje 
v mliečnej čokoláde.

Chrumkavej nugátovej náplni 
robí spoločnosť slaný karamel 
uzavretý v mliečnej čokoláde. 
Dokonalé spojenie chutí.

Krémový nugát z lieskových 
orieškov ozdobený celým 
lieskovým orieškom.

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

Karamelová náplň so štipkou soli 
uzavretá v mliečnej čokoláde.

Nezvyčajná hrušková plnka 
obalená v mliečnej čokoláde. 
Vrch ozdobený drveným 
kakaovým zrnkom.

Krémová čokoládová pena obalená 
v mliečnej čokoláde zdobená 
čokoládovými strúhankami.

Chrumkavá čokoládová 
plnka s drvenými kakaovými 
bôbmi, zdobená zaujímavým 
vzorom z mliečnej čokolády.

Luxusná mliečna čokoláda 
s orieškovou pralinkou.

Dokonalá pomarančová príchuť 
ukrytá vo vegánskej čokoláde.

Dokonalý, zamatový 
karamel uzavretý v mliečnej 
čokoláde v tvare srdca.

Dokonalá kombinácia chuti dulce 
de leche a lieskových orieškov 
ukrytá v bielej čokoláde.

Vegánska malinová hľuzovka 
poliata tmavou čokoládou.

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

Intenzívna kávová pralinka 
v horkej čokoláde inšpirovaná 
chuťou ranného espressa.

Výborná smotanovo-kokosová 
náplň so strúhaným kokosom 
dokonale zvýraznená mliečnou 
čokoládovou škrupinou.

Lahodná orechovo-mandľová 
plnka s nádychom vanilky, poliata 
mliečnou čokoládou s ozdobou.

Zdobená mliečna čokoláda 
s vynikajúcou lieskovoorieškovou 
ganache vo vnútri.

Ganache z mliečnej čokolády 
a s lieskovoorieškovými jadrami 
uzavretými v mliečnej čokoláde.

Lahodná pralinka s malinovou 
príchuťou ukrytá v kréme.

Jedinečná chuť čiernych 
ríbezlí zdôraznená  dokonalou, 
tmavou čokoládou.

Unikátna kombinácia Prosecco 
s malinovou šťavou zabalená 
do mliečnej čokolády.

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

Srdce z mliečnej čokolády 
až po okraj plnené sladkou 
jahodovou náplňou.

Krémové ganache s kvapkou Marc 
de Champagne v bielej čokoláde.

Jedinečná kombinácia malín 
s výraznou chuťou ginu 
v mliečnej čokoláde.

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

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

Srdiečko z bielej čokolády plnené 
krémom z lieskových orechov.

P138 CHILI CHERRYP136 PLANT BASED 
SALTED TRUFFLE

P139 DULCE DE LECHE

Sladká čerešňová karamelová 
plnka so štipkou chilli, 
obalená vo vynikajúcej tmavej 
čokoláde s ozdobou.

Tmavá čokoláda plnená 
perfektnou, vegánskou, 
slanou hľuzovkou.

Dokonalý krémový karamel 
ukrytý pod bielym čokoládovým 
krémom s chrumkavými 
guľôčkami zdobiacimi pralinku.
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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

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 

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

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

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

Krásne bodkované vajíčko 
z bielej čokolády s jemným 
mandľovým krémom.

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.

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

Slaný karamel ukrytý vo 
vajíčku z tmavej čokolády.

Klasická chuť koláčika brownie 
ukrytá v horkej čokoláde.

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 EGG WITH 
PRALINE FILLING

Lahodné vajíčko z mliečnej 
čokolády zdobené mašľou 
s lahodnou orechovou náplňou.

MILK CHOCO CHICKEN

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

WHITE EGG WITH 
CARAMEL FILLING

Jedinečné vajíčko z bielej čokolády 
zdobené elegantnou stuhou 
plnené karamelovou náplňou.

SHEEP CUPCAKE

Chutná čokoládová ovečka 
s výbornou lieskovoorieškovou 
náplňou ukrytou v jemnej 
mliečnej čokoláde.

WHITE EGG WITH 
PRALINE FILLING

Nádherné vajíčko z bielej čokolády 
zdobené elegantnou mašličkou 
s lahodnou orieškovou náplňou.

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

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

Jedinečná chuť vanilkového 
cheesecaku s prídavkom 
malinového džemu ukrytá 
v tmavej čokoláde.

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

Sladké karamelové vnútro 
ukryté v mliečnej čokoláde.

Sladký, karamelový interiér ukrytý 
vo vajíčku z tmavej čokolády 
s elegantným zdobením.

Jedinečná pralinka z bielej 
čokolády, vo vnútri ktorej nájdete 
čokoládovú plnku rozplývajúcu 
sa v ústach pokrytú dokonalým 
vanilkovým krémom.

Sladký vanilkový krém uzavretý 
v dokonalej  mliečnej čokoláde.

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

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

Unikátna chrumkavá náplň 
pokrytá mliečnou čokoládou 
s klasickou dekoráciou.

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.

ALMOND PRALINE

Mandľová náplň zahalená jemným 
smotanovým krémom so špičkou 
ružového cukru na vrchole. 

DARK CHOCOLATE 
GANACHE

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

CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

MOCHA CREME 

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

Ganache s jemnou chuťou 
kávy so smotanou v mlieku 
a bielej čokoláde.

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.

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

Lahodná kokosová plnka 
s kokosovými vločkami 
obalenými v čokoláde.

Jedinečná pralinka z bielej 
čokolády, vo vnútri ktorej nájdete 
čokoládovú plnku rozplývajúcu 
sa v ústach pokrytú dokonalým 
vanilkovým krémom.

Jedinečná chuť vanilkového 
cheesecaku s prídavkom 
malinového džemu ukrytá 
v tmavej čokoláde.

Klasická príchuť brownie uzavretá 
v mliečnej a tmavej čokoláde 
s chrumkavým posypom.

Ganache z mliečnej čokolády 
s kúskami morskej soli ukrytými 
pod mliečnou čokoládou
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KAŽDÝ, KOMU ZÁLEŽÍ NA JEHO ZNAČKE CHCE, ABY SA TÁTO  
NACHÁDZALA LEN NA PRODUKTOCH NAJVYŠŠEJ KVALITY.  




