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SVIATOČNÉ STRETNUTIA S BLÍZKYMI, VÔŇA 
VIANOČNÉHO STROMČEKA, ČAS STRÁVENÝ 

S RODINOU  VIANOCE SÚ JEDNÝM Z NAJKRAJŠÍCH 
OBDOBÍ V ROKU PRE ĽUDÍ ASI NA CELOM SVETE.

Aby ste si umocnili sviatočné chvíle a urobili ich nezabudnutelnými, vytvorili sme pre 
vás výnimočnú vianočnú kolekciu chocolissimo. Čo iné, ak nie čokoládu alebo v ústach 
sa rozplývajúce pralinky, by ste dopriali svojim blízkym na sviatky? Sú to výnimočné 
dni, počas ktorých si všetci zaslúžime výnimočné špeciality. Naše čokoládové zázraky 

zohrejú, navodia sviatočnú atmosféru a učinia každé stretnutie ešte sladším.

POKOJNÉ A RADOSTNÉ ČOKOLÁDOVÉ SVIATKY!
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takmer 18 rokov od založenia pokračujeme každý deň v práci na 
vývoji nových produktov aby každý kúsok čokolády Chocolissimo 
hýril vysokou kvalitou s použitím tých najlepších ingrediencií.
Pralinky a čokolády sú stále s láskou a majstrovsky vyrábané našimi 
čokoládovníkmi s veľkou vášňou a tímovým duchom. Ochutnajte 
a budete to cítiť.
Dúfame, že sa vám náš katalóg páčil a tešíme sa na ďalšie spoločné 
projekty. 

Stijn Theeuwen | Výkonný riaditeľ Michal Nikanorow | Vedúci výroby čokolády 
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Ručne vyrábané belgické čokolády s možnosťou personalizácie. To bol kľúč k úspechu spoločnosti 
Chocolissimo 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 *

Kontaktujte nás pre personalizovaný firemný servis na adrese b2b@chocolissimo.sk
a uvidíme, ako vám môžeme pomôcť potešiť vašich zákazníkov, partnerov a zamestnancov
a pripojte sa k našim mnohým šťastným a vracajúcim sa firemným zákazníkom!

WWW.CHOCOLISSIMO.SK
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: b2b@chocolissimo.sk

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

VÝROBOK BEZ PLASTOVÝCH PRVKOV
CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

STARAJ SA O ZEM. JE TO 

JEDINÝ DOM, KTORÝ MÁME! 

Ekológia je záležitosťou nás všetkých, preto 

sa v spoločnos   Chocolissimo snažíme, aby 

sa veci, ktoré využívame, opätovne použili.

Buďte ECO - používajte, predtým než to vyhodíte!
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Pretože tieto časy si vyžadujú, my ako spoločnosť posilňujeme naše úsilie v oblasti udržateľnosti.
V dôsledku týchto právomocí optimalizujeme naše obaly znížením množstva plastu. Jedným 
z hlavných cieľov nášho oddelenia výskumu a vývoja je vyvinúť kolekciu výrobkov 
s minimálnym obsahom plastov, ktorá sa blíži k produktom takmer nulovým.
Od leta 2021 budeme ponúkať čokoládovú tyčinku v tvare adventnej knihy a čokoládová zbierka 
s nízkym obsahom cukru. Náš hlavný čokoládár Michal je už zaneprázdnený prácou na recept 
– iba s použitím tých najlepších surovín.
Ako ďalší krok ponúkame za príplatok ekologickú prepravu,
pomocou špeciálneho prepravného materiálu na podporu našej misie.

UDRŽATEĽNOSŤ A NOVINKY 
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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

SLUŽBY B2B 1110



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 Chocolissimo sú k Vašim službám! Chocolissimo 
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

KOMPLIMENTKA

INDIVIDUÁLNE 
BALENIE

SIEŤOTLAČ

POTLAČ UV

GRAVÍROVANIE

SLUŽBY B2B 1312



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

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

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

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 SI 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.
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NEW

397701   VIANOČNÝ STROMČEK 
Z MLIEČNEJ ČOKOLÁDY 

 Figúrka vianočného stromčeka z mliečnej 
čokolády je dômyselne a elegantne posypaná 
bielou čokoládou. Pripomína krásu a sviežu 
vôňu zimného stromčeka ozdobeného žiarivou 
vianočnou výzdobou. 

397702   VIANOČNÝ STROMČEK Z BIELEJ 
ČOKOLÁDY 

 Biela čokoládová fi gúrka vianočného stromčeka 
je zdobená farebnými bodkami. Rovnako ako 
vianočný stromček, ktorému dávame veselý 
charakter s farebným zdobením. 

397700   VIANOČNÝ STROMČEK 
Z HORKEJ ČOKOLÁDY 

 Naša elegantná fi gúrka vianočného stromčeka 
z horkej čokolády je jemne posypaná bielou 
čokoládou. Rovnako ako vianočný stromček, 
na ktorého konáre padajú nádherné snehové 
vločky. 

   VIANOČNÝ STROMČEK 
 Rozmery balenia: 115x115x190 mm 
 Výška fi gúrky: 120 mm 
 Hmotnosť ne  o: 135 g 
 Cena bez DPH: 21,33 EUR 
 Vianočný stromček – považovaný za jeden z najkrajších 
a najcharakteris  ckejších symbolov Vianoc. Zdá sa, že všetky 
stromčeky sú takmer rovnaké, no každý z nich je celkom výnimočný 
a zvláštny. Tak je to aj s čokoládovými vianočnými stromčekmi od 
Chocolissimo. Aj keď vychádzajú z rovnakého vzoru, každý z nich 
je individuálne, ručne zdobený. Je nemožné nájsť dva rovnaké 
stromčeky. Figúrka vianočného stromčeka je umiestnená v špeciálne 
navrhnutej krabici s rozkošnou potlačou snehových vločiek. 
Nechýba ani zásuvka so 4 starostlivo vybranými pralinkami, ktoré sa 
vyznačujú rozmanitými a lahodnými náplňami.  

LUXURY XMAS TREES

LUXURY XMAS TREES





364201   ELEGANTNÝ ADVENTNÝ KALENDÁR 
 Rozmery balenia: 156×132×89 mm 
 Hmotnosť ne  o: 270 g 
 Cena bez DPH: 55,67 EUR 
 Adventný kalendár „out of the box“, uzavretý v exkluzívnej drevenej 
krabičke vyrobenej z prémiového afrického dreva, obsahuje 24 farebných 
krabičiek s pralinkami. 

373401   ADVENTNÝ KALENDÁR PREMIUM 
 Rozmery balenia: 230×155×46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 45,08 EUR 
 Luxusný adventný kalendár vo svetlej drevenej krabičke s 24 balíčkami, vo 
vnútri ktorých sa nachádzajú lahodné čokoládové pralinky. 

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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373202   ADVENTNÝ KALENDÁR DE LUXE  
 Rozmery balenia: 260×175×50 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 36,04 EUR 
 Čas čakania na sviatky - to je čas radostný a výnimočný. Luxusný adventný 
kalendár obsahuje 24 taš  čiek s čokoládkami na každý deň. 

377702   ADVENTNÝ KALENDÁR DE LUXE POSTCARD 
 Rozmery balenia: 260×175×50 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 39,42 EUR 
 Čas čakania na sviatky - to je čas radostný a výnimočný. Luxusný adventný 
kalendár obsahuje 24 taš  čiek s čokoládkami na každý deň. Elegantnú 
škatuľku si môžete pridať fotografi u podľa vlastného výberu. 

ChocoPostcard – spôsob objednania:
Vyberte si svoju obľúbenú fotografi u. Pošlite nám ju.
To je všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli spojiť 
vaše spomienky s čokoládovou chuťou našich produktov!

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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3929   ADVENTNÝ KALENDÁR 
NEAPOLITANS MINI 
 Rozmery balenia: 180×145×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 15,25 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 24 čokoládových 
kociek s vianočnou téma  kou. Nájdete tu 
Mikulášov, vianočné stromčeky a hviezdy. 

3694   ADVENTNÝ KALENDÁR V DREVENEJ 
ŠKATUĽKE 
 Rozmery balenia: 373×172×26 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 20,29 EUR 
 Jedinečný adventný kalendár v drevenej krabici 
s 24 mini čokoládovými kockami s dekoráciami 
v tvare Mikuláša, vianočného stromčeka 
a hviezdy. 

3803   ADVENTNÝ KALENDÁR  TRICOLOR 
 Rozmery balenia: 180×143×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 11,17 EUR 
 Nádherný adventný kalendár s chlopňami, ktorý 
ukrýva 24 mini tmavých čokolád s dekoráciami 
v tvare Mikuláša, vianočného stromčeka 
a hviezdy.  

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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393001   ADVENTNÝ KALENDÁR ČIERNA 
 Rozmery balenia: 220×142×56 mm 
 Hmotnosť ne  o: 185 g 
 Cena bez DPH: 20,17 EUR 
 Unikátny adventný kalendár s 22 mini 
čokoládovými kockami. Dekoráciami v tvare 
Mikuláša, vianočného stromčeka a hviezdy, ako aj 
2 čokoládové fi gúrky - roztomilý perník a farebný 
vianočný stromček. 

3930   ADVENTNÝ KALENDÁR BLACK 
 Rozmery balenia: 425×300×15 mm 
 Hmotnosť ne  o: 195 g 
 Cena bez DPH: 16,33 EUR 
 Vynikajúca čokoláda sa schováva v každom 
okienku tohto orignálneho adventného 
kalendára. Okrem čokoládových fi gúrok tu 
nájdete malé čokoládky v tvare Mikuláša, 
vianočného stromčeka a hviezdy. 

393002   ADVENT CALENDAR BLACK MIDI 
 Rozmery balenia: 301×201×24 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 13,17 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 24 mini čokolád 
s dekoráciami v tvare Mikuláša, vianočného 
stromčeka a hviezdy.  

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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385900   WINTER TALES POP UP ADVETNÝ KALENDÁR 
 Rozmery balenia: 150×206×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 32,83 EUR 
 Jedinečný adventný kalendár, ktorý vás v  ahne do vianočnej nálady 
a pripomenie bezstarostné detstvo čokoládovým prekvapením 
nachádzajúcim sa pod každým okienkom. 

385910   WINTER TALES ADVETNÝ KALENDÁR MINI 
 Rozmery balenia: 288×204×25 mm 
 Hmotnosť ne  o: 190 g 
 Cena bez DPH: 16,42 EUR 
 Úžastný adventný kalendár s 24 vynikajúcimi malými pralinkami.  

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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 ADVENTNÝ KALENDÁR WINTER TALES 
WINTER TALES 
 Rozmery balenia: 300×182×34 mm 
 Unikátna kolekcia adventných kalendárov, 
ktoré vo svojich okienkach skrývajú zdobené 
čokoládky, lahodné pralinky a čokoládové 
písmenká, ktoré tvoria vianočné prianie. 

3934   ADVENTNÝ KALENDÁR WINTER TALES CHOCOTELEGRAM 
 Hmotnosť ne  o: 228 g 
 Cena bez DPH: 16,83 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 24 čokoládových písmen, ktoré tvoria 
vianočné priania. 

3933   ADVENTNÝ KALENDÁR WINTER TALES NEAPOLITANS 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 16,83 EUR 
 Tento adventný kalendár obsahuje 24 zdobených čokoládiek v tvare 
Mikuláša, vianočného stromčeka a hviezdy. 

3935   ADVENTNÝ KALENDÁR WINTER TALES PRALINES 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 28,33 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 24 ručne vyrobených čokoládiek, ktoré vám 
bezpochyby oslada dĺhe čakanie na Vianoce. 

3936   ADVENTNÝ KALENDÁR WINTER TALES PRALINES & 
NEAPOLITANS 
 Hmotnosť ne  o: 240 g 
 Cena bez DPH: 21,33 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 12 zdobených čokoládiek v tvare Mikuláša, 
vianočných stromčekov a hviezd, ako aj 12 jemných praliniek s náplňou. 

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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BESTSELLER

NEW

382801   CHOCO BAR ADVENT CALENDAR 
 Rozmery balenia: 144×98×15 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 6,67 EUR 
 Adventný kalendár v tvare tyčinky vyrobený z najkvalitnejšej 
mliečnej čokolády.  

397401   ADVENTNÝ KALENDÁR VESELÉ VIANOCE 
 Rozmery balenia: 278×190×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 20,17 EUR 
 Výnimočný adventný kalendár s 24 okienkami plnými 
vynikajúcej čokolády v rôznych tvaroch vrátane vianočného 
stromčeka, snehuliaka, zvončeka a ponožky. Vyrobené 
z chutného mlieka, tmavej a bielej čokolády vám spríjemnia 
čakaciu dobu na nadchádzajúce sviatky. Čokolády s potlačou 
skryté vo vybraných okienkach budú veľkým prekvapením. 

3828   ZIMNÝ KALENDÁR 
 Rozmery balenia: 180×143×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 24 čokolád z tmavej, mliečnej a bielej čokolády s lahodnými 
prísadami ukrytými pod 24 okienkami.  

ADVENTNÉ KALENDÁRE
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389802   ADVENT CALENDAR MERRY CHRISTMAS RED 
 Rozmery balenia: 301x222x34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 33,42 EUR 
 Pre ľudí, ktorí milujú jednoduchú, klasickú eleganciu, sme vytvorili tento adventný 
kalendár – sýto červená farba, zlaté detaily, zaujímavo tvarované okná, dizajn inšpirovaný 
vianočnými mo  vmi a  e najkvalitnejšie pralinky nám pomôžu v netrpezlivom čakaní na 
tento čarovný čas plný rados  . 

389803   ADVENT CALENDAR MERRY CHRISTMAS BLUE 
 Rozmery balenia: 301x222x34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 33,42 EUR 
 Tento úžasný adventný kalendár, ktorý ukrýva 24 nesmierne chutných praliniek, zachytáva 
atmosféru blížiacich sa Vianoc, na ktorú všetci netrpezlivo čakáme v úchvatne krásnej 
scenérii zimného mesta. Tmavá obloha, sneh pokrývajúci strechy a žiarivo trblietavé svetlá 
– to sú znamenia, že kúzlo sa musí začať. 

3332



BESTSELLER

3931   ADVENTNÝ KALENDÁR WHITE 
SNOW 
 Rozmery balenia: 297×110×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 Jedinečný adventný kalendár s okienkami, 
ktorý skrýva 24 mini čokoládových kociek 
s dekoráciami v tvare Mikuláša, vianočného 
stromčeka a hviezdy. 

3932   ADVENTNÝ KALENDÁR 
 Rozmery balenia: 251×180×35 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 28,33 EUR 
 Adventný kalendár obsahujúci 24 ručne 
vyrobených praliniek s výbornou náplňou. 

3842   ADVENTNÝ KALENDÁR 
VIANOČNÝ STROMČEK 
 Rozmery balenia: 410×410×280 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 20,17 EUR 
 Tento výnimočný adventný kalendár v tvare 
vianočného stromčeka obsahuje 24 chutných 
čokolád. Čakanie na Vianoce ešte nikdy nebolo 
také vzrušujúce! 

ADVENTNÉ KALENDÁRE

ADVENTNÉ KALENDÁRE 3534



356208   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS GIFTS 
 Rozmery balenia: 183×178×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Cena bez DPH: 23,92 EUR 
 Elegantná čierna skrinka v sebe ukrýva jedinečné 
čokoládové pralinky a čokolády, kde nájdete 
mini pralinky, oslnivé rastliny vianočnej hviezdy, 
vianočné cezmíny  a vianočné darčeky plnené 
lieskovcovou náplňou. 

356205   WINTER COLLECTION WITH 
NUTTY PRALINES 
 Rozmery balenia: 183×178×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Cena bez DPH: 23,92 EUR 
 Elegantná čierna skrinka v sebe ukrýva jedinečné 
čokoládové pralinky a čokolády, kde nájdete 
mini pralinky, oslnivé rastliny vianočnej hviezdy, 
vianočné cezmíny a pralinky v tvare orecha. 

356207   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS PRALINES 
 Rozmery balenia: 183×178×46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 130 g 
 Cena bez DPH: 23,92 EUR 
 Elegantná čierna skrinka v sebe ukrýva 
jedinečné čokoládové pralinky a čokolády, kde 
nájdete mini pralinky, oslnivé rastliny vianočnej 
hviezdy, vianočné cezmíny a exkluzívne pralinky 
s vianočnou tema  kou. 

DREVENÉ KRABIČKY

DREVENÉ SKRINKY 3736



3556   MERRY CHOCOLATERIE 
 Rozmery balenia: 156×114×89 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 45,08 EUR 
 Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva, s dvoma zásuvkami obsahuje 
20 ručne vyrobených čokoládových praliniek. 

3557   MERRY GRANDE 
 Rozmery balenia: 156×127×114 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 65,29 EUR 
 Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva, s dvoma zásuvkami obsahuje 
30 ručne vyrobených čokoládových praliniek. 

3563   MERRY MASSIMO 
 Rozmery balenia: 168×156×114 mm 
 Hmotnosť ne  o: 500 g 
 Cena bez DPH: 85,58 EUR 
 Otvorte dvierka týchto skriniek a spoznajte ich cenné bohatstvá. 
Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 40 ručne 
vyrobených čokoládových praliniek. 

3554   MERRY CHRISTMAS MINI 
 Rozmery balenia: 89×88×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 12,54 EUR 
 Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 4 ručne vyrobené 
čokoládové pralinky. 

3555   MERRY ELEGANCE 
 Rozmery balenia: 143×104×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Cena bez DPH: 19,75 EUR 
 Exkluzívna drevená skrinka z afrického dreva obsahuje 
10 lahodnýnch ručne vyrobených  praliniek. 

DREVENÉ KRABIČKY

DREVENÉ SKRINKY 3938



3558   MERRY CLASSIC 
 Rozmery balenia: 195×142×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 33,79 EUR 
 Exkluzívna drevená škatuľka obsahuje 
20 chutných, ručne vyrábaných čokoládiek. 

356202   XMAS CHOCOCASE MINI 
 Rozmery balenia: 116×86×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 11,17 EUR 
 Personalizovaná potlač na čokoládu vo forme 
vizitky, umiestnená v elegantnej drevenej 
škatuľke z kvalitného afrického dreva. 

356201   XMAS CHOCOCASE  
 Rozmery balenia: 213×63×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Cena bez DPH: 15,46 EUR 
 5 lahodných čokoládových pralinek ukrytých 
v elegantnej drevenej škatuľke z nádherného 
afrického dreva. 

3562   MERRY PRESTIGE 
 Rozmery balenia: 290×142×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 46,17 EUR 
 Exkluzívna drevená škatuľka obsahuje 
30 lahodných ručne vyrábaných čokoládiek. 

DREVENÉ KRABIČKY

DREVENÉ SKRINKY 4140



XMAS PREMIERE

0212   XMAS PREMIERE QUADRO 
 Rozmery balenia: 93×93×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 10,96 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého dreva 
obsahuje 4 ručne vyrobené čokoládky najvyššej 
kvality. 

0213   XMAS PREMIERE MINI 
 Rozmery balenia: 145×117×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Cena bez DPH: 17,71 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého dreva 
obsahuje 10 ručne vyrobených čokoládiek 
najvyššej kvality. 

0215   XMAS PREMIERE MAXI 
 Rozmery balenia: 287×145×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 43,92 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého dreva 
obsahuje 30 ručne vyrobených čokoládiek 
najvyššej kvality. 

0214   XMAS PREMIERE MIDI 
 Rozmery balenia: 197×145×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 30,96 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého dreva 
obsahuje 20 ručne vyrobených čokoládiek 
najvyššej kvality. 

DREVENÉ SKRINKY 4342



CHRISTMAS SQUARES

368101   CHRISTMAS MIDI SQUARE 
 Rozmery balenia: 148×148×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 13,67 EUR 
 9 chutných a špeciálne vybraných praliniek 
balených v elegantnej škatuli na vianočné mo  vy. 

3680   CHRISTMAS MAXI SQUARE 
 Rozmery balenia: 215×215×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 225 g 
 Cena bez DPH: 17,29 EUR 
 12 lahodných čokoládových praliniek v tvare 
amerických tor  čiek bude vďaka krásnemu 
sviatočnému obalu pekná ozdoba vianočného 
stola alebo  ež čarovný suvenír. 
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XMAS BALLOTIN

3960   BALLOTIN XMAS PETIT 
 Rozmery balenia: 100×65×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 Táto škatuľka obsahuje dve vrstvy po 5 kusov 
lahodných, ručne vyrábaných čokoládiek. 

3961   BALLOTIN XMAS GRAND 
 Rozmery balenia: 135×95×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 22,54 EUR 
 Táto škatuľka obsahuje dve vrstvy po 10 kusov 
lahodných, ručne vyrábaných čokoládiek. 

3962   BALLOTIN XMAS SUPREME 
 Rozmery balenia: 137×95×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 35,67 EUR 
 Táto škatuľka obsahuje tri vrstvy po 10 kusov 
lahodných, ručne vyrábaných čokoládiek. 
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XMAS CUPCAKES

3836   XMAS CUPCAKES 4 
 Rozmery balenia: 110×110×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 8,04 EUR 
 4 lahodné čokoládové pralinky v tvare 
amerických tor  čiek ukryté v elegantnej škatuľke. 

3837   XMAS CUPCAKES 6 
 Rozmery balenia: 150×110×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 10,75 EUR 
 6 lahodných čokoládových praliniek v tvare 
amerických tor  čiek ukrytých v elegantnej 
škatuľke. 

3838   XMAS CUPCAKES 8 
 Rozmery balenia: 185×110×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 8 lahodných čokoládových praliniek v tvare 
amerických tor  čiek ukrytých v elegantnej 
škatuľke. 
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XMAS MIX

1985   MIXED PRALINES 
 Rozmery balenia: 176×176×48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Cena bez DPH: 17,50 EUR 
 Klasická, elegantná škatuľka s 12 vynikajúcimi čokoládami. Medzi nimi sú 
chutné koláčiky, čokolády plnené do tvaru koláča a nádherné pralinky. 

363501   XMAS CUPCAKES TWO 
 Rozmery balenia: 82×49×35 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 3,92 EUR 
 Dve nádherné pralinky v tvare amerických tor  čiek ukryté vo vkusnom 
balení. 

371401   XMAS CHOCO THREE 
 Rozmery balenia: 129×54×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 5,42 EUR 
 Tri lahodné pralinky ukryté vo vkusnej škatuľke. 
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XMAS FIRST SELECTION

362001   FIRST SELECTION XMAS MINI 
 Rozmery balenia: 181×125×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Cena bez DPH: 11,17 EUR 
 Výber čokoládových sladkos   v elegantnom 
balení. Kolekcia obsahuje horko-bielu tabuľku 
čokolády, tri chutné pralinky a ovocie či orechy 
v čokoláde. 

362101   FIRST SELECTION XMAS MIDI 
 Rozmery balenia: 251×180×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 165 g 
 Cena bez DPH: 20,29 EUR 
 Jemná mliečno-horká tabuľka čokolády a ručne 
vyrábané pralinky a ďalšie maškrty sú uložené vo 
vkusnom sviatočnom balení. 

362201   FIRST SELECTION XMAS 
 Rozmery balenia: 307×220×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 300 g 
 Cena bez DPH: 31,54 EUR 
 Špeciálny výber čokoládových chu   
v elegantnom balení. Vo vnútri sa nachádza 
čokoládová tabuľka, päť mini čokoládiek, osem 
ručne vyrobených praliniek a výber orechov či 
ovocia v čokoláde. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD WITHOUT PLASTIC INLAY

NEW

NEW

381802   XMAS POSTCARD GRAND 
 Rozmery balenia: 238x170x34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130x90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 27,58 EUR 
 Krabička 20 lahodných a špeciálne vybraných 
praliniek zabalených v papierovej krabičke 
s okienkom. Veko krabičky oszodbíme vami 
vybranou fotografi ou alebo elegantným 
vianočným mo  vom. 

381801   XMAS POSTCARD PETIT 
 Rozmery balenia: 184x137x34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130x90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Cena bez DPH: 16,33 EUR 
 Krabička 10 lahodných a špeciálne vybraných 
praliniek zabalených v papierovej krabičke 
s okienkom. Veko krabičky oszodbíme vami 
vybranou fotografi ou alebo elegantným 
vianočným mo  vom. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI

382002   XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI 
SILVER 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 280 g 
 Cena bez DPH: 24,92 EUR 
 Po otvorení krabice na Vás čaká 15 ručne 
vyrobených čokoládových praliniek a jedna 
čokoládová vianočná pančucha (80g). Viečko, 
ktoré je na striebornom podstavci, je zdobené 
obrázkom podľa vášho výberu alebo elegantným 
obrázkom s vianočnou tema  kou.  

382102   XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI 
RED 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 340 g 
 Cena bez DPH: 25,75 EUR 
 Krabička naplnená 15 ručne vyrobenými 
čokoládovými pralinkami s čokoládovou tyčinkou 
v podobe vianočného stromčeka (160 g). 
Obal veka na krabičke môže byť ozdobený 
vami vybranou fotografi ou alebo elegantnou 
fotografi ou s vianočnou tema  kou.  

3757   XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI 
GOLD 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 340 g 
 Cena bez DPH: 25,75 EUR 
 Kolekcia 15 ručne vyrobených praliniek a  ež 
veľká 160 gramová ručne vylievaná tabuľka 
mliečnej čokolády so sviatočnými ingredienciami. 
Veko balenia ozdobíme vami vybranou 
fotografi ou alebo elegantnou sviatočnou 
grafi kou. 

ChocoPostcard – spôsob objednania:
Vyberte si svoju obľúbenú fotografi u. Pošlite nám ju.
To je všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli spojiť 
vaše spomienky s čokoládovou chuťou našich produktov!
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XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI

381902   XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI 
RED 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 135 g 
 Cena bez DPH: 14,50 EUR 
 Krabička 6 ručne vyrobených praliniek 
a čokoládovej tyčinky v tvare hviezdy z mliečnej 
a tmavej čokolády (60 g). Veko krabičky bude 
zdobené fotografi ou podľa vášho výberu alebo 
elegantným vianočným vzorom.  

3817   XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI 
GOLD 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Cena bez DPH: 14,17 EUR 
 Kolekcia 6 ručne vyrobených praliniek s tabuľkou 
horkej čokolády v tvare stromčeka (50 g), 
ozdobená vianočnými ingredienciami. Veko 
ozdobíme vami vybranou fotografi ou alebo 
obrázkom z našej galérie. 

3818   XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI 
SILVER 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 135 g 
 Cena bez DPH: 14,50 EUR 
 Kolekcia 6 ručne vyrobených praliniek s tabuľkou 
mliečnej čokolády v tvare hviezdy (60 g) 
ozdobenou sviatočnými ingredienciami. Veko 
ozdobíme vami vybranou fotografi ou alebo 
obrázkom z našej galérie. 

ChocoPostcard – spôsob objednania:
Vyberte si svoju obľúbenú fotografi u. Pošlite nám ju.
To je všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli spojiť 
vaše spomienky s čokoládovou chuťou našich produktov!
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XMAS MOMENTS

3965   MOMENTS MINI XMAS 
 Rozmery balenia: 180×180×36 mm 
 Hmotnosť ne  o: 145 g 
 Cena bez DPH: 20,17 EUR 
 Elegantná bonboniéra previazaná vianočnou stuhou 
obsahuje 9 ručne vyrábaných praliniek a orechy 
v čokoláde. 

3966   MOMENTS MIDI XMAS 
 Rozmery balenia: 325×180×36 mm 
 Hmotnosť ne  o: 290 g 
 Cena bez DPH: 31,54 EUR 
 Elegantná bonboniéra previazaná vianočnou stuhou obsahuje 
18 ručne vyrábaných praliniek a 2 snacky. 
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CHRISTMAS DELIGHTS / WINTER DELIGHTS

3939   CHRISTMAS DELIGHTS 4 
 Rozmery balenia: 87×85×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Cena bez DPH: 6,33 EUR 
    

3940   CHRISTMAS DELIGHTS 6 
 Rozmery balenia: 130×87×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 85 g 
 Cena bez DPH: 8,50 EUR 
    

3941   CHRISTMAS DELIGHTS 8 
 Rozmery balenia: 160×87×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 115 g 
 Cena bez DPH: 10,83 EUR 
 8 jedinečných čokolád na špeciálne Vianoce! 
Výber z 8 čokoládových praliniek Chocolissimo 
s vianočnou tema  kou obsahuje lahodnú náplň 
a vynikajúcou polevou!  

3944   WINTER DELIGHTS 8 
 Rozmery balenia: 160×87×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 145 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 Nádherné čokoládové pralinky v tvare 
vianočného stromčeka a snehuliaka, s náplňou 
z lieskových orieškov. 

3943   WINTER DELIGHTS 6 
 Rozmery balenia: 130×87×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 10,67 EUR 
    

3942   WINTER DELIGHTS 4 
 Rozmery balenia: 87×85×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Cena bez DPH: 8,04 EUR 
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WINTER SET

3971   WINTER SET MIDI 
 Rozmery balenia: 215×215×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 165 g 
 Cena bez DPH: 17,92 EUR 
 Škatuľka obsahujúca lahodné pralinky, plnenú čokoládu s orechmi 
a čokoládové fi gúrky.  

3972   WINTER SET MAXI 
 Rozmery balenia: 360×215×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 300 g 
 Cena bez DPH: 29,29 EUR 
 Škatuľka obsahujúca lahodné pralinky, plnenú čokoládu s orechmi 
a čokoládové fi gúrky.  
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CHOCOSTICKS

BESTSELLER

369501   HORÚCA ČOKOLÁDA 
S HRNČEKOM 
 Rozmery balenia: 157×138×102 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 22,54 EUR 
 Unikátny keramický hrnček so skutočnou 
horúcou mliečnou čokoládou. Hrnček má dvojité 
keramické steny pre lepšiu tepelnú izoláciu 
a pohodlné silikónové veko. 

3688   XMAS CHOCOSTICK  MLIEČNA 
ČOKOLÁDA 
 Rozmery balenia: 175×45×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 33 g 
 Cena bez DPH: 3,67 EUR 
 Sviatočná horúca mliečna čokoláda, 
ktorú pripravíte miešaním v hrnčeku s horúcim 
mliekom. 

3689   XMAS CHOCOSTICK 
 HORKÁ ČOKOLÁDA 

 Rozmery balenia: 175×45×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 33 g 
 Cena bez DPH: 3,67 EUR 
 Sviatočná horúca horká čokoláda, 
ktorú pripravíte miešaním v hrnčeku s horúcim 
mliekom. 

3690   XMAS CHOCOSTICKS 2 
 Rozmery balenia: 148×75×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 66 g 
 Cena bez DPH: 6,67 EUR 
 Vychutnajte si skvelú čokoládu na paličke, ideálnu na rozpustenie 
v hrnčeku s horúcim mliekom. Elegantné balenie obsahuje 2 porcie. 

3691   XMAS CHOCOSTICKS 5 
 Rozmery balenia: 155×125×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 Výnimočný čierno-zlatý obal obsahuje 5 fantas  ckých chocos  ckov 
ideálnych na rozpustenie v hrnčeku s horúcim mliekom. 

Hot Chocolate – spôsob prípravy:
Do hrnčeka s horúcim mliekom (cca 200 ml) 
nasypte 2 lyžičky čokolády (cca 30g). 
Dôkladne premiešajte. Ak máte radi čokoládu s intenzívnejšou chuťou, 
nasypte jej viac, tak dosiahnete chuť, ktorú čakáte.

Chocos  ck – spôsob prípravy:
Do hrnčeka s horúcim mliekom (cca 200 ml) vložte Chocos  ck. 
Počkajte 2 minúty, kým sa čokoláda nerozpus  , občas premiešajte.

CHUŤOVKY

Chuťovky
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XMAS FRUITS

 XMAS FRUITS 
 Rozmery balenia: 90×75 mm 
 Vkusné ovocie a orechy obalené horkou, 
mliečnou a bielou čokoládou, uložené 
v elegantnom obale. 

3673   ORECHY MACADAMIA 
V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 Cena bez DPH: 13,33 EUR 
 Chutné orechy macadamia 
poliate mliečnou čokoládou, 
v elegantnom obale. 

3669   VIŠNE AMARENA V HORKEJ 
ČOKOLÁDE 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 13,33 EUR 
 Výborné višne v alkohole ukryté 
v hodvábnej horkej čokoláde 
a zabalené v elegantnom obale. 

3671  
 MANGO PONORENÉ V LIKÉRI 
A V HORKEJ ČOKOLÁDE 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 11,92 EUR 
 Mango s alkoholom, poliate 
hodvábnou horkou čokoládou 
a ukryté v elegantnom obale. 

3670   ZÁZVOR V HORKEJ 
ČOKOLÁDE 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 11,92 EUR 
 Výrazný zázvor v horkej čokoláde, 
v elegantnom obale. 

3675   JOGURTOVÉ JAHODY 
V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 13,33 EUR 
 Chutné jahody poliate mliečnou 
čokoládou ukryté v elegantnom obale. 

3674   HROZIENKA PONORENÉ 
V RUME A BIELEJ ČOKOLÁDE 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 11,92 EUR 
 Výborné hrozienka s alkoholom, 
poliate bielou čokoládou a zabalené 
v elegantnom obale. 

CHUŤOVKY 6968



XMAS ROUNDIES

3910   XMAS ROUNDIES MIX  
 Rozmery balenia: 172×124×47 mm 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 Cena bez DPH: 11,83 EUR 
 Pätnásť chrumkavých tmavých a mliečnych čokolád v tvare koláčikov 
s lahodnými polevami, ktoré zahŕňajú: orechy, sušené ovocie a pražené 
kakaové bôby. 

3678   XMAS ROUNDIES MIX MINI 
 Rozmery balenia: 112×80×46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 55 g 
 Cena bez DPH: 6,92 EUR 
 Šesť chrumkavých čokolád s vynikajúcou polevou, ako napríklad: 
hrozienka, maliny, mandle alebo kakaové bôby. 

CHUŤOVKY 7170



XMAS CHOCO TRUFFLES

NEW

NEW

NEW
385001   ORIGINAL CHOCOLATE TRUFFLES  
 Rozmery balenia: 138x97x48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 10,67 EUR 
 Belgické kakaové hľuzovky so zamatovou náplňou, 
posypané kakaovým práškom, v krabičke s elegantnou 
grafi kou. 

385002   SALTED CARAMEL TRUFFLES 
 Rozmery balenia: 138x97x48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 10,67 EUR 
 Belgické hľuzovky s príchuťou slaného karamelu, 
posypané kakaovým práškom, v krabičke s elegantnou 
grafi kou. 

385003   COFFEE TRUFFLES 
 Rozmery balenia: 138x97x48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 10,67 EUR 
 Belgické hľuzovky s príchuťou kávy, posypané kakaovým 
práškom, v krabičke s elegantnou grafi kou. 

CHUŤOVKY 7372



HOLLY JOLLY XMAS

NEW

397501   HOLLY JOLLY XMAS L 
 Rozmery balenia: 198×83×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 40 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Sada 4 jedinečných bielych čokoládových fi gúriek s farebnými výtlačkami 
a 2 vynikajúcich mini praliniek v škatuľke s vianočným mo  vom. 

397502   HOLLY JOLLY XMAS XL 
 Rozmery balenia: 178×165×31 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 Sada 7 jedinečných bielych čokoládových fi gúriek s farebnými výtlačkami a 4 vynikajúcich mini 
praliniek v škatuľke s vianočným mo  vom. 

397503   HOLLY JOLLY CREW 
 Rozmery balenia: 163x83x32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 10,33 EUR 
 Sada 2 jedinečných čokoládových fi gúrok a 4 chutných mini praliniek 
v krabičke s vianočným mo  vom. 
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SANTA‘S CREW

397301   SANTA'S CREW L 
 Rozmery balenia: 163×83×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Kolekcia 3 čokoládových fi gúrok, vrátane Mikuláša s 2 sobmi. Vyrobené 
z belgickej čokolády s náplňou z lieskových orechov. 

397302   SANTA'S CREW XL 
 Rozmery balenia: 198×83×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 65 g 
 Cena bez DPH: 10,33 EUR 
 Kolekcia 4 čokoládových fi gúrok Mikuláša s 3 sobmi. Sú vyrobené 
z lahodnej belgickej čokolády s náplňou z lieskových orechov. 

397303   SANTA'S CREW XXL 
 Rozmery balenia: 178×165×31 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 13,42 EUR 
 Sada 7 čokoládových fi gúrok vrátane Mikuláša so 4 sobmi a 2 vianočnými 
darčekmi. Všetko vyrobené z belgickej čokolády plnené lieskovoorieškovou 
náplňou.  ČOKOLÁDOVÉ FIGÚRKY 7776



GINGERBREAD MAN

354701   GINGERBREAD MAN XS 
 Rozmery balenia: 165×92×31 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 9,17 EUR 
 Perníkový mužíček vyrobený z lahodnej mliečnej čokolády v škatuľke 
s vianočným mo  vom. Škatuľka obsahuje 9 čokoládiek. 

354801   GINGERBREAD MAN XL 
 Rozmery balenia: 178×165×31 mm 
 Hmotnosť ne  o: 225 g 
 Cena bez DPH: 15,92 EUR 
 Perníkový mužíček vyrobený z lahodnej mliečnej čokolády v škatuľke 
s vianočným mo  vom. Škatuľka obsahuje 18 čokoládiek. 

ČOKOLÁDOVÉ FIGÚRKY 7978



MERRY CHRISTMAS

377801   XMAS SWEET MESSAGE 
 Rozmery balenia: 142×178×15 mm 
 Hmotnosť ne  o: 45 g 
 Sladká pohľadnica so šies  mi čokoládkami v tvare Mikuláša, vianočného 
stromčeka a hviezdy. 

3700   24 NEAPOLITANS 
 Rozmery balenia: 223×177×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 15,25 EUR 
 Sada 24 čokoládiek s vianočnými tvarmi, ktoré predstavujú Santu, 
vianočné stromčeky a hviezdy. Všetko zabalené v elegantnej krabičke. 
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MERRY CHRISTMAS

BESTSELLER

BESTSELLER

3704, 3705, 3706   DVE ČOKOLÁDOVÉ 
GULE 
 Rozmery balenia: 102×52×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 6,67 EUR 
 Dve čokoládové gule s priemerom 5 cm, 
s prak  ckou stužkou na zavesenie na stromček. 
Dostupné v troch kombináciách. 

3955   6 ČOKOLÁDOVÝCH GÚĽ 
 Rozmery balenia: 188×135×53 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 17,42 EUR 
 Šesť čokoládových sviatočných gúľ, každá 
s priemerom 5 cm, s prak  ckou stužkou na 
zavesenie na stromček umiestnených v škatuľke 
s okienkom. 

3704

37063705
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MERRY CHRISTMAS

396301   XMAS SANTA MILK FIGURINE 
 Rozmery balenia: 111×82×46 mm 
 Výška fi gúrky: 90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 40 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Roztomilá fi gúrka Mikuláša vyrobená z lahodnej 
mliečnej belgickej čokolády, zabalená v elegantnej 
škatuľke s okienkom. 

396302   XMAS SANTA WHITE FIGURINE  
 Rozmery balenia: 111×82×45 mm 
 Výška fi gúrky: 90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 40 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Roztomilá fi gúrka Mikuláša vyrobená z lahodnej 
bielej belgickej čokolády, zabalená v elegantnej 
škatuľke s okienkom. 
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MERRY CHRISTMAS

3841   SOB BIELY 
 Rozmery balenia: 140×111×61 mm 
 Výška fi gúrky: 122 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 10,17 EUR 
 Sob z mliečnej čokolády v bielom svetri, zabalený 
v elegantnej kartónovej krabici s okienkom. K 
dispozícii sú 4 rôzne typy vianočných svetrov. 

3963   VIANOČNÝ MACKO 
 Rozmery balenia: 140×111×61 mm 
 Výška fi gúrky: 112 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 10,17 EUR 
 Vianočný macko v čiapočke z milečnej čokolády, 
zabalený do elegantnej krabičky s okienkom. 
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WHITE SNOW

NEW NEW

NEW

NEW

395101   PENGUIN SOLO 
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 2,75 EUR 
 Figúrka tučniaka vyrobená z najkvalitnejšej 
čokolády v krabičke s okienkom. 

395102   TEDDY BEAR SOLO 
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 2,75 EUR 
 Figúrka medvedíka vyrobená z najkvalitnejšej 
čokolády v krabičke s okienkom. 

395103   TWO WINTER FIGURINES 
 Rozmery balenia: 150x120x19 mm 
 Hmotnosť ne  o: 20 g 
 Cena bez DPH: 3,92 EUR 
 Sada tučniaka a medvedíka vyrobená 
z najkvalitnejšej čokolády, balená v elegantnej 
krabičke s okienkom. 

395104   THREE WINTER FIGURINES 
 Rozmery balenia: 200x140x18 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 5,04 EUR 
 Sada 2 tučniakov a medvedíka vyrobená 
z najkvalitnejšej čokolády, balená v elegantnej 
krabičke s okienkom. 
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WHITE SNOW

3945   MIKULÁŠOVIA A VIANOČNÉ 
STROMČEKY 
 Rozmery balenia: 130×95×32 mm 
 Hmotnosť ne  o: 85 g 
 Cena bez DPH: 7,75 EUR 
 Čokoládové vianočné ozdoby v tvare Mikuláša, 
vianočného stromčeka a hviezdy. Vyrobené 
z mliečnej a horkej čokolády, zabalené v štýlovej 
škatuľke s vianočnou téma  kou. 

3634   WHITE SNOW FIGURINES 
 Rozmery balenia: 200×140×18 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 5,04 EUR 
 Výber vianočných fi gúrok: Mikuláš, sob 
a stromček, vyrobených z čokolády 
najvyššej kvality a zabalených 
v elegantnom sviatočnom obale. 

3949   ČOKOLÁDOVÝ SOB  FIGÚRKA 
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 2,75 EUR 
 Figúrka soba z lahodnej mliečnej čokolády 
uložená v škatuľke s okienkom. 

3950   VIANOČNÝ STROMČEK  FIGÚRKA  
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 2,75 EUR 
 Figúrka vianočného stromčeka z lahodnej 
mliečnej čokolády uložená v škatuľke s okienkom. 

3951   MIKULÁŠ  FIGÚRKA  
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 2,75 EUR 
 Figúrka Mikuláša z lahodnej mliečnej čokolády 
uložená v škatuľke s okienkom. 
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WHITE SNOW

3947   XMAS TIME 
 Rozmery balenia: 235×127×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Výber ôsmich čokoládových stromčekov 
a Mikuláškov v priesvitnom balení. Figúrky sú 
vyrobené z mliečnej, bielej a horkej čokolády. 

3948   MIKULÁŠOVIA A SOBY 
 Rozmery balenia: 235×127×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Kolekcia 8 čokoládových sobov a Mikulášov 
v priesvitnom balení. Figúrky sú vyrobené 
z mliečnej, horkej a bielej čokolády. 

394701   XMAS CREW SANTAS & TREE 
WITH GIFTS 
 Rozmery balenia: 235×127×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 10,33 EUR 
 Sada 4 čokoládových vianočných stromčekov 
a Mikulášov a 4 vianočných darčekov naplnených 
lieskovoorieškovou náplňou v krabičke 
s okienkom.  
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XMAS WOODRINGS CHOCOLATESHOCOLATES

374201   XMAS SET: FIGURINES & MINI PRALINES 
 Rozmery balenia: 224×165×25 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 14,83 EUR 
 Sada 6 čokoládových vianočných fi gúrok a 4 mini čokoládových praliniek, 
ktoré sú umiestnené v elegantnej plechovej krabičke s vianočnou 
tema  kou.  

382901   XMAS SET: FIGURINES 
 Rozmery balenia: 224×165×25 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 14,83 EUR 
 Sada 6 čokoládových vianočných fi gúrok a 3 čokoládiek v tvare sušienky 
s polevou, ktoré sú umiestnené v elegantnej plechovej krabičke 
s vianočnou tema  kou.  

ČOKOLÁDOVÉ FIGÚRKY 9594



XMAS SHAPES DECOR

BESTSELLER

364601   XMAS REINDEER 3D SOLO DECOR 
 Rozmery balenia: 195×195×27 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 8,92 EUR 
 Vianočná fi gúrka vyrobená z najvyššej kvality 
čokolády, zdobená jemným čokoládovým vzorom. 
Figúrka je vyrobená zo štyroch prvkov tvoriacich 
sobov. 

364801   XMAS SET 3D DECOR 
 Rozmery balenia: 195×195×27 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 11,17 EUR 
 Vianočné fi gúrky sobov a vianočných stromčekov 
vyrobené z tej najvyššej kvality čokolády, 
zdobené jemnou čokoládou. 

364701   XMAS TREE 3D SOLO DECOR 
 Rozmery balenia: 195×195×27 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 8,71 EUR 
 Vianočná fi gúrka vyrobená z najvyššej kvality 
čokolády, zdobená jemným čokoládovým vzorom. 
Figúrka je vyrobená z dvoch prvkov tvoriacich 
vianočný stromček. 

ČOKOLÁDOVÉ FIGÚRKY 9796



PÁROVANIE ČOKOLÁDY A VÍNA 

• Najskôr ochutnajte víno. Vnímajte vôňu a rôzne chute. Zakrútte pohárom na 
víno a znova vnímajte vôňu. Popíjajte víno a hýbte ním v ústach. Spýtajte sa 
sami seba: ako vonia víno? Aké má príchute? 

• Pokračujte s čokoládou - a urobte to isté. Venujte pár sekúnd vôni čokolády. 
Spýtajte sa sami seba: Vnímam príchute? Vezmite si malé sústo, vložte si ho 
na jazyk a nechajte ho rozpustiť, urobte si poznámky o chuti. Všimnite si, ako 
počas párovania získate viac príchutí. 

• Víno ako Muškát, Merlot sa dobre spája s mliečnou čokoládou z našej kolekcie The 
Bar Experience Collection: Ekvádor 40%, Ghana 40% a Mexiko 40%. 

• Víno ako Chardonnay, Šampanské sa dobre spája s našou bielou čokoládou 28%, 
Ekvádor 40% a Ruby .

• Rizling a šumivé víno sa výborne spájajú s bielou čokoládou. Vyskúšajte našu 
čokoládu Choco Extreme Cranberry, Berry a taktiež našu čokoládu 
The Bar Experience 28%. 

• Červené vína ako Zinfandel, Shiraz sa dobre spája s tmavou čokoládou. Vyskúšajte 
našu kolekciu The Bar Experience Collection: Mexiko 66%, 
Venezuela 72% a Tanzánia 75%. 

Milujete čokoládu? Milujete víno? 
Potom vyskúšajte párovanie s našimi lahodnými čokoládami! 
Pri ochutnávaní čokolády môžete objavovať chute a arómy tak 
rozmanité a zaujímavé ako na víne. 
Vybrať perfektnú čokoládu a víno môže byť ťažké. Všeobecne 
platí, že víno by malo byť sladšie ako čokoláda. Na ochutnávku 
odporúčame zvoliť si rôzne čokolády s rôznymi úrovňami sladkosti, 
kakaa a intenzity. Čím vyššie je percento kakaa, tým intenzívnejšie 
bude vaša čokoláda chutiť a bude menej sladká. Začnite s najnižším 
percentom kakaa a vínom s najjemnejším chuťovým profilom. 



RUBY EXPERIENCE

 RUBY EXPERIENCE  
 Rozmery balenia: 148×73×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Cena bez DPH: 9,33 EUR 
 Fenomenálna ružová čokoláda - Ruby 
s jedinečnou chuťou -  sladká a zároveň 
jemne kyslá čokoláda s jedinečnými prísadami 
v elegantnom obale. Je to ideálny darček pre ľudí, 
ktorí hľadajú nové chute. Čokoláda Ruby - štvrtý 
druh po horkej, mliečnej a bielej čokoláde, ktorá 
poteší všetkých milovníkov sladkos  . Jedinečná 
ružová farba a ovocná chuť je spôsobená 
kakaovými bôbmi Ruby, preto uť nie sú potrebné 
žiadne dodatočné farbivá ani ovocné arómy. 

973000   RUBY EXPERIENCE RASPBERRY  

 Čokoláda Ruby ozdobená sušenými malinami. 

973001   RUBY EXPERIENCE GOLD  

 Čokoláda Ruby ozdobená skutočným zlatom. 

973002   RUBY EXPERIENCE PISTACHIO 

 Čokoláda Ruby ozdobená pistáciami. 
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THE BAR EXPERIENCE

9700   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA  GHANA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,25 EUR 
 Výnimočná čokoláda s orientálnym ovocným 
charakterom. 

9705   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA  GHANA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,25 EUR 
 Čokoláda venovaná ozajstným milovníkom 
mliečnej čokolády. Dominantná čokoládová 
chuť kakaa so š  pkou arómy sviežeho jablka 
a korenia tvorí nezabudnuteľný chuťový 
zážitok. 

9701   DARK CHOCOLATE BAR 75% 
COCOA  TANZANIA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,25 EUR 
 Horúca a vlhká klíma Tanzánie spôsobuje, že 
tamojšie kakaovníky majú neuveriteľnú arómu 
korenia ženšenu. V čokoláde pripravenej 
z týchto bôbov možno nájsť príchuť horkého 
orecha vyvážené arómou červeného ovocia 
ako višne či slivky. 

9706   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA  ECUADOR 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,25 EUR 
 Výnimočne jemná textúra čokolády a tak  ež 
lahodná chuť obohatená červeným ovocím 
a plátkami ruží. Zrná upravené v tropickej 
klíme spájajú v sebe arómu vlašských orechov 
s troškou marcipánu a karamelu. 

9702   DARK CHOCOLATE BAR 66% 
COCOA  MEXICO 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,25 EUR 
 Tabuľka prekvapí výraznou chuťou sladkého 
drievka, slivky a bieleho ovocia. Celok dotvára 
chuť sušených aroma  ckých tabakových 
listov. 

9707   WHITE CHOCOLATE BAR 28% 
COCOA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,25 EUR 
 Nezvyčajne jemná v chuť – biela čokoláda 
spájajúca v sebe ideálne vyváženú arómu 
smotany a vanilky najvyššej kvality. 
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BESTSELLER 971000   LESS SUGAR CHOCOLATE 
 Rozmery balenia: 162×92×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 6,96 EUR 
 Tmavá čokoláda s nízkym obsahom cukru vytvorená pre milovníkov 
intenzívnych chu  . Dominujú mu tóny praženého kakaa. 

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

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

191002   EXTREME MIDI BERRY 
 Rozmery balenia: 148×110×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 7,67 EUR 
 Biela čokoláda s lahodným čučoriedkovým a malinovým krémom, zdobená 
sušenými čučoriedkami. 

CHOCOLATE EXPERIENCE WITH LESS PLASTIC PACKAGING
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EXTREME XMAS CHOCOLATES

1917 350 G  / 1918 100 G   
 LESNÉ PLODY & BRUSNICA 

 Veľká tabuľka z bielej čokolády 
ozdobená sušenými jahodami, 
čučoriedkami a brusnicami. 

1925 350 G  / 1926 100 G   
 ORECHOVÁ FANTÁZIA 

 Veľká tyčinka z mliečnej 
čokolády s orechovým krémom, 
karamelizovanými lieskovými 
orieškami a mandľovou náplňou. 

1921 350 G  / 1922 100 G   
 ESPRESSO 

 Lahodná polosladká čokoláda 
s jemným kávovým krémom, zdobená 
kávovými zrnami. 

1919 350 G  / 1920 100 G   
 PISTÁCIA 

 Veľká tabuľka z bielej čokolády 
s pistáciami. 

1923 350 G  / 1924 100 G   
 PRAŽENÉ MANDLE 

 Biela čokoláda zdobená praženými 
mandľami a karamelom. 

1913 350 G  / 1914 100 G   
 SUŠIENKOVÉ POTEŠENIE 

 Mliečna čokoláda s karamelizovanými 
lieskovými orieškami a sezamovo-
brusnicovými sušienkami. 

1915 350 G  / 1916 100 G   
 ČUČORIEDKA&MALINA 

 Biela čokoláda s lahodnou 
čučoriedkovou a malinovou 
smotanou, zdobená sušenými 
čučoriedkami. 

 CHOCOEXTREME MAXI 
 Rozmery balenia: 385×185×13 mm 
 Hmotnosť ne  o: 350 g 
 Cena bez DPH: 17,50 EUR 
 Sedem druhov ručne vyrábaných čokoládových 
tabuliek s rôznymi prísadami balenými 
v elegantnej krabičke s okienkom. 

 CHOCOEXTREME MINI  
 Rozmery balenia: 135×80×55 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 7,17 EUR 
 Sedem druhov ručne vyrábaných čokoládových 
tabuliek s rôznymi prísadami balenými 
v elegantnej krabičke s okienkom. 
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Bol vytvorený so zameraním na všetkých labužníkov, ktorí túžia po niečom väčšom ako len po chutnej čokoláde. Vytvorte si svoju vysnívanú čokoládu 
– vyberte si tvar, potom chuť čokolády, ingrediencie rôzneho druhu a napokon výnimočné balenie.

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.

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

WWW.CHOCOLISSIMO.SK

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

MLIEČNA ČOKOLÁDA

BIELA ČOKOLÁDA HORKÁ ČOKOLÁDA

VYROBTE SI SVOJ VLASTNÚ ČOKOLÁDU 111110



2411   SVETLÁ DREVENÁ 
KRABIČKA 10 MERRY CHRISTMAS 
 Rozmery balenia: 115×315×25 mm 

2401   OBÁLKA MERRY CHRISTMAS 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

2426   DREVENÁ KRABIČKA 12 DE LUXE 
 Rozmery balenia: 170×370×25 mm 

2401   OBÁLKA XMAS 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

2401   OBÁLKA MERRY CHRISTMAS II 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

2447   CHOCOTELEGRAM CT3 
 Rozmery balenia: 108×107×12 mm 

CHOCOTELEGRAM

KROK 1  VYBER DĹŽKU TELEGRAMU:

KROK 2  POSKLADAJTE TEXT 
TELEGRAMU Z KOCIEK ČOKOLÁDY:

KROK 3  VYBERTE SI BALENIE:

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

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

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

Vyberte si spomedzi vkusných balení v tvare obálky alebo 
z elegantných drevených skriniek s peknou potlačou. 
Môžete si taktiež vybrať spomedzi iných vzorov, ktoré 
nájdete na strane: www.chocolissimo.sk

Viac čokotelegramov nájdete na stránkach:
WWW.CHOCOLISSIMO.SK

ŠTANDARDNÉ KOCKY

ŠPECIÁLNE ZNAKY

KOCKY S POTLAČOU

VYTVORTE SI VLASTNÝ ČOKOLÁDOVÝ TELEGRAM 113112





P3 MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

P5   MARBRE P7   CHERRY HEART P8   BUTTER TRUFFLE 

P15   CUP PUCINO 

P28   PICASSO 

P94   STRAWBERRIES HEART 

P122   YUCATAN 

P52   LADY CASSIS 

P100   CHAMPAGNER FIZZ 

P71   CRUNCHY SQUARE 

P106   BRAMBLE GIN P21   GOLDEN TRUFFLE 

P34   WOODFOREST MOUSSE 

P97   HAZELNUT NUGAT 

P124   WALNUT & ALMOND P125   PEAR 

P131   CHOCOMOUSSE P129   DULCE DE LECHE & 
HAZELNUT 

P128   PRALINE 

P127   RASPBERRY 

P132   BLACK CURRANT 

P135   PLANT BASED 
COCONUT 

P134   PLANT BASED 
RASPBERRY 

P133   PLANT BASED ORANGE P136   PLANT BASED SALTED 
TRUFFLE 

P138   CHILI CHERRY 

P130   NUTTY BROWNIE P54   BRANDY HEART 

P102   WHISKY COWBERRY 

P73   COFFEE SHELL 

P110   CRUNCHY PRALINE 

P14   MOUSSE AU CHOCOLAT 

P17   FLORENTINE 

P29   RED VANILLA 

P96   PISTACHIO CRUNCH 

P123   CARAMEL 

P53   ROYAL MARZIPAN 

P101   GIN & TONIC 

P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

P109   HAZELNUT PRALINE P24   ROYAL MACADAMIA 

P42   SOUTHTIROL KIRSCH 

P98   HIMBER PROSECCO 

P57   CARAMEL DE SEL 

P104   LATTE MACCHIATO 

P77   CARAMEL TRUFFLE  

P111   PASSION FRUIT P27   HONEY CRUNCH 

P49   CRÈME BRÛLÉE 

P99   WALNUT BRANDY 

P70   MOCHA CRÈME 

P105   COFFEE 

P79   CINNAMON & GINGER 

P119   SLALOM MELK PRALINÉ 

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

 Rumová náplň zaliata 
bielou čokoládou. 

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

 Klasika zo sveta najlepšej 
horkej čokolády. 

 Káva s penou uzavretá 
v čokoládovej šálke. 

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

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

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

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

 Krémové ganache s kvapkou Marc 
de Champagne v bielej čokoláde. 

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

 Jedinečná kombinácia malín 
s výraznou chuťou ginu 
v mliečnej čokoláde. 

 Unikátna výprava do sveta horkej 
čokolády dozdobenej zlatom. 

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

 Krémový nugát z lieskových 
orieškov ozdobený celým 
lieskovým orieškom. 

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

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

 Krémová čokoládová pena obalená 
v mliečnej čokoláde zdobená 
čokoládovými strúhankami. 

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

 Luxusná mliečna čokoláda 
s orieškovou pralinkou. 

 Lahodná pralinka s malinovou 
príchuťou ukrytá v kréme. 

 Jedinečná chuť čiernych 
ríbezlí zdôraznená  dokonalou, 
tmavou čokoládou. 

 Lahodná kokosová plnka obalená 
vo vegánskej čokoláde. 

 Vegánska malinová hľuzovka 
poliata tmavou čokoládou. 

 Dokonalá pomarančová príchuť 
ukrytá vo vegánskej čokoláde. 

 Tmavá čokoláda plnená 
perfektnou, vegánskou, 
slanou hľuzovkou. 

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

 Zdobená mliečna čokoláda s 
vynikajúcou lieskovoorieškovou 
ganache vo vnútri. 

 Srdce z mliečnej čokolády 
s dokonalou náplňou 
s kvapkou brandy. 

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

 Škrupinka z bielej čokolády ukrýva 
čokoládovo kávové ganache. 

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

 Klasický čokoládový dezert 
skrytý v mliečnej čokoláde. 

 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. 

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

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

 Lahodný marcipán v 
tmavej čokoláde doplnený 
jemnou ozdobou. 

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

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

 Srdiečko z bielej čokolády plnené 
krémom z lieskových orechov. 

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

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

 Unikátna kombinácia Prosecco 
s malinovou šťavou zabalená 
do mliečnej čokolády. 

 Sladký karamel so štipkou 
soli ukrytý vo vynikajúcej 
horkej čokoláde. 

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

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

 Jemne kyslá náplň s príchuťou 
aromatickej marakuje v 
mliečnej čokoláde. 

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

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

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

 Jemný moka krém v 
krehkej bielej čokoláde. 

 Intenzívna kávová pralinka v 
horkej čokoláde inšpirovaná 
chuťou ranného espressa. 

 Zázvorovo-škoricový 
krém zdobený drvenými 
korenenými piškótami. 

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

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

Čokoládky Chocolissimo vďačia za svoju neopakovateľnú chuť nielen prvotriednym ingredienciám a receptúram, 
ale tiež tomu, že pri ich výrobe nepoužívame chemické konzervanty – neuznávame žiadne kompromisy! 
Ručne vyrobené čokoládky sú vyrábané na základe Vašej objednávky, preto sú maximálne čerstvé a najchutnejšie hneď po ich doručení. 
Samozrejme, čokoládky Chocolissimo môžete uchovať, ale nie dlhšie ako po dobu 
niekoľkých týždňov – koniec koncov skutočná sviežosť nemôže trvať večne!

PRALINKY
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CHRISTMAS PRALINES

WINTER DELIGHTS

POINSETTIA PRALINES

SWEET CAKES

NUTTY PRALINES

MINI PRALINES

CUPCAKE PRALINES

 ROSETTA 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

 SNOWMAN 

 BOW MILK 

 SALTED CARAMEL  HAZELNUT PRALINE 

 SALTED CARAMEL 

 TREE 

 LEMON CHEESECAKE 
GANACHE 

 CHRISTMAS HAT 

 WHITE POINSETTIA 

 CHRISTMAS TREE 

 NUTTY WALNUTS MILK 

 RED POINSETTIA 

 SNOWMAN 

 NUTTY WALNUTS DARK 

 Mimoriadne orechová 
náplň z lieskových orechov 
a mandlí v bielej čokoláde. 

 Výborné Ganache z 
horúcej čokolády zaliaté 
mliečnou čokoládou. 

 Ganache so zmesou lesného 
ovocia v mliečnej čokoláde 
so sviatočným motívom. 

 Jemná náplň z lieskových 
orechov v mliečnej čokoláde, 

 Jemný karamel vo výbornej 
belgickej čokoláde. 

 Na jazyku rozplývajúca sa náplň 
v kvalitnej mliečnej čokoláde. 

 Zamatovo-karamelová náplň 
so štipkou soli máčanou vo 
vynikajúcej tmavej čokoláde 
so strieborným zdobením.  

 Intenzívne kávová pralinka 
v tmavej čokoláde zdobená 
sviatočným motívom. 

 Výrazný krém s príchuťou 
citrónového tvarohu schovaný 
v lahodnej belgickej čokoláde. 

 Sviatočne ozdobená pralinka 
s náplňou z lieskových 
orechov, v ktorej sú kúsky 
karamelizovaného cukru. 

 Očarujúca pralinka v tvare bielej 
hviezdy skrýva lahodnú náplň 
z lieskových orieškov, uzavretú 
v belgickej mliečnej čokoláde. 

 Vynikajúci vianočný stromček 
plnený lieskovo-orieškovým 
krémom, uzavretý v belgickej 
mliečnej čokoláde. 

 Originálna pralinka s lahodnou 
náplňou z lieskových orechov 
obalená mliečnou čokoládou a 
ozdobená vlašským orechom. 

 Krásna pralinka v tvare červenej 
hviezdy v sebe ukrýva výbornú 
lieskovo-orieškovú náplň uzavretú 
v belgickej mliečnej čokoláde. 

 Úžasné orechové ganache 
uzavreté v mliečnej čokoláde 
so zimovým motívom.  

 Jedinečná kombinácia 
horkej čokolády a krému z 
lieskových orieškov, ozdobená 
vlašským orechom. 

 DARK CHOCOLATE GANACHE 

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

 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. 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

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

 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.  

 MOCHA CREME  

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

P139   DULCE DE LECHE P140   DAME BLANCHE P142   LAMPONI P143   BROWNIE 

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

 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. 
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KAŽDÝ, KTO SA STARÁ O SVOJU ZNAČKU, CHCE, ABY SA LOGO JEHO FIRMY 
NACHÁDZALO LEN NA PRODUKTOCH NAJVYŠŠEJ KVALITY.

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

AK VÁS NAŠA PONUKA CHOCOLISSIMO ZAUJALA, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ.

TEL. +421 02/33 331 031      B2B CHOCOLISSIMO.SK

Tento materiál má len informačný charakter.
Aktuálna ponuka je dostupná na www.chocolissimo.sk.

Všetky ceny sú uvedené v Eur. Cenník je platný od 1.05.2021.
Ceny môžu podliehať zmene.



Tel. 00421 02/333 310 31
b2b@chocolissimo.sk

WWW.CHOCOLISSIMO.SK

MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

POLAND

MM Brown Deutschland GmbH
Eschborner Landstr. 55
60489 Frankfurt
GERMANY


