
CHRISTMAS CHOCOLATES



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 cokoládové zázraky 

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

POKOJNÉ A RADOSTNÉ ČOKOLÁDOVÉ SVIATKY!
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ADVENTNÉ KALENDÁRE

385910   WINTER TALES ADVENT 
CALENDAR MINI 
 Rozmery balenia: 288×204×25 mm 
 Hmotnosť ne  o: 190 g 
 Cena bez DPH: 12,48 EUR 
 Elegantný adventný kalendár obsahuje 
24 lahodných čokoládových praliniek. 

385900   WINTER TALES POP UP 
ADVENT CALENDAR 
 Rozmery balenia: 150×206×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 25,00 EUR 
 Jedinečný adventný kalendár, ktorý vás 
v  ahne do vianočnej nálady a pripomenie 
bezstarostné detstvo čokoládovým 
prekvapením nachádzajúcim sa pod 
každým okienkom. 
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T TIM
E

ADVENTNÉ KALENDÁRE

 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. 

3933   WINTER TALES NEAPOLITANS 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 13,25 EUR 
 Tento adventný kalendár obsahuje 24 zdobených čokoládiek 
v tvare Mikuláša, vianočného stromčeka a hviezdy. 

3935   WINTER TALES PRALINES 
 Hmotnosť ne  o: 288 g 
 Cena bez DPH: 22,32 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 24 ručne vyrobených čokoládiek, 
ktoré vám bezpochyby oslada dĺhe čakanie na Vianoce. 

3934   WINTER TALES CHOCOTELEGRAM 
 Hmotnosť ne  o: 228 g 
 Cena bez DPH: 11,26 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 24 čokoládových písmen, ktoré 
tvoria vianočné priania. 

3936   WINTER TALES PRALINES & NEAPOLITANS 
 Hmotnosť ne  o: 240 g 
 Cena bez DPH: 17,28 EUR 
 Adventný kalendár obsahuje 12 zdobených čokoládiek 
v tvare Mikuláša, vianočných stromčekov a hviezd, ako aj 
12 jemných praliniek s náplňou. 
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DREVENÉ KRABIČKY

3556   MERRY CHOCOLATERIE 
 Rozmery balenia: 156×114×89 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 35,41 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: 50,16 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: 64,80 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: 9,55 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: 15,08 EUR 
 Exkluzívna drevená skrinka z afrického 
dreva obsahuje 10 lahodnýnch ručne 
vyrobených  praliniek. 
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DREVENÉ KRABIČKY

3558   MERRY CLASSIC 
 Rozmery balenia: 195×142×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 25,65 EUR 
 Exkluzívna drevená škatuľka obsahuje 
20 chutných, ručne vyrábaných 
čokoládiek. 

3562   MERRY PRESTIGE 
 Rozmery balenia: 290×142×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 36,02 EUR 
 Exkluzívna drevená škatuľka obsahuje 
30 lahodných ručne vyrábaných 
čokoládiek. 

356201   XMAS CHOCOCASE  
 Rozmery balenia: 213×63×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Cena bez DPH: 11,14 EUR 
 5 lahodných čokoládových pralinek 
ukrytých v elegantnej drevenej škatuľke 
z nádherného afrického dreva. 

356202   XMAS CHOCOCASE MINI 
 Rozmery balenia: 116×86×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 8,21 EUR 
 Personalizovaná potlač na čokoládu vo 
forme vizitky, umiestnená v elegantnej 
drevenej škatuľke z kvalitného afrického 
dreva. 
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DREVENÉ KRABIČKY

0211   CHOCOTRIANGLE 
 Rozmery balenia: 220×220×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 23,98 EUR 
 Trojuholníková drevená škatuľka obsahuje 
12 ručne robených čokoládových 
praliniek. 

3649   MERRY CHOCOBAR 
 Rozmery balenia: 185×160×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 185 g 
 Cena bez DPH: 40,00 EUR 
 Drevená krabička, ktorú môžete rozložiť 
ako prak  cký stolík, obsahuje 15 ručne 
vyrobených čokoládových praliniek. 

1603   VENUS DELUXE 
 Rozmery balenia: 250×188×50 mm 
 Hmotnosť ne  o: 190 g 
 Cena bez DPH: 35,08 EUR 
 Drevená oválna krabička z africkéfo dreva 
v sebe skrýva poklad – 16 ručne 
vyrobených praliniek, dielo najlepších 
európskych čokola  érov. 
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XMAS PREMIERE

0212   XMAS PREMIERE QUADRO 
 Rozmery balenia: 93×93×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 8,21 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: 13,54 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého 
dreva obsahuje 10 ručne vyrobených 
čokoládiek najvyššej kvality. 

0214   XMAS PREMIERE MIDI 
 Rozmery balenia: 197×145×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 250 g 
 Cena bez DPH: 22,93 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého 
dreva obsahuje 20 ručne vyrobených 
čokoládiek najvyššej kvality. 

0215   XMAS PREMIERE MAXI 
 Rozmery balenia: 287×145×37 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 33,29 EUR 
 Klasická drevená krabička zo svetlého 
dreva obsahuje 30 ručne vyrobených 
čokoládiek najvyššej kvality. 
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FABULOUS CHRISTMAS

0216   FABULOUS CHRISTMAS BEZ 
ALKOHOLU 
 Rozmery balenia: 150×146×112 mm 
 Hmotnosť ne  o: 500 g 
 Cena bez DPH: 59,27 EUR 
 Krásna drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje 40 jemných praliniek bez 
alkoholu. 

0217   FABULOUS CHRISTMAS S 
ALKOHOLOM 
 Rozmery balenia: 150×146×112 mm 
 Hmotnosť ne  o: 500 g 
 Cena bez DPH: 59,27 EUR 
 Krásna drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje 40 praliniek výraznej chu   
s kvapkou alkoholu. 

0218   FABULOUS CHRISTMAS MIX 
 Rozmery balenia: 150×146×112 mm 
 Hmotnosť ne  o: 500 g 
 Cena bez DPH: 59,27 EUR 
 Krásna drevená skrinka z afrického dreva 
obsahuje 40 dokonalých praliniek 
s alkoholom či bez. 
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DREVENÉ KRABIČKY

356205   WINTER COLLECTION WITH 
NUTTY PRALINES 
 Rozmery balenia: 183×178×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 155 g 
 Cena bez DPH: 17,28 EUR 
 Elegantná čierna škatuľka s jedinečnými 
čokoládovými pralinkami a čokoládou. 
Nájdete tu malé pralinky, očarujúcu 
vianočnú hviezdu, ihličnatý strom 
v čokoládovej forme a pralinky v tvare 
orechov. 

356206   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS BAUBLES 
 Rozmery balenia: 183×178×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 155 g 
 Cena bez DPH: 17,28 EUR 
 Elegantná čierna škatuľka s jedinečnými 
čokoládovými pralinkami a čokoládou. 
Nájdete tu malé pralinky, vianočnú 
hviezdu, stromček a pralinky v tvare 
vianočných gulí. 

356207   WINTER COLLECTION WITH 
XMAS PRALINES 
 Rozmery balenia: 183×178×46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 155 g 
 Cena bez DPH: 17,28 EUR 
 Elegantná čierna škatuľka s lahodnými 
čokoládovými pralinkami a čokoládou. 
Nájdete tu malé čokoládové pralinky, 
nádhernú vianočnú hviezdu, čokoládový 
stromček a exkluzívne pralinky. 
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WINTER SET

3971   WINTER SET MIDI 
 Rozmery balenia: 245×204×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 190 g 
 Cena bez DPH: 12,48 EUR 
 Klasická škatuľka obsahuje výborné 
pralinky,  vlašským orechom plnené čokolády, 
čokoládové fi gúrky a lahôdky. 

3972   WINTER SET MAXI 
 Rozmery balenia: 423×204×34 mm 
 Hmotnosť ne  o: 370 g 
 Cena bez DPH: 22,93 EUR 
 Klasická škatuľka obsahuje výborné 
pralinky,  vlašským orechom plnené čokolády, 
čokoládové fi gúrky a lahôdky. 

3956   XMAS CHOCONUTS MINI 
 Rozmery balenia: 83×70×52 mm 
 Hmotnosť ne  o: 65 g 
 Cena bez DPH: 4,84 EUR 
 Chrumkavé lieskové orechy pokryté 
lahodnou mliečnou čokoládou 
a zabalené do elegantnej krabičky. 

3957   XMAS MAKADAMIA MINI 
 Rozmery balenia: 83×70×52 mm 
 Hmotnosť ne  o: 55 g 
 Cena bez DPH: 4,84 EUR 
 Lahodné makadamové orechy ukryté 
v mliečnej čokoláde a zabalené do 
elegantnej krabičky. 

3958   XMAS 
CHOCOSTRAWBERRIES MINI 
 Rozmery balenia: 83×70×52 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Cena bez DPH: 4,84 EUR 
 Chutné jahody pokryté lahodnou 
mliečnou čokoládou s bielou 
výzdobou a zabalené do elegantnej 
krabičky. 
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CHRISTMAS DELIGHTS / WINTER DELIGHTS

3942   WINTER DELIGHTS 4 
 Rozmery balenia: 87×85×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Cena bez DPH: 5,41 EUR 

3943   WINTER DELIGHTS 6 
 Rozmery balenia: 130×87×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 7,28 EUR 

3944   WINTER DELIGHTS 8 
 Rozmery balenia: 160×87×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 145 g 
 Cena bez DPH: 9,15 EUR 
 Nádherné čokoládové pralinky v tvare 
vianočného stromčeka a snehuliaka, 
s náplňou z lieskových orieškov. 

3941   CHRISTMAS DELIGHTS 8 
 Rozmery balenia: 160×87×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 115 g 
 Cena bez DPH: 8,54 EUR 
 Výber 8 vianočných čokoládových 
pralinek s lahodnou náplňou. 

3939   CHRISTMAS DELIGHTS 4 
 Rozmery balenia: 87×85×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 60 g 
 Cena bez DPH: 4,76 EUR 

3940   CHRISTMAS DELIGHTS 6 
 Rozmery balenia: 130×87×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 85 g 
 Cena bez DPH: 6,63 EUR 
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WINTER STICKS

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.

3695   HORÚCA ČOKOLÁDA 
S HRNČEKOM 
 Rozmery balenia: 157×138×102 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 17,68 EUR 
 Keramický termohrnček s porciou 
výnimočnej mliečnej horúcej čokolády. 
Hrnček má dvojité porcelánové steny 
a jednoduché silikónové veko. 

3689   XMAS CHOCOSTICK  HORKÁ 
ČOKOLÁDA 
 Rozmery balenia: 175×45×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 33 g 
 Cena bez DPH: 2,64 EUR 
 Sviatočná horúca horká čokoláda, ktorú 
pripravíte miešaním v hrnčeku s horúcim 
mliekom. 

3688   XMAS CHOCOSTICK  
MLIEČNA ČOKOLÁDA 
 Rozmery balenia: 175×45×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 33 g 
 Cena bez DPH: 2,64 EUR 
 Sviatočná horúca mliečna 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: 4,76 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: 9,96 EUR 
 Výnimočný čierno-zlatý obal obsahuje 
5 fantas  ckých chocos  ckov ideálnych na 
rozpustenie v hrnčeku s horúcim mliekom. 
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XMAS RUBY EXPERIENCE

973203   RUBY S BRUSNICAMI 

 Ružová čokoláda so sušenými brusnicami 

973204   RUBY S ORECHAMI 

 Ružová čokoláda doplnená vlašskými 
orechami. 

973205   RUBY S CITRÓNOM 

 Ružová čokoláda so sušeným citrónom. 

 XMAS RUBY CHOCOLATES 
 Rozmery balenia: 148×73×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Cena bez DPH: 7,28 EUR 
 Vynikajúca ružová čokoláda. Jedinečná 
sladko-ovocná chuť Ruby, ktorá prichádza 
s lahodnými prísadami. Zabalená 
v elegantnej škatuľke pre všetkých 
milovníkov výnimočných chu  . 
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XMAS FIRST SELECTION

3620   FIRST SELECTION XMAS MINI 
 Rozmery balenia: 181×125×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 70 g 
 Cena bez DPH: 9,39 EUR 
 Výber čokoládových sladkos   
v elegantnom balení. Kolekcia obsahuje 
horko-bielu tabuľku čokolády, tri chutné 
pralinky a ovocie či orechy v čokoláde. 

3621   FIRST SELECTION XMAS MIDI 
 Rozmery balenia: 251×180×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 170 g 
 Cena bez DPH: 15,41 EUR 
 Jemná mliečno-horká tabuľka čokolády 
a ručne vyrábané pralinky a ďalšie 
maškrty sú uložené vo vkusnom 
sviatočnom balení. 

3622   FIRST SELECTION XMAS 
 Rozmery balenia: 307×220×45 mm 
 Hmotnosť ne  o: 310 g 
 Cena bez DPH: 20,77 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. 

27



XMAS WOODRINGS CHOCOLATES

369301   XMAS CHOC&ROLL TWO 
 Rozmery balenia: 82×49×35 mm 
 Hmotnosť ne  o: 25 g 
 Cena bez DPH: 3,70 EUR 
 Dve originálne okrúhle čokoládky 
Choc&Roll so sviatočnými príchuťami. 

363501   XMAS CUPCAKES TWO 
 Rozmery balenia: 82×49×35 mm 
 Hmotnosť ne  o: 35 g 
 Cena bez DPH: 2,89 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: 4,15 EUR 
 Tri lahodné pralinky ukryté vo vkusnej 
škatuľke. 

374201   XMAS SET: FIGURINES & 
MINI PRALINES 
 Rozmery balenia: 224×165×25 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 11,02 EUR 
 Roztomilá kolekcia 6 čokoládových 
vianočných fi gúrok a 4 lahodných praliniek 
uložených v štýlovej škatuľke. 

382901   XMAS SET: FIGURINES 
 Rozmery balenia: 224×165×25 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 11,02 EUR 
 Nádherná kolekcia 6 čokoládových 
vianočných fi gúrok a 3 čokoládových 
koláčikov uložených v štýlovej škatuľke. 
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XMAS CUPCAKES

3836   XMAS CUPCAKES 4 
 Rozmery balenia: 110×110×44 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 6,02 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: 7,89 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: 9,80 EUR 
 8 lahodných čokoládových praliniek 
v tvare amerických tor  čiek ukrytých 
v elegantnej škatuľke. 
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XMAS CHOCO TRUFFLES

 XMAS CHOCO TRUFFLES 
 Rozmery balenia: 161×130×43 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Cena bez DPH: 9,76 EUR 
 Výnimočná kolekcia jemných belgických 
praliniek, ktoré prekvapujú rozmanitými 
príchuťami. 

3848   MANDĽOVÉ TRUFFLES 

 Decentné ručne vyrobené truffl  es posypané mandľami uzavreté 
v elegantnej škatuľke. 

3743   VIANOČNÉ TRUFFLES SUŠIENKOVÉ 

 Dokonale ručne vyrábané čokoládové truffl  es. Belgická 
čokoláda v zimnom vydaní. 

3849   POMARANČOVÉ A ŠKORICOVÉ TRUFFLES  MIX 

 Výnimočný sviatočný mix ručne vyrobených škoricových 
a pomarančových truffl  es v elegantnej škatuľke. 

3728   ŠKORICOVÉ TRUFFLES 

 Truffl  es s výrazným škoricovým nádychom v elegantnej 
škatuľke. 

3847   POMARANČOVÉ TRUFFLES 

 Aroma  cké ručne vyrobené pomarančové truffl  es 
v elegantnej škatuľke. 

3850   MANDĽOVÉ A SUŠIENKOVÉ TRUFFLES  MIX 

 Výnimočný sviatočný mix ručne vyrobených mandľových 
a sušienkových truffl  es v elegantnej krabičke. 
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XMAS MOMENTS

3965   MOMENTS MINI XMAS 
 Rozmery balenia: 180×180×36 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 14,55 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: 295 g 
 Cena bez DPH: 25,24 EUR 
 Elegantná bonboniéra previazaná 
vianočnou stuhou obsahuje 18 ručne 
vyrábaných praliniek a 2 snacky. 

3967   MOMENTS MAXI XMAS 
 Rozmery balenia: 465×180×36 mm 
 Hmotnosť ne  o: 460 g 
 Cena bez DPH: 35,41 EUR 
 Elegantná bonboniéra previazaná 
vianočnou stuhou obsahuje 27 ručne 
vyrábaných praliniek a 3 snacky. 
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XMAS BALLOTIN

3960   BALLOTIN XMAS PETIT 
 Rozmery balenia: 100×65×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 125 g 
 Cena bez DPH: 9,51 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: 16,63 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: 26,95 EUR 
 Táto škatuľka obsahuje tri vrstvy po 
10 kusov lahodných, ručne vyrábaných 
čokoládiek. 
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XMAS SWEET CAKES

3926   XMAS SWEET CAKE MINI 
 Rozmery balenia: 116×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 85 g 
 Cena bez DPH: 9,43 EUR 
 Päť úžasných a sladkých praliniek v tvare 
tor  čiek, ukrytých v škatuľke s vianočnou 
téma  kou. 

3927   XMAS SWEET CAKE MIDI 
 Rozmery balenia: 175×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 13,21 EUR 
 Osem nádherných a lahodných 
čokoládových praliniek v tvare tor  čiek, 
ukrytých v škatuľke s vianočnou 
téma  kou. 

3928   XMAS SWEET CAKE SET 
 Rozmery balenia: 175×80 mm 
 Hmotnosť ne  o: 235 g 
 Cena bez DPH: 20,85 EUR 
 Dve roztomilé škatuľky previazané 
vianočnou stuhou tvoria jedinečnú 
kolekciu 14 lahodných čokoládových 
praliniek. 

3953   XMAS PRALINE 
 Rozmery balenia: 50×50×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 16 g 
 Cena bez DPH: 2,32 EUR 
 Vianočný darček v podobe lahodnej 
pralinky, uzavretý v elegantnej škatuľke. 
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CHRISTMAS SQUARES

368201   CHRISTMAS SQUARE MINI 
 Rozmery balenia: 105×105×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 6,67 EUR 
 Skvelé pralinky plnené lahodným 
orechovým krémom zabalené v elegantnej 
škatuľke s mo  vom Vianoc. 

3681   CHRISTMAS SQUARE MIDI 
 Rozmery balenia: 148×148×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 75 g 
 Cena bez DPH: 10,41 EUR 
 6 originálnych okrúhlych čokoládiek 
Choc&Roll výnimočných sviatočných 
chu  , zabalených v elegantnom 
sviatočnom balení. 

3680   CHRISTMAS SQUARE MAXI 
 Rozmery balenia: 215×215×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 225 g 
 Cena bez DPH: 12,72 EUR 
 12 nádherných praliniek v tvare 
amerických tor  čiek bude vďaka 
krásnemu sviatočnému obalu pekná 
ozdoba vianočného stola alebo  ež 
čarovný suvenír. 

367901   CHRISTMAS SQUARES SET 
 Rozmery balenia: 215×215×127 mm 
 Hmotnosť ne  o: 375 g 
 Cena bez DPH: 30,73 EUR 
 Tri vianočné škatuľky, ktoré obsahujú 
orechovým krémom plnené pralinky, 
vianočné čokolády Choc&Roll a farebné 
pralinky v tvare tor  čiek. 
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XMAS ROUNDIES

367801   XMAS ROUNDIES MINI 
 Rozmery balenia: 112×80×46 mm 
 Hmotnosť ne  o: 55 g 
 Cena bez DPH: 4,84 EUR 
 Šesť chrumkavých čokoládiek v tvare cookies 
s lahodnými doplnkami ako sú hrozienka, vlašské 
orechy, mak, sušené jablká a škorica. 

390701   XMAS ROUNDIES SUŠENÉ JABLKO SO 
ŠKORICOU 
 Rozmery balenia: 172×124×47 mm 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 Cena bez DPH: 8,29 EUR 
 Pätnásť chrumkavých čokoládiek v tvare koláčikov so 
sušeným jablkom a škoricou. Vyskúšajte jedinečnú chuť 
tmavej čokolády s rozmanitými prísadami. 

390703   XMAS ROUNDIES BRUSNICE A KÚSKY 
KAKAA 
 Rozmery balenia: 172×124×47 mm 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 Cena bez DPH: 8,29 EUR 
 Pätnásť chrumkavých čokoládiek v tvare koláčikov 
zdobené sušenými brusnicami a drvenými kakaovými 
bôbmi. 

390702   XMAS ROUNDIES HROZIENKA, 
VLAŠSKÝ ORECH A MAK 
 Rozmery balenia: 172×124×47 mm 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 Cena bez DPH: 8,29 EUR 
 Pätnásť chrumkavých čokoládiek vyrobených z mliečnej 
čokolády obohatené vianočnou chuťou maku, hrozienok 
a vlašských orechov. 

390704   XMAS ROUNDIES MIX 
 Rozmery balenia: 172×124×47 mm 
 Hmotnosť ne  o: 140 g 
 Cena bez DPH: 8,29 EUR 
 Pätnásť chrumkavých čokoládiek vyrobených z mliečnej 
a horkej čokolády v tvare koláčikov ochutených 
orechami, sušeným ovocím, škoricou a praženými 
kakaovými bôbmi. 
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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: 7,07 EUR 
 Roztomilá fi gúrka Mikuláša vyrobená 
z lahodnej mliečnej belgickej čokolády, 
zabalená v elegantnej škatuľke 
s okienkom. 

396303   XMAS TREE FIGURINE 
 Rozmery balenia: 166×130×71 mm 
 Výška fi gúrky: 144 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 8,98 EUR 
 Lahodný vianočný stromček z vyrobený 
z lahodnej belgickej mliečnej čokolády, 
zabalený 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: 7,07 EUR 
 Roztomilá fi gúrka Mikuláša vyrobená 
z lahodnej bielej belgickej čokolády, 
zabalená v elegantnej škatuľke 
s okienkom. 
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MERRY CHRISTMAS

3701, 3702, 3703   ČOKOLÁDOVÁ 
GUĽA 
 Rozmery balenia: 52×52×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 25 g 
 Cena bez DPH: 2,97 EUR 
 Čokoládová guľa s priemerom 5 cm so 
stužkou na zavesenie na stromček. 
Dostupná v mliečnej, bielej a horkej 
čokoláde. 

3704, 3705, 3706   DVE 
ČOKOLÁDOVÉ GULE 
 Rozmery balenia: 102×52×60 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 4,76 EUR 
 Dve čokoládové gule s priemerom 5 cm, 
s prak  ckou stužkou na zavesenie na 
stromček. Dostupné v troch 
kombináciách. 

3954   4 ČOKOLÁDOVÉ GULE 
 Rozmery balenia: 135×135×54 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 9,96 EUR 
 Štyri čokoládové sviatočné gule, každá 
s priemerom 5 cm, s prak  ckou stužkou 
na zavesenie na stromček umiestnené 
v škatuľke s okienkom. 

3955   6 ČOKOLÁDOVÝCH GÚĽ 
 Rozmery balenia: 188×135×53 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Cena bez DPH: 13,70 EUR 
 Šesť čokoládových sviatočných gúľ, každá 
s priemerom 5 cm, s prak  ckou stužkou 
na zavesenie na stromček umiestnených 
v škatuľke s okienkom. 

3700   24 NEAPOLITANS 
 Rozmery balenia: 223×177×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 180 g 
 Cena bez DPH: 11,34 EUR 
 Kolekcia 24 čokoládiek s vianočnou 
téma  kou v tvare Mikuláša, vianočného 
stromčeka a hviezdy. Zabalené 
v elegantnej škatuľke s okienkom. 

3701

3704

3703

3706
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XMAS DOUBLES

3968   XMAS DOUBLES AROUND 
 Rozmery balenia: 243×210×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 170 g 
 Cena bez DPH: 14,55 EUR 
 Dva druhy chutných lahôdok vybraných 
špeciálne pre vás! Jedna časť škatuľky 
ukrýva 6 farebných a výborných 
amerických cupcakes s plnkami 
a príchuťami ako: karamel, mocca-
cappuccino či lesné ovocie. Druhá časť 
obsahuje šesť originálnych okrúhlych 
čokoládiek Choc&Roll, okrem iného 
s príchuťou La  e Macchiato alebo Creme 
Brulee. 

396901   XMAS DOUBLES 
CHOCOLATE 
 Rozmery balenia: 243×210×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 170 g 
 Cena bez DPH: 14,55 EUR 
 Táto kolekcia je rozdelená na dve čas  , 
z ktorých jedna polovica ukrýva 
8 chutných čokoládových praliniek a tá 
druhá okrúhle čokoládky ochutené 
hrozienkami, vlašskými orechami, makom, 
sušenými brusnicami, drvenými kakaovými 
bôbami a sušeným jablkom so škoricou. 

3970   XMAS DOUBLES MIX 
 Rozmery balenia: 243×210×38 mm 
 Hmotnosť ne  o: 170 g 
 Cena bez DPH: 14,55 EUR 
 Dvojdielna kolekcia jedinečných lahôdok. 
Z jednej strany výborné ovocie v lahodnej 
čokoláde a z druhej chrumkavé orechy 
poliate čokoládou najvyššej kvality. 
Jednoducho dvojitý zážitok! 
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XMAS FRUITS

 XMAS FRUITS 
 Rozmery balenia: 90×75 mm 
 Hmotnosť ne  o: 150 g 
 Vkusné ovocie a orechy obalené horkou, 
mliečnou a bielou čokoládou, uložené 
v elegantnom obale. 

3673   ORECHY MACADAMIA 
V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 10,41 EUR 
 Chutné orechy macadamia poliate 
mliečnou čokoládou, v elegantnom 
obale. 

3669   VIŠNE AMARENA V HORKEJ 
ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 10,41 EUR 
 Výborné višne v alkohole ukryté 
v hodvábnej horkej čokoláde a zabalené 
v elegantnom obale. 

3672   MARHULE V LIKÉRI 
COINTREAU A V MLIEČNEJ 
ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 8,94 EUR 
 Chutné marhule s alkoholom poliate 
výbornou mliečnou čokoládou a ukryté 
v elegantnom obale. 

3671   MANGO MÁČANÉ 
V LIKÉRI A V HORKEJ 
ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 8,54 EUR 
 Mango s alkoholom, poliate 
hodvábnou horkou čokoládou 
a ukryté v elegantnom obale. 

3675   JOGURTOVÉ JAHODY 
V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 8,94 EUR 
 Chutné jahody poliate mliečnou 
čokoládou ukryté v elegantnom 
obale. 

3670   ZÁZVOR V HORKEJ 
ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 8,54 EUR 
 Výrazný zázvor v horkej 
čokoláde, v elegantnom 
obale. 

3676   HROZNO V AMARETTE 
A V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 8,94 EUR 
 Výnimočné hrozno s alkoholom ukryté 
v mliečnej čokoláde a zabalené 
v elegantnom obale. 

3674   HROZIENKA MÁČANÉ 
V RUME A BIELEJ ČOKOLÁDE 

 Cena bez DPH: 8,94 EUR 
 Výborné hrozienka s alkoholom, poliate 
bielou čokoládou a zabalené 
v elegantnom obale. 
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GINGERBREAD MAN

354701   GINGERBREAD MAN XS 
 Rozmery balenia: 165×92×31 mm 
 Hmotnosť ne  o: 72 g 
 Cena bez DPH: 6,46 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: 144 g 
 Cena bez DPH: 11,26 EUR 
 Perníkový mužíček vyrobený z lahodnej 
mliečnej čokolády v škatuľke s vianočným 
mo  vom. Škatuľka obsahuje 
18 čokoládiek. 
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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: 6,18 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: 7,36 EUR 
 Kolekcia 4 čokoládových fi gúrok Mikuláša 
s 3 sobmi. Sú vyrobené z lahodnej 
belgickej čokolády s náplňou z lieskových 
orechov. 
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WHITE SNOW

3951   MIKULÁŠ  FIGÚRKA SÓLO 
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 1,99 EUR 
 Figúrka Mikuláša z lahodnej mliečnej 
čokolády uložená v škatuľke s okienkom. 

3947   XMAS TIME 
 Rozmery balenia: 235×127×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 6,50 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: 6,50 EUR 
 Kolekcia 8 čokoládových sobov 
a Mikulášov v priesvitnom balení. Figúrky 
sú vyrobené z mliečnej, horkej a bielej 
čokolády. 

3949   ČOKOLÁDOVÝ SOB  SÓLO 
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 1,99 EUR 
 Figúrka soba z lahodnej mliečnej čokolády 
uložená v škatuľke s okienkom. 

3950   VIANOČNÝ STROMČEK  
FIGÚRKA SÓLO 
 Rozmery balenia: 111×60×16 mm 
 Hmotnosť ne  o: 12 g 
 Cena bez DPH: 1,99 EUR 
 Figúrka vianočného stromčeka z lahodnej 
mliečnej čokolády uložená v škatuľke 
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: 5,69 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: 30 g 
 Cena bez DPH: 3,54 EUR 
 Výber vianočných fi gúrok: Mikuláš, sob 
a stromček, vyrobených z čokolády 
najvyššej kvality a zabalených 
v elegantnom sviatočnom obale. 
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XMAS FILLED BALLS

3618   XMAS 4 FILLED BALLS 
 Rozmery balenia: 99×97×33 mm 
 Hmotnosť ne  o: 55 g 
 Cena bez DPH: 5,12 EUR 
 Štyri 
plnené čokoládové gule z mliečnej 
a horkej čokolády, umiestnené v škatuľke 
s vianočným mo  vom. 

3619   XMAS 6 FILLED BALLS 
 Rozmery balenia: 158×118×33 mm 
 Hmotnosť ne  o: 85 g 
 Cena bez DPH: 6,87 EUR 
 Šesť plnených čokoládových gúľ z mliečnej 
a horkej čokolády, umiestnených 
v škatuľke s vianočným mo  vom. 

3731   XMAS 8 FILLED BALLS 
 Rozmery balenia: 185×108×33 mm 
 Hmotnosť ne  o: 115 g 
 Cena bez DPH: 8,17 EUR 
 Osem plnených čokoládových gúľ 
z mliečnej a horkej čokolády, 
umiestnených v škatuľke s vianočným 
mo  vom. 

3684   XMAS 12 FILLED BALLS 
 Rozmery balenia: 158×120×67 mm 
 Hmotnosť ne  o: 175 g 
 Cena bez DPH: 11,38 EUR 
 12 plnených čokoládových gúľ z mliečnej 
a horkej čokolády, umiestnených 
v škatuľke s vianočným mo  vom. 
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XMAS MIX

384301   XMAS MIX WITH NUTTY 
PRALINES 
 Rozmery balenia: 176×176×48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Cena bez DPH: 13,90 EUR 
 Exkluzívna kolekcia čokoládových 
pochúťok zabalených v škatuľke 
s vianočným mo  vom. 

3844   XMAS MIX WITH CUPCAKES 
 Rozmery balenia: 176×176×48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Cena bez DPH: 13,90 EUR 
 Škatuľka s minimalis  ckým vianočným 
mo  vom obsahuje 12 vynikajúcich 
praliniek ako tor  čky Cupcakes, pralinky 
v podobe zákuskov a klasické pralinky. 

3845   XMAS MIX WITH BAUBLES 
 Rozmery balenia: 176×176×48 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Cena bez DPH: 13,90 EUR 
 Škatuľka s minimalis  ckým vianočným 
mo  vom obsahuje čokoládové vianočné 
ozdoby s náplňou, tor  čky Cupcakes 
a vianočné pralinky. 
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EXTREME XMAS CHOCOLATES

3911  350 G  / 3912 100 G   
 LESNÉ PLODY & BRUSNICA 

 Veľká tabuľka lahodnej bielej 
čokolády, nádherne zdobená 
sušenými jahodami, čučoriedkami 
a brusnicami. 

3921 350 G  / 3922 100 G   
 ORECHOVÁ FANTÁZIA 

 Veľká tabuľka mliečnej 
čokolády s orechovým krémom 
a karamelizovanými lieskovými 
orechami a drvenými madľami. 

3913 350 G  / 3914 100 G   
 ESPRESSO 

 Vynikajúca horká čokoláda 
s vynikajúcim kávovým krémom, 
zdobená kávovými zrnami. 

3915 350 G  / 3916 100 G   
 PISTÁCIA 

 Horko-mliečna čokoláda v kombinácii 
s bielou čokoládou s pistáciami. Celá 
zdobená kúskami pistácií. 

3919 350 G  / 3920 100 G   
 PRAŽENÉ MANDLE 

 Mliečna čokoláda umelecky 
kombinovaná s bielou čokoládou 
a zdobená praženými mandľami 
v karamele. 

3923 350 G  / 3924 100 G   
 SUŠIENKOVÉ POTEŠENIE 

 Jemná mliečna čokoláda 
s karamelizovanými lieskovými 
orechami a sezamovo-brusnicovými 
sušienkami. 

3917 350 G  / 3918 100 G   
 ČUČORIEDKA&MALINA 

 Sladká biela čokoláda s lahodným 
krémom z čučoriedok a malín, 
zdobená rozdrvenými sušenými 
čučoriedkami. 

 XMAS EXTREME XXL 
 Rozmery balenia: 385×185×13 mm 
 Hmotnosť ne  o: 350 g 
 Cena bez DPH: 13,74 EUR 

 XMAS EXTREME MINI 
 Rozmery balenia: 135×80×55 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 5,49 EUR 
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XMAS CHOCOLATES

385201   XMAS CHOCOLATES 4 
 Rozmery balenia: 87×85×29 mm 
 Hmotnosť ne  o: 50 g 
 Cena bez DPH: 5,12 EUR 
 Štyri nádherné pralinky uložené v škatuľke 
s vianočným mo  vom. 

385202   XMAS CHOCOLATES 8 
 Rozmery balenia: 164×85×29 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Cena bez DPH: 8,86 EUR 
 Osem nádherných a  ež lahodných 
praliniek uložených v škatuľke 
s vianočným mo  vom. 
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XMAS SHAPES DECOR

3644   XMAS REINDEERS 3D DECOR 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 345 g 
 Cena bez DPH: 12,03 EUR 
 Dve vianočné fi gúrky v dvoch veľkos  ach 
vyrobené z čokolády najvyššej kvality 
ozdobené nádherným čokoládovým 
vzorom. Každá fi gúrka pozostáva zo 
štyroch čas  , ktoré zložením vytvoria 
soba. 

3645   XMAS TREES 3D DECOR 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Hmotnosť ne  o: 260 g 
 Cena bez DPH: 10,16 EUR 
 Dve vianočné fi gúrky v dvoch veľkos  ach 
vyrobené z čokolády najvyššej kvality, 
ozdobené nádherným čokoládovým 
vzorom. Každá fi gúrka pozostáva zo 
štyroch čas   vytvárajúcich priestorový 
vianočný stromček. 

3646   XMAS REINDEER 3D SOLO 
DECOR 
 Rozmery balenia: 195×195×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 6,14 EUR 
 Vianočná fi gúrka z lahodnej čokolády 
ozdobená nádherným čokoládovým 
vzorom. Figúrka sa skladá zo štyroch čas   
vytvárajúcich priestorového soba. 

3647   XMAS TREE 3D SOLO DECOR 
 Rozmery balenia: 195×195×22 mm 
 Hmotnosť ne  o: 95 g 
 Cena bez DPH: 5,65 EUR 
 Vianočná fi gúrka z lahodnej čokolády 
ozdobená nádherným čokoládovým 
vzorom. Figúrka sa skladá zo štyroch čas   
vytvárajúcich priestorový vianočný 
stromček. 

3648   XMAS SET 3D DECOR 
 Rozmery balenia: 195×195×27 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Cena bez DPH: 8,21 EUR 
 Vianočné fi gúrky soba a stromčeka 
vyrobené z čokolády najvyššej kvality, 
ozdobené nádherným čokoládovým 
vzorom. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD MAXI

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!

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: 3,00 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. 

382001   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI SILVER 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 280 g 
 Cena bez DPH: 18,74 EUR 
 Pri otvorení škatuľky na vás čaká 15 ručne 
vyrobených čokoládových pralinek a jedna 
čokoládová vianočná pančucha (80 g). 
Strieborné veko je možné ozdobiť 
obrázkom podľa vášho výberu alebo 
elegantným vianočným mo  vom z našej 
galérie. 

382101   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MAXI RED 
 Rozmery balenia: 315×235×40 mm 
 Rozmer fotografi e: 165×115 mm 
 Hmotnosť ne  o: 340 g 
 Cena bez DPH: 19,35 EUR 
 Škatuľka obsahuje 15 ručne vyrobených 
čokoládových praliniek s čokoládovou 
tabuľkou v tvare stromčeka (160 g). Veko 
škatuľky môžete ozdobiť vami vybranou 
fotografi ou 
alebo vianočným obrázkom z našej galérie. 
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XMAS CHOCOPOSTCARD MIDI

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!

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: 10,53 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: 10,77 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. 

381901   XMAS CHOCOPOSTCARD 
MIDI RED 
 Rozmery balenia: 238×170×34 mm 
 Rozmer fotografi e: 130×90 mm 
 Hmotnosť ne  o: 135 g 
 Cena bez DPH: 10,77 EUR 
 Kolekcia 6 ručne vyrobených praliniek 
s horko-mliečnou čokoládou tabuľkou 
v tvare hviezdy (60 g) ozdobenou 
sviatočnými ingredienciami. Veko 
ozdobíme vami vybranou fotografi ou 
alebo obrázkom z našej galérie. 
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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: 4,43 EUR 
 Výnimočná čokoláda s orientálnym 
ovocným charakterom. 

9706   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA  ECUADOR 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 4,43 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: 4,43 EUR 
 Tabuľka prekvapí výraznou chuťou 
sladkého drievka, slivky a bieleho ovocia. 
Celok dotvára chuť sušených 
aroma  ckých tabakových listov. 

9707   WHITE CHOCOLATE BAR 27% 
COCOA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 4,43 EUR 
 Nezvyčajne jemná v chuť - biela 
čokoláda spájajúca v sebe ideálne 
vyváženú arómu smotany a vanilky 
najvyššej kvality. 

9701   DARK CHOCOLATE BAR 75% 
COCOA  TANZANIA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 4,43 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. 

9705   MILK CHOCOLATE BAR 40% 
COCOA 
 Rozmery balenia: 202×114×12 mm 
 Hmotnosť ne  o: 80 g 
 Cena bez DPH: 4,43 EUR 
 Čokoláda venovaná ozajstným 
milovníkom mliečnej čokolády. 
Dominantná čokoládová chuť kakaa so 
š  pkou arómy sviežeho jablka a korenia 
tvorí nezabudnuteľný chuťový zážitok. 
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CHRISTMAS GIFT SETS

*Kontaktujte nás a my prispôsobíme obsah balenia vašim potrebám.

842201   ČOKOLÁDOVÉ 
PREKVAPENIE V JUTOVOM 
VRECÚŠKU 
 Rozmery balenia: 255×115×80 mm 
 Hmotnosť ne  o: 110 g 
 Cena bez DPH: 13,01 EUR 
 Vrecko z juty obsahuje čokoládovú 
vianočnú guľu, horúcu čokoládu na paličke 
a čokoládové roundies s orechami 
a sušeným ovocím. 

845001   KOLEKCIA WISH YOU 
HAPPY XMAS 
 Rozmery balenia: 318×238×80 mm 
 Hmotnosť ne  o: 740 g 
 Cena bez DPH: 53,01 EUR 
 Elegantná zlato-čierna škatuľka previazaná 
stuhou obsahuje plnené čokoládové 
vianočné ozdoby, čokoládovú kolekciu 
Winter Delight, čokoládky, výborné 
pralinky s rôznymi náplňami, čokoládu na 
paličke 
pre prípravu horúcej čokolády, 
8 čokoládových fi gúrok a čokoládu v tvare 
koláčikov s rôznymi doplnkami. 

847101   DARČEKY V PLSŤOVOM 
VRECÚŠKU 
 Rozmery balenia: 240×145×145 mm 
 Hmotnosť ne  o: 190 g 
 Cena bez DPH: 20,53 EUR 
 Plstená taška obsahuje lahodné 
čokoládové pralinky s orechovou náplňou, 
chrumkavé čokoládové bonbóny 
s polevou, 2 čokoládové ozdoby 
a vianočnú fi gúrku. 

844901   DARČEKOVÝ SET 
CHOCOLATE XMAS 
 Rozmery balenia: 318×238×80 mm 
 Hmotnosť ne  o: 615 g 
 Cena bez DPH: 45,57 EUR 
 Stužkou previazaná vianočná škatuľka 
ukrýva plnené čokoládové vianočné 
ozdoby, pralinky v tvare čokoládových 
tor  čiek, čokoládu na tyčinke pre prípravu 
horúcej čokolády, vianočné pralinky 
a makadamové orechy v čokoláde. 

77



CHRISTMAS GIFT SETS

*Kontaktujte nás a my prispôsobíme obsah balenia vašim potrebám.

845201   KOLEKCIA 
DARČEKOV  V DREVENEJ KRABIČKE 
 Rozmery balenia: 405×185×112 mm 
 Hmotnosť ne  o: 400 g 
 Cena bez DPH: 31,75 EUR 
 Drevená škatuľa obsahuje 
15 chrumkavých čokoládiek v tvare 
koláčikov zdobených sušenými brusnicami 
a drveným kakaovým bôbom. Dve plnené 
čokoládové ozdoby, škatuľka vianočných 
špecialít a plechovka makadamových 
orechov. 

845301   KOLEKCIA V DREVENEJ 
KRABIČKE 
 Rozmery balenia: 360×191×105 mm 
 Hmotnosť ne  o: 730 g 
 Cena bez DPH: 55,12 EUR 
 Drevená škatuľka z ľahkého dreva 
obsahuje dve plnené čokoládové ozdoby, 
4 čokoládové tor  čky s čokoládovou 
náplňou, belgické truffl  es, 10 špeciálne 
vybraných pralinek, lahodné ovocie 
namočené v čokoláde a 8 čokoládových 
fi gúrok. 

845601   KOLEKCIA MERRY 
CHRISTMAS V PLECHOVEJ 
KRABIČKE 
 Rozmery balenia: 234×219×95 mm 
 Hmotnosť ne  o: 275 g 
 Cena bez DPH: 26,95 EUR 
 Krásna, kovová krabička s vianočným 
vzorom obsahuje 8 plnených 
čokoládových ozdôb, čokoládu na paličke 
pre prípravu horúcej čokolády, 4 vianočné 
pralinky a kolekciu Winter Delight. 

847301   VEĽKÁ DARČEKOVÁ 
KOLEKCIA V PLECHOVEJ KRABIČKE 
 Rozmery balenia: 234×219×95 mm 
 Hmotnosť ne  o: 425 g 
 Cena bez DPH: 39,80 EUR 
 Kovová škatuľka s vianočným vzorom 
obsahuje 6 plnených čokoládových ozdôbi, 
4 pralinky v tvare tor  čiek, 2 čokoládové 
ozdoby, pralinky plnené orechovým 
krémom, chrumkavé čokoládky v tvare 
koláčikov zdobené sušeným ovocím 
a orechami, 12 čokoládiek. 
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CHOCOLATE CORPORATE GIFTS
Každý, kto sa stará o svoju značku chce, aby sa jeho fi remné logo nachádzalo len na 

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

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

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

Vašim požiadavkám.

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

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

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

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

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

sa na možné varianty sladkého darčeka!

ČOKOLÁDY S POTLAČOU

ŠTANDARDNÁ ZLATÁ STUHA

DEKORATÍVNA PÁSKA

NÁLEPKA

PERSONALIZOVANÝ CHOCOTELEGRAM

PERSONALIZOVANÉ 
HOTSTAMPING

KOMPLIMENTKA

KOMPLIMENTKA

INDIVIDUÁLNE BALENIE

SIEŤOTLAČ

POTLAČ UV

GRAVÍROVANIE
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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.

CHOC&PLAY

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?

 HORKÁ ČOKOLÁDA 

 MLIEČNA ČOKOLÁDA 

 BIELA ČOKOLÁDA 
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CHOCOTELEGRAM

KROK 1  VYBER DĹŽKU TELEGRAMU:

KROK 2  POSKLADAJTE TEXT 
TELEGRAMU Z KOCIEK ČOKOLÁDY:

KROK 3
VYBERTE SI BALENIE:

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

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

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

Vyberte si spomedzi vkusných balení 
v tvare obálky alebo z elegantných 

drevených skriniek s peknou potlačou. 
Môžete si taktiež vybrať spomedzi 

iných vzorov, ktoré nájdete na strane: 
www.chocolissimo.sk

Viac čokotelegramov nájdete na stránkach:

CHOCOLISSIMO.SK

 ŠTANDARDNÉ KOCKY 

 ŠPECIÁLNE ZNAKY 

 KOCKY S POTLAČOU 

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

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

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

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

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

2447   CHOCOTELEGRAM CT3 
 Rozmery balenia: 108×107×12 mm 
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Páčia sa Vám produkty ale nemáte nápad na vlastnú čokoládu? Pripravili sme niekoľko návrhov, 
ktoré si môžete kúpiť a tešiť sa z neopakovateľnej chute a z tvaru čokolády.

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

4509 PL06XX   SVIATOČNÁ 
ČOKOLÁDA 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 160 g 
 Mliečno-biely vianočný stromček so 
sušenými malinami, mandľovými 
orechami, vanilkou a čokoládovým 
perníkovým mužíčkom v zlatom 
sviatočnom obale. 

4516 PL08XX   VIANOČNÁ GUĽA 
Z HORKO MLIEČNEJ ČOKOLÁDY 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Vianočná guľa z horkej a mliečnej 
čokolády s hrozienkami, praženými 
mandľami a želé v zelenej sviatočnej 
škatuľke. 

4501 PL07XX   HORKÁ ČOKOLÁDA 
S MALINAMI 
 Rozmery balenia: 203×203×30 mm 
 Hmotnosť ne  o: 200 g 
 Horká čokoláda v tvare štvorca so 
sušenými malinami, praženými mandľami 
a pomarančovou kôrou. Čokoláda je 
zabalená v elegantnej škatuľke zo 
svetlého dreva. 

4516 PL09XX   BIELA VIANOČNÁ 
GUĽA S MAKOM 
 Rozmery balenia: 195×195×20 mm 
 Hmotnosť ne  o: 100 g 
 Sladká tabuľka v tvare vianočnej gule 
z lahodnej bielej čokolády zdobená 
makom, pomarančovou kôrou 
a ostružinou. 

 TELEGRAM V OBÁLKE MERRY X
MAS 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

 TELEGRAM V OBÁLKE 
MERRY CHRISTMAS 
 Rozmery balenia: 142×255×18 mm 

 MERRY CHRISTMAS 
 Rozmery balenia: 115×315×25 mm 

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

NEW

NEW
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Čokoládky Chocolissimo vďačia za svoju neopakovateľnú chuť 
nielen prvotriednym ingredienciám a receptúram, ale tiež 
tomu, že pri ich výrobe nepoužívame chemické konzervanty 
– 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

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLUNÍZKY OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLUBEZ ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

P1   FORESTER P2   CARRE CAFE P6   HAZELINO 

 Ovocný mix malín, jahôd, 
ríbezlí, čučoriedok, černíc 
pokrytý mliečnou čokoládou 
a ozdobou z brusníc. 

 Intenzívna kávová pralinka 
v tmavej čokoláde. 

 Dva lieskové orechy zaliate 
mliečnou čokoládou. 

P9   PISTACHIO MARZIPAN P14   MOUSSE AU CHOCOLAT 

P26   BUTTER CARAMEL 
& HIMALAYAN SALT 

P39   TATIN 

P47   CAFFE TURCO 

P59   COCCO 

P65   VANILLA NOUGAT HEART 

P70   MOCHA CRÈME 

P77   CARAMEL TRUFFLE  

P83   ROYAL GINGER 

P88   CHERRY TRUFFLE 

P17   FLORENTINE 

P28   PICASSO 

P43   MADORLA 

P49   CRÈME BRÛLÉE 

P61   PANNA COTTA 

P67   LUTHIER 

P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

P80   ESMERALDA 

P85   SILVER ORANGE 
& AVOCADO 

P90   GOLDEN CAFFEE 
& COGNAC 

P12   STRAWBERRY TRIANGLE P16   CRISPY MILK 

P27   HONEY CRUNCH 

P41   PROSECCO & PASSION 
FRUIT 

P48   COOKIE DOUGH 

P60   THÈ 

P66   DIPLOMATE LAIT 

P71   CRUNCHY SQUARE 

P79   CINNAMON 
& GINGER 

P84   ALMOND 
& LIQUEUR 

P89   WILD 
ELDERFLOWER 

P19   BALSAMICO CARAMEL 

P33   MANGOLASSI 

P44   LATTE MACCHIATO 

P55   MADRILENE 

P62   SPICY ORANGE 

P68   CARAMEL LAIT 

P73   COFFEE SHELL 

P81   GRANDMA'S 
CHEESECAKE 

P86   MONTELIMARE 
NOUGAT 

P91   CHERRY & PASSION 
FRUIT 

P25   BOURBON VANILLA 

P36   SEVILLE 

P45   FRAMBOISINE 

P58   BANANA 

P64   BLUEBERRY DELIGHT 

P69   TREVISE 

P76   DANILO  

P82   GIN FIZZ 

P87   PURE HEART 

P92   NOUGAT DUO P93   PISTACHIO 
MARZIPAN 

P94   STRAWBERRIES 
HEART 

P95   HOT RASPBERRY 

 Klasický marcipán s pistáciami 
v horkej čokoláde. 

 Klasický čokoládový dezert 
skrytý v mliečnej čokoláde. 

 Vychutnajte si himalájsku 
soľ v kombinácii so sladkým 
karamelom a starostlivo 
vybranou mliečnou čokoládou, 
ktorá vám ponúkne jedinečnú 
sladko-slanú chuť. 

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

 V škrupine z horkej čokolády 
je uzavretá delikátna kávová 
náplň s nádychom korenia. 

 Jemný kokos plnený a ponorený 
v excelentnej tmavej čokoláde. 

 Pralinka v tvare srdca 
s lahodnou mandľovou 
náplňou s kúskami vanilky. 

 Nadýchaný moka krém 
v krehkej bielej čokoláde. 

 Jemná truffle plnka na vrchole 
a slaná karamelová náplň 
v horkej čokoláde, zdobené 
kúskami mliečnej čokolády. 

 Vynikajúca kombinácia banánov 
s výraznou chuťou zázvoru 
vo vegánskej pralinke. 

 Ideálna kombinácia tmavého 
ganache a čerešní, zmiešaná 
s troškou alkoholu v praline 
ukrytej pod bielou čokoládou. 

 Mliečno - biela čokoláda 
s orechovou plnkou pokrytá 
praženými mandľami. 

 Fenomenálna čerešňová 
kompozícia v mliečnej čokoláde. 

 Delikátna mandľová náplň 
s mandľovým nádychom 
v chutnej mliečnej čokoláde, 
posypaná mandľami. 

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

 Jemná chuť Panna Cotta 
v spojení s čerešňou, obalená 
v horkej čokoláde. 

 Ganache s mletými kávovými 
zrnami v horkej čokoláde. 

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

 Kúsky citrónu ponorené 
v kráľovskom ganache 
v horkej čokoláde. 

 Jemná zmes pomaranča 
a avokáda s likérom Blood 
Orange, uzavretá vo vegánskej 
pralinke zdobenej striebrom. 

 Aromatická káva posilnená 
jemným koňakom, 
uzavretá v horkej čokoláde 
a ozdobená zlatom. 

 Lahodný jahodový krém zaliaty 
čerstvou bielou čokoládou. 

 Arašidová náplň so 
skaramelizovaným cukrom 
v mliečnej čokoláde. 

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

 Prosecco s ovocnou šťavou 
z maracuje uzavretej 
v horkej čokoláde. 

 Vanilkový krém s kúskami 
sušienok v mliečnej čokoláde. 

 Lahodná náplň z horkej 
čokolády s nádychom čaju 
earl grey v tmavej čokoláde. 

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

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

 Zázvorovo-škoricový 
krém zdobený drvenými 
korenenými piškótami. 

 Harmonická kombinácia 
nasekaných mandlí 
s pomarančovým likérom 
a pomarančovou kôrou 
vo vegánskej pralinke. 

 Čučoriedka v kombinácii 
s pomarančovým likérom 
sa stretáva s lesným 
ovocným želé pod tmavou 
čokoládovou prikrývkou. 

 Ľahký vanilkový krém 
s karamelom v mliečnej čokoláde 
s kvapkou octu balsamico. 

 Čokoládové vydanie 
hinduistického mliečneho 
nápoja s mangom v bielej 
a krásne zdobenej čokoláde. 

 Klasický ganache s výraznou 
chuťou kávy, pokrytý obláčikom 
speného mlieka. 

 Pomarančová marmeláda 
s krémovou náplňou v tmavej 
čokoláde maralumi. 

 Osviežujúca pomarančová náplň 
zvýraznená štipkou korenia vo 
výbornej horkej čokoláde. 

 Výnimočná sladká 
karamelová hmota obklopená 
mliečnou čokoládou. 

 Lastúra z bielej čokolády odhaľuje 
genache horkej čokolády s našim 
autentickým kávovým krémom. 

 Jedinečná pralinka s krémovou 
tvarohovo-rýbezľovou 
náplňou v horkej čokoláde. 

 Slávny nugát Montélimar 
pripravený z najlepších mandlí 
a obohatený zrniečkami pistácií. 

 Osviežujúce spojenie višňovej 
príchute a aromatických 
mučenkových plodov skrytých 
pod škrupinkou bielej čokolády. 

 Vanilka v lahodnej forme, uzavretá 
v bielej čokoláde, dekorácie 
z tmavej čokolády doplnia 
chuť a zvedú vaše zmysly. 

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

 Dvojvrstvová pralinka, ktorej náplň 
pochádza z plantáži maralumi, 
bojuje o pozornosť s osviežujúcim 
malinovým džemom. 

 Chutná banánová 
a mliečna čokoláda plnená 
tmavou čokoládou. 

 Výrazné čučoriedkové ganache 
ukryté v jemnej horkej čokoláde. 

 Krém gianduja s kokosom 
v mliečnej čokoláde. 

 Ganache pochadzajúce 
z dominikánskej republiky 
pokryté mliečnou čokoládou. 

 Osviežujúca kokteilová chuť 
spájajúca kyslosť citrónu 
s tónmi borievkového ginu. 

 Svetlý krémový ganache 
s prídavkom skvelého Marc 
de Champagne v srdiečku 
z bielej čokolády. 

 Lahodná kombinácia pistáciového 
a mandľového nugátu uzavretého 
v mliečnej čokoláde. 

 Lahodný marcipán s tónmi višne 
v tmavej čokoláde, ozdobený 
jemnou pistáciou. 

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

 Výrazná ovocná náplň 
spolu so štipkou pikantnosti 
v lahodnej tmavej čokoláde. 
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CHRISTMAS PRALINESCHRISTMAS BAUBLES

WINTER DELIGHTS

POINSETTIA PRALINES SWEET CAKES

NUTTY PRALINES

CHRISTMAS CHOC&ROLL

MINI PRALINES

CUPCAKE PRALINES

TS

VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLU VYSOKÝ OBSAH ALKOHOLUNÍZKY OBSAH ALKOHOLU NÍZKY OBSAH ALKOHOLUBEZ ALKOHOLU BEZ ALKOHOLU

 ROSETTA  DARK CHOCOLATE GANACHE 

 SNOWMAN  ALMOND PRALINE 

 DARK CHOCOLATE GANACHE  CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 MAPLE WALNUT 

 PISTAZIEN PRALINÉ 

 BOW MILK  LEMON CHEESECAKE 
GANACHE 

 XMAS TRIANGLE  FOREST BERRIES GANACHE 

 LEMON CHEESECAKE  LEMON CHEESECAKE 

 BANANA CREAM 

 GLÜHWEIN 

 ORANGETTA 

 TREE  HAZELNUT PRALINE 

 CHRISTMAS HAT  CAPPUCCINO GANACHE 

 RED BERRIES CREME  RASPBERRY GANACHE 

 APPLE & CINNAMON 

 MANDEL ZIMT 

 MARONI 

 MILK BAUBLE  SALTED CARAMEL 

 SALTED CARAMEL 

 WHITE POINSETTIA 

 CHRISTMAS TREE 

 NUTTY WALNUTS MILK 

 DARK BAUBLE 

 STRAWBERRY FONDANT 

 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. 

 Mandľový krém na nugáte 
z lieskových orechov - všetko 
uložené v chutnej belgickej 
mliečnej čokoláde.  

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

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

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

 Orechový krém s javorovým 
sirupom a orechovým likérom 
v mliečnej čokoláde, zdobený 
kúskom vlašského orecha. 

 Krém zo smotanového truffle 
s pistáciami a rumom v bielej 
čokoláde s kúskami pistácií. 

 Jemná náplň z lieskových 
orechov v mliečnej čokoláde, 

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

 Chutný vanilkový krém 
s kúskami keksíkov v jemnej 
mliečnej čokoláde. 

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

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

 Výrazná citrónová náplň 
v košíku z hodvábnej mliečnej 
belgickej čokolády. 

 Úžasná kombinácia karamelovej 
náplne s banánovou príchuťou, 
osladená bielym čokoládovým 
ganache s kúskami karamelu. 

 Krém s príchuťou vareného vína 
v tmavej čokoláde s čučoriedkou. 

 Pomarančový krém s klinčekmi, 
kardamómom, škoricou 
a Cointreau, zdobený 
pomarančovými plátkami. 

 Intenzívne kávová pralinka 
v tmavej čokoláde zdobená 
sviatočným motívom. 

 Na jazyku rozplývajúca sa náplň 
v kvalitnej mliečnej čokoláde. 

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

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

 Úžasný kúsok jahodovej 
torty s dekoráciou rozety 
z bieleho krému. 

 Výnimočná kompozícia 
malinovej náplne so sladkým 
ovocným krémom v chutnej 
mliečnej belgickej čokoláde. 

 Dvojvrstvová pralinka 
ukrývajúca vo svojich 
útrobách výbornú kompozíciu 
škoricového krému a jabĺk.  

 Krém z mandlí so štipkou škorice 
obalený mliečnou čokoládou, 
s praženou mandľou. 

 Smotanový krém s gaštanmi, 
pokrytý mliečnou čokoládou 
a posypaný gaštanmi. 

 Sladká pralinka v tvare 
vianočnej gule s karamelovou 
náplňou, s alkoholom, to všetko 
v hodvábnej mliečnej čokoláde. 

 Jemný karamel vo výbornej 
belgickej čokoláde. 

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

 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 výbornou 
orechovou náplňou v mliečnej 
a bielej čokoláde. Výnimočnosť 
kompozície dopĺňa polovica 
vlašského orieška, ktorú 
nájdete uprostred pralinky. 

 Chutná guľa s náplňou ganache 
v skvelej dezertnej čokoláde 
so sviatočným dekorom. 

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

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

 Jedinečný snehuliačik 
plnený lieskovo-orieškovým 
krémom, zabalený v lahodnej 
mliečnej čokoláde. 

 Výborný orieškový krém 
v mliečnej a horkej čokoláde 
s vlašským orieškom uprostred. 

9190



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 1.05.2019.
Ceny môžu podliehať zmene.



Zákaznícka linka: 02/33 331 031
Mobil: 0950 234 609
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


