


RÓŻNE MOŻLIWOŚCI  
PERSONALIZACJI 
BOMBONIER

Grawer
Grawer laserowy to jedna z najtrwalszych 

metod znakowania produktów. Dzięki niej 

otrzymujemy elegancki wzór w jednym kolorze, 

zazwyczaj kremowym. Świetnie sprawdzi się 

na drewnianych szkatułkach oraz niektórych 

bombonierkach.

Kroków do idealnego, 
personalizowanego upominku 

 

Wybierz bombonierkę idealną dla Ciebie 
Elegancka bombonierka, drewniana szkatułka,  

a może urocza balotynka? Wybór jest ogromny.

Dobierz metodę personalizacji
Grawer, obwoluta, naklejka, bilecik, nadruk, a może wstążka z logo Twojej firmy? 

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Indywidualny projekt
Zespół projektowy przygotuje bezpłatną wizualizację  

z logo Twojej firmy, indywidualnym tekstem lub wybraną grafiką.

Starannie dobrany zestaw pralin 
Każdy z naszych zestawów wypełniony zostaje wyśmienitymi belgijskimi specjałami.  

Do wyboru przepyszne praliny, kuszące trufle, owoce w czekoladzie  

i niepowtarzalne, czekoladowe tafle.

Bezpieczny transport
Twoje zamówienie zostanie starannie spakowane  

i dostarczone przez naszych kurierów pod wskazany adres.
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Nadruk Wstążka

Naklejka/Etykieta Uszlachetnienie  
lakierem UV

Obwoluta Bileciki

Bombonierka z nadrukowanym logo firmy, 

życzeniami, oryginalną grafiką? Ogranicza nas 

tylko wyobraźnia, ponieważ możliwości nadruku 

są nieskończone. Kolorowy nadruk  

na bombonierce, szkatułce czy balotynce nada  

jej zupełnie nowego, indywidualnego charakteru.

Wstążka z logo firmy doda elegancji i charakteru. 

Kolor wstążki do wyboru z kilkunastu dostępnych 

odcieni. Nadruk na wstążce wykonywany jest folią 

w dowolnym kolorze, również złotym i srebrnym.

Wykonujemy naklejki personalizowane  

o dowolnym kształcie i rozmiarze. Na naklejce 

przyklejonej na bombonierze lub woreczku  

z pralinkami może znajdować się  logo firmy 

lub dowolny napis.

Dla najbardziej wymagających klientów 

proponujemy nadruk premium z lakierem UV. 

Logo firmy lub tekst uszlachetnione matowym 

lub błyszczącym lakierem UV będą prezentować 

się ekskluzywnie zarówno na bombonierkach,  

jak i szkatułkach.

Życzenia i dedykacje - zabrzmią w pełni - podane 

na stylowej, indywidualnie zaprojektowanej 

obwolucie. Obwolutę na bombonierę możemy 

wykonać w dowolnym kształcie oraz z dowolnym 

motywem graficznym.

Możemy zaprojektować  dla Państwa bilecik 

z dowolnym tekstem, na którym znajdzie  

się również logo firmy. Bilecik może być na stałe 

przywiązany do wstążki lub włożony do wnętrza 

bombonierki.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Elegance Delights White Mini

Elegance Delights White Midi

Elegance Delights White Maxi

Elegance Delights White Midi

Czarno-biała bombonierka z eleganckim świątecznym 

wzorem na wieczku. W środku znajduje się mix 

czekoladowych łakoci w postaci pysznych belgijskich pralinek.

Bombonierka z kolekcji Elegance w czarno-białym wydaniu. Wieczko 

zdobią okienka, przez które widać ukryte w środku wysokiej jakości 

belgijskie pralinki.

Duża bombonierka z kolekcji Elegance, we wnętrzu której kryje się 12 

belgijskich pralinek. Klasyczne pudełeczko z eleganckim nadrukiem.

Pudełeczko z kolekcji Elegance Delights w kolorze czarno-białym. 

Wieczko zdobią okienka oraz świąteczny nadruk. Wewnątrz  

6 wyśmienitych, belgijskich pralin w różnych smakach i kształtach.

masa netto min. 45 g

ilość pralin 3 szt.

wymiary 13,5 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 24,5 x 10 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x 6,5 x 3 cm

MB4062

MB4063

MB4064

MB4993

KOLEKCJA

ELEGANCE
DELIGHTS
Eleganckie, a jednocześnie zachwycające 
bombonierki.

white
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Elegance Delights Red Mini

Elegance Delights Red Midi

Elegance Delights Green Midi

Elegance Delights Green Mini

Trzy wyśmienite, belgijskie pralinki w eleganckiej bombonierce 

z kolekcji Elegance. Pudełeczko w kolorze czerwonym, 

z okienkami w kształcie choinki i gwiazdki.

Urocza bombonierka w kolorze czerwonym, która zdradza część swojej 

słodkiej zawartości poprzez 3 okienka wycięte w jej wieczku. W środku 

zestaw 6 wyśmienitych pralin.

Zielona bombonierka ozdobiona świątecznym nadrukiem. Wieczko 

zdobią 3 okienka. W środku zestaw 6 wyśmienitych belgijskich pralin.

Świąteczna bombonierka w kolorze zielonym, z wieczkiem 

ozdobionym eleganckim nadrukiem oraz okienkami.  

Wewnątrz 3 belgijskie pralinki.

masa netto min. 45 g

ilość pralin 3 szt.

wymiary 13,5 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 45 g

ilość pralin 3 szt.

wymiary 13,5 x 6,5 x 3 cm

MB4995

MB4996

MB4998

MB4997

KOLEKCJA

ELEGANCE
DELIGHTS
Wyśmienite belgijskie praliny 
w eleganckich pudełeczkach.

red&green
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Nadruk WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UVObwoluta

Chocolate Box Long

Chocolate Box Mini

Chocolate Box 

Chocolate Box Medium

Podłużna, biała bombonierka Box z kolekcji bożonarodzeniowej. 

Wieczko zdobi elegancki, świąteczny nadruk z choinkami. W środku 

zestaw 6 pysznych pralinek oblanych prawdziwą belgijską czekoladą.

Eleganckie połączenie czerni i bieli udekorowane 

eleganckim, świątecznym nadrukiem z choinkami. Wewnątrz 

znajdują się ekskluzywne belgijskie praliny w białej, mlecznej 

oraz deserowej czekoladzie. 

Klasyczne opakowanie utrzymane w eleganckiej, stonowanej 

kolorystyce. W środku bomboniery kolekcja 21 wykwintnych 

belgijskich pralin w różnorodnych smakach.

Bombonierka w kolorze biało-czarnym, ozdobiona delikatnym 

świątecznym nadrukiem. Jej zawartość to kolekcja świątecznych 

oraz klasycznych belgijskich pralin.

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 23 x 5,5 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 21 szt.

wymiary 29,5 x 18,5 x 4 cm

masa netto min. 195 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18 x 15,5 x 4 cm

MB4969

MB4970

MB4972

MB4971

KOLEKCJA

CHOCOLATE 
BOXES
Ekskluzywne bomboniery ze świątecznymi  
motywami, w których kryją się wspaniałe  
belgijskie praliny.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekolada rubinowa z malinami, 
truskawkami i pistacjami

Czekolada rubinowa
z malinami

Czekolada rubinowa
z malinami

Czekolada rubinowa z malinami, 
truskawkami i pistacjami

Eleganckie, białe pudełeczko ozdobione świątecznym 

nadrukiem z gwiazdkami i reniferem. Wewnątrz mała, 

rubinowa tafla z dodatkiem malin, truskawek i pistacji.

Wyśmienita czekolada rubinowa, uszlachetniona soczystymi 

malinami. Tafla umieszczona w pięknej, świątecznej 

bombonierce. Wyjątkowy prezent na wyjątkowe okazje.

Rubinowa czekolada w postaci tafli, podkreślona smakiem 

soczystych malin. Wspaniałe połączenie smakowe zamknięte 

w eleganckim pudełeczku.

Podłużna tafla czekolady rubinowej, której smak został 

urozmaicony słodkimi malinami, truskawkami i pistacjami.  

Całość zapakowana w piękną bombonierkę z kolekcji świątecznej.

masa netto min. 35 g

wymiary 8 x 10 x 2 cm

masa netto min. 35 g

wymiary 8 x 10 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

MB5009

MB5010

MB5012

MB5011

KOLEKCJA

CZEKOLADA
RUBINOWA
Niepowtarzalna czekolada rubinowa  
w świątecznym wydaniu.
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Nadruk WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UVObwoluta

Finesse Black-White no.1

Box Black Mini

Falling Star White

Falling Star White

Najmniejsza, czarno-biała bombonierka Finesse z wieczkiem 

udekorowanym elegancką choinką. Zestaw świątecznych 

łakoci w postaci 4 belgijskich czekoladek.

Czarna bombonierka udekorowana świątecznym nadrukiem. 

Wewnątrz mix pralin, zarówno klasycznych, jak i świątecznych 

o niepowtarzalnych smakach i kształtach.

Duże, gustowne pudełeczko  w kształcie gwiazdy. Bombonierka  

w kolorze białym ozdobiona bożonarodzeniowym nadrukiem  

w odcieniach złota i srebra. Wewnątrz mix 9 pralinek  

z kolekcji świątecznej.

Elegancka, duża bomboniera w kształcie gwiazdy. Oryginalne 

pudełeczko w kolorze biało-czarnym ozdobione 

bożonarodzeniowym nadrukiem, które skrywa w sobie mix 9 

pralinek z kolekcji świątecznej.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 9 x 9 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 135 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 35 x 35 x 4 cm

masa netto min. 135 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 35 x 35 x 4 cm

MB4986

MB4989

MB4988

MB4987

KOLEKCJA

BLACK 
& W H I T E
Kolekcja pełna świątecznej elegancji.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Elegance Cream no.1

Elegance Cream no.2

Elegance Black no.2

Elegance Black no.1

Subtelna, kremowa bombonierka ozdobiona świątecznym 

nadrukiem. Wewnątrz znajdują się 4 przepyszne belgijskie 

pralinki.

Podłużna bombonierka w jasnym, kremowym kolorze. Wieczko 

ozdobione świątecznymi motywami. Wewnątrz 6 wyśmienitych 

pralin oblanych belgijską czekoladą.

Czarna bombonierka z eleganckim, świątecznym nadrukiem. 

W środku znajduje się zestaw 6 świątecznych pralinek oblanych 

belgijską czekoladą.

Zestaw 4 wyśmienitych pralin wewnątrz eleganckiej bombonierki 

z kolekcji świątecznej.  Pudełeczko w kolorze czarnym z 

wieczkiem ozdobionym 2 okienkami.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 18,5 x7,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 18,5 x7,5 x 3 cm

MB5003

MB5004

MB5007

MB5006

KOLEKCJA

CHRISTMAS
ELEGANCE
Pokusa od pierwszego wejrzenia,  
której ciężko się oprzeć.

black&cream
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Premium White Mini

Premium White Mini

Premium White

Premium White

Klasyczna, biała bombonierka ozdobiona świątecznym 

wzorem. W środku mix 8 belgijskich czekoladek w różnych 

świątecznych kształtach.

Biała bombonierka z kolekcji Premium, ozdobiona 

eleganckim nadrukiem, to świetny pomysł na świąteczny 

prezent. Pudełeczko zawiera w sobie 8 belgijskich pralinek 

z różnymi nadzieniami.

Elegancki zestaw prezentowy w postaci białego pudełeczka 

Premium wypełnionego po brzegi belgijskimi pralinkami. 

Czekoladki, które swoim smakiem wprawią każdego w miły, 

świąteczny nastrój.

Klasyczna bombonierka w białym kolorze wzbogacona 

świątecznym akcentem.. Jej zawartość to belgijskie pralinki 

z kolekcji całorocznej oraz świątecznej w różnych smakach 

i kształtach.

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 185 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 185 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

MB4016

MB4014

MB4015

MB4017

KOLEKCJA

PREMIUM
Drobne, słodkie gesty,  
które zachwycą każdego.
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Dostępne rodzaje personalizacjiDostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Gift Bag White no.1

Gift Bag White no.2

Gift Bag White no.4

Gift Bag White no.3

Elegancka, biała torba prezentowa, ozdobiona kokardką. Wewnątrz, 

w dwóch woreczkach, znajdują się migdały w mlecznej czekoladzie 

oraz deserowe perły Marc de Champagne.

Klasyczna torba prezentowa w kolorze białym, ozdobiona 

świąteczną wstążką. W środku dwa woreczki, we wnętrzu których 

znajdują się perły Ilvar o smaku sernika oraz ziarna kawy  

w mlecznej czekoladzie i kakao.

Starannie dobrany zestaw dwóch belgijskich pralin: deserowej 

perły Marc de Champagne oraz mlecznej Crème brûlée. Całość 

zapakowana w elegancką torbę prezentową w kolorze białym.

Dwa eleganckie woreczki ze świąteczną naklejką wewnątrz gustownej 

torby prezentowej w kolorze białym. Wewnątrz woreczków migdały 

w czekoladzie mlecznej oraz kokosowe perły Batida de Coco.

masa netto min. 270 g

wymiary 22 x 27 x 7 cm

masa netto min. 275 g

wymiary 22 x 27 x 7 cm

masa netto min. 240 g

wymiary 22 x 27 x 7 cm

masa netto min. 275 g

wymiary 22 x 27 x 7 cm

MB4963

MB4964

MB4966

MB4965

KOLEKCJA

CHRISTMAS
GIFT BAGS
Eleganckie, białe torby prezentowe 
ze słodkim wnętrzem.

white
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Nadruk Naklejka WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UV

Vintage White no.1

Vintage White no.2

Vintage Silver no.2

Vintage Silver no.1

Okrągła, biała bombonierka z eleganckim, 

bożonarodzeniowym nadrukiem. W swym wnętrzu kryje 

zarówno świąteczne, jak i klasyczne belgijskie praliny.

Owalna bomboniera z gustownym, złotym nadrukiem. 

Elegancja i czekoladowy przepych w jednym. Zawartość 

w postaci belgijskich pralin w różnych smakach i oryginalnych 

kształtach.

Owalna, srebrna bombonierka z eleganckim, zimowym wzorem 

na wieczku. Wewnątrz zestaw 18 belgijskich pralinek, oblanych 

pyszną belgijską czekoladą.

Okrągła bomboniera Vintage w srebrnym kolorze. Wewnątrz 

mix 9 pysznych czekoladek z kolekcji świątecznej. Każda z nich 

zachwyca innym, niepowtarzalnym smakiem i oryginalnym 

kształtem.

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

MB4959

MB4960

MB4962

MB4961

KOLEKCJA

VINTAGE
WHITE&SILVER
Eleganckie prezenty w stylu Vintage  
ze słodkim wnętrzem.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Finesse Silver no.2

Finesse Blue

Finesse Blue no.2

Kwadratowa bombonierka Finesse w srebrno–białym kolorze, 

udekorowana świątecznym wzorem. W środku opakowania 

znajduje się dziewięć belgijskich czekoladek. 

Niebiesko-biała bombonierka udekorowana uroczą grafiką 

w świątecznym klimacie. Nadruk na bombonierce możemy 

dowolnie zmodyfikować na Państwa życzenie. W środku 

komplet sześciu różnych belgijskich czekoladek.

Eleganckie, białe pudełeczko z zimowej kolekcji Finesse. 

Pod świątecznie udekorowanym wieczkiem kryje się zestaw 

6 belgijskich pralin.

Kwadratowe, niebiesko-białe pudełeczko z wieczkiem zamykanym 

na magnes, ozdobione świątecznym motywem. W środku, 

w trzech rzędach ułożone są wyborne belgijskie czekoladki 

z kolekcji świątecznej i całorocznej.

Finesse White

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

MB4977

MB4976

MB4978

MB4975

KOLEKCJA

F INESSE  
S ILVER&BLUE
Eleganckie pudełeczka zamykane na magnes.
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Nadruk WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UVObwoluta

Chocolate Tower no.1

Chocolate Tower no.2

Chocolate Tower no.4

Chocolate Tower no.3

Duża bombonierka w kolorze biało-czarnym, w której na 

dwóch poziomach znajduje się mix wyśmienitych belgijskich 

pralin. Wieczko zdobi gustowny nadruk bożonarodzeniowy.

Świąteczna bombonierka Tower z bożonarodzeniowym 

nadrukiem. Wewnątrz, na dwóch poziomach znajduje 

się kolekcja wyśmienitych belgijskich pralin.

Biało-czarna bombonierka  Tower udekorowana świątecznym 

nadrukiem. Wewnątrz mix pralin, zarówno klasycznych, jak 

i świątecznych. Każda o innym, niepowtarzalnym smaku 

i starannie dopracowanym kształcie.

Elegancka bombonierka Tower z kolekcji świątecznej. 

Dwupoziomowe pudełeczko w kolorze biało-czarnym, 

które kryje wewnątrz aż 41 belgijskich pralin.

masa netto min. 670 g

ilość pralin 41 szt.

wymiary 18,5 x 29,5 x 7,5 cm

masa netto min. 670 g

ilość pralin 41 szt.

wymiary 18,5 x 29,5 x 7,5 cm

masa netto min. 670 g

ilość pralin 41 szt.

wymiary 18,5 x 29,5 x 7,5 cm

masa netto min. 670 g

ilość pralin 41 szt.

wymiary 18,5 x 29,5 x 7,5 cm

MB2775

MB2773

MB4991

MB4990

KOLEKCJA

CHOCOLATE 
TOWER
Dwupoziomowe bombonierki,
wypełnione po brzegi belgijskimi łakociami. 27



Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekolada deserowa 
ze śliwką, jabłkiem i cynamonem

Czekolada deserowa 
z wiśnią i maliną

Czekolada mleczna miodowa 
z pomarańczą i goździkiem

Czekolada biała 
z truskawkami i cynamonem

Eleganckie, białe pudełeczko ozdobione świątecznym 

nadrukiem renifera z gwiazdkami. Wewnątrz mała,  

deserowa tafla z dodatkiem śliwki, jabłka i cynamonu.

Tafla wykonana z wyśmienitej deserowej czekolady z dodatkiem 

wiśni i słodkich malin. Słodki upominek wewnątrz białego 

pudełeczka ozdobionego świątecznym nadrukiem.

Białe pudełeczko z kolekcji świątecznej. Wewnątrz tafla wykonana 

z mlecznej czekolady miodowej z dodatkiem pomarańczy 

i goździków.

Pyszna, biała czekolada w postaci tafli z dodatkiem słodkich 

truskawek i cynamonu. Wyśmienity upominek zapakowany 

w urocze pudełeczko z kolekcji świątecznej.

masa netto min. 35 g

wymiary 8 x 10 x 2 cm

masa netto min. 35 g

wymiary 8 x 10 x 2 cm

masa netto min. 35 g

wymiary 8 x 10 x 2 cm

masa netto min. 35 g

wymiary 8 x 10 x 2 cm

MB4946

MB4947

MB4949

MB4948

KOLEKCJA

CZEKOLADOWE  
TAFLE
Słodkie upominki na wyjątkową okazję.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekolada deserowa 
ze śliwką, jabłkiem i cynamonem

Czekolada deserowa 
z wiśnią i maliną

Czekolada mleczna miodowa 
z pomarańczą i goździkiem

Czekolada biała 
z truskawkami i cynamonem

Eleganckie, świąteczne pudełeczko  ze słodkim wnętrzem. 

W środku tafla deserowej czekolady, połączona ze śliwką, 

jabłkiem oraz cynamonem. Słodycz, która zachwyca.

Wyśmienita czekolada deserowa, uszlachetniona wiśnią 

i malinami. Tafla umieszczona w pięknym, świątecznym 

pudełeczku. Wyjątkowy prezent na święta.

Mleczna czekolada miodowa w postaci tafli, podkreślona 

smakiem pomarańczy i goździków. Wspaniałe połączenie 

smakowe zamknięte w eleganckim pudełeczku z kolekcji 

bożonarodzeniowej.

Podłużna tafla czekolady białej, której smak został urozmaicony 

słodkimi truskawkami i cynamonem.. Połączenie smaków, które 

zachwyca. Całość zapakowana w urocze pudełeczko 

ze świątecznym nadrukiem.

Chocolate Bar Box no.1

Chocolate Bar Box no.2

Chocolate Bar Box no.4

Chocolate Bar Box no.3

Zestaw 3 wyśmienitych tafli wewnątrz podłużnego pudełeczka 

z kolekcji świątecznej. W środku czekolada deserowa z wiśniami 

i malinami, biała z dodatkiem truskawek i cynamonu oraz rubinowa 

z malinami, truskawkami i pistacjami.

Mix 3 przepysznych, czekoladowych tafli:  rubinowa z malinami, 

biała z dodatkiem truskawek i cynamonu oraz rubinowa 

z malinami, truskawkami i pistacjami. Całość zapakowana 

w eleganckie, podłużne pudełeczko ze świątecznym nadrukiem.

Zestaw 3 niepowtarzalnych tafli, wykonanych z wyśmienitej 

czekolady. Wewnątrz gustownego pudełeczka znajduje  

się czekolada deserowa ze śliwkami, jabłkiem i cynamonem, 

deserowa z wiśnią i malinami oraz biała z truskawkami 

i cynamonem.

Starannie dobrany zestaw 3 czekoladowych tafli. Wewnątrz świątecznego 

pudełeczka znajduje się czekolada deserowa ze śliwkami, jabłkami 

i cynamonem, deserowa z wiśniami i malinami oraz mleczna miodowa 

z pomarańczą i goździkami.

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 3 x 35 g

wymiary 24 x 10 x 2 cm

masa netto min. 3 x 35 g

wymiary 24 x 10 x 2 cm

masa netto min. 3 x 35 g

wymiary 24 x 10 x 2 cm

masa netto min. 3 x 35 g

wymiary 24 x 10 x 2 cm

MB4950

MB4951

MB4953

MB4952

MB4954

MB4955

MB4957

MB4956
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Nadruk Grawer WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UV

Decor Dark 

Decor Dark

Decor Trio Dark

Decor Duo Dark

Szkatułka Decor z ciemnego drewna z wygrawerowanym 

motywem świątecznym. Wewnątrz mix belgijskich pralin  

z różnymi nadzieniami.

Klasyczna, drewniana szkatułka z eleganckim, świątecznym 

zdobieniem. Jej wnętrze skrywa mix 10 pysznych czekoladek 

wypełnionych różnorodnymi nadzieniami.

Mix 30 pralinek oblanych belgijską czekoladą, zamknięty 

w szkatułce z ciemnego drewna, ozdobionej motywem 

bożonarodzeniowym. Idealny świąteczny prezent.

Drewniana szkatułka w ciemnym kolorze, z grawerem 

bożonarodzeniowym. W swoim wnętrzu skrywa zestaw 

świątecznych pralinek otulonych pyszną belgijską czekoladą.

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 450 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

MB2174

MB2375

MB2377

MB2376

KOLEKCJA

DECOR  
DARK
Poszukujesz prezentu, który zachwyci,  
oczaruje, uwiedzie?
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Decor Light

Decor Light

Decor Trio Light

Decor Duo Light

Elegancka szkatułka Decor wykonana z jasnego, naturalnego 

drewna. Wewnątrz mix belgijskich pralin z różnymi 

nadzieniami z kolekcji świątecznej oraz całorocznej.

Jasna, drewniana szkatułka. Wieczko zdobi elegancki wzór 

z motywem świątecznym. Wewnątrz mix 10 belgijskich pralin. 

Największa, jasna szkatułka z kolekcji Decor. Skrzyneczka 

wykonana z naturalnego drewna, udekorowana świątecznym 

nadrukiem, który modyfikujemy na życzenie Klienta. Trzy części 

szkatułki wypełniają belgijskie przysmaki z kolekcji świątecznej 

i całorocznej.

Dwuczęściowa szkatułka wykonana z jasnego, naturalnego 

drewna. Wewnątrz dwie przegrody wypełnione belgijskimi 

czekoladkami w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie.

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 450 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

MB5016

MB2164 

MB2166

MB2165

KOLEKCJA

DECOR 
LIGHT
Wyjątkowy prezent, 
któremu nie można się oprzeć.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Luxury Duo

Luxury Duo

Luxury Trio

Luxury Trio

Piętrowa szkatułka z ciemnego, naturalnego drewna ze świątecznym 

nadrukiem na wieczku. Szkatułkę personalizujemy różnymi motywami 

świątecznymi zgodnie z sugestiami Klienta. Dwa poziomy wypełnione 

są starannie wyselekcjonowanymi belgijskimi pralinami w różnych 

smakach i kształtach. 

Dwupiętrowa szkatułka z ciemnego drewna. W środku szkatułki  

na dwóch poziomach znajduje się 440g belgijskich pralinek. Wieczko 

szkatułki Luxury ozdobione jest bożonarodzeniowym wzorem.

Potrójna ciemnobrązowa skrzynka Luxury mieści w sobie 660g 

belgijskich pralin o różnych smakach. Wieczko zdobi wzór 

zaprojektowany z myślą o nadchodzących świętach. 

Piętrowa szkatułka z ciemnego, naturalnego drewna ze świątecznym 

grawerem. Na szkatułce możemy wykonać dowolny grawer. 

Trzy poziomy wypełnione są starannie wyselekcjonowanymi klasycznymi 

belgijskimi pralinami oraz z kolekcji bożonarodzeniowej.

masa netto min. 440 g

ilość pralin 29 szt.

wymiary 18 x 14 x 9 cm

masa netto min. 440 g

ilość pralin 29 szt.

wymiary 18 x 14 x 9 cm

masa netto min. 660 g

ilość pralin 43 szt.

wymiary 18 x 14 x 13,5 cm

masa netto min. 660 g

ilość pralin 43 szt.

wymiary 18 x 14 x 13,5 cm

MB1717

MB2381

MB2382

MB1718

KOLEKCJA

LUXURY
Prostota, elegancja, a jednocześnie 
intrygująca tajemnica...
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Smooth Light

Smooth Duo Light

 Smooth Duo Dark

Smooth Dark

Szkatułka Smooth z jasnego, naturalnego drewna. W środku znajduje się 

dziesięć belgijskich czekoladek. Wieczko szkatułki ozdobione jest wysokiej 

jakości nadrukiem w klimacie świątecznym.

Dwuczęściowa, drewniana szkatułka w jasnym kolorze.  

W jej wnętrzu znajduje się mix 20 pralinek o różnych smakach  

i kształtach. Wieczko ozdobione świątecznym nadrukiem.

Dwuczęściowa szkatułka z wysuwanym wieczkiem, na którym 

znajduje się świąteczny grawer. W zestawie mix pralin klasycznych 

oraz bożonarodzeniowych z różnymi nadzieniami.

Ciemnobrązowa szkatułka z naturalnego drewna z wysuwanym 

wieczkiem ozdobionym świątecznym grawerem, który możemy 

zmodyfikować na życzenie Klienta. Wewnątrz znajdują się kuszące 

belgijskie praliny w różnych smakach.

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

MB2167

MB2168

MB2178

MB2177

KOLEKCJA

SMOOTH
Słodka elegancja, która zachwyca.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Finesse White no.1

Finesse White

Finesse White no.3

Finesse White no.2

Świąteczna bombonierka zamykana na magnes. Wieczko 

zdobi elegancki, świąteczny nadruk. Wewnątrz zestaw  

4 pysznych belgijskich pralinek.

Białe, prostokątne pudełeczko ozdobione świątecznym 

wzorem ze Świętym Mikołajem. W środku opakowania kryją 

się prawdziwe belgijskie czekoladowe przysmaki. 

Kwadratowa bombonierka ze świątecznym nadrukiem, która 

zachwyca swoją słodką zawartością. W środku opakowania 

znajdują się belgijskie pralinki w różnych smakach z kolekcji 

bożonarodzeniowej oraz całorocznej.

Kwadratowa bombonierka z niebieskim nadrukiem świątecznym. 

Czekoladki, które znajdują się w jej wnętrzu to mix belgijskich pralin 

całorocznych oraz świątecznych choinek, mikołajów, reniferów.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 9 x 9 x 4 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 230 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 15 x 15 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

M4973

MB4974

MB2571

MB2570

KOLEKCJA

F INESSE
WHITE
Prezenty spadające z nieba…
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Vintage Brown no.1

Vintage Brown no.2

Vintage Blue no.2

Vintage Blue no.1

Elegancka, brązowa bombonierka z delikatnym zdobieniem. 

Wewnątrz tego okrągłego pudełeczka kryje się mix 9 

wyśmienitych belgijskich pralin.

Owalna, brązowa bombonierka z kolekcji Vintage. Wieczko 

zdobi delikatny, złoty wzór. Pod nim zestaw 18 belgijskich 

pralinek oblanych wyśmienitą belgijską czekoladą.

Owalne pudełeczko Vintage w pięknym, granatowym kolorze.  

W środku wszystko to, co najlepsze. Mix 18 belgijskich czekoladek 

z kolekcji zarówno całorocznej, jak i bożonarodzeniowej.

Elegancka bombonierka bożonarodzeniowa z kolekcji Vintage. 

Wewnątrz znajduję się zestaw 9 wyśmienitych belgijskich pralinek. 

Każda z nich o innym, niepowtarzalnym smaku.

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

MB1737

MB1738

MB2406

MB2405

KOLEKCJA

VINTAGE
BROWN&BLUE
Luksus w stylu vintage, 
który wciąż zachwyca.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Elegance White no.1

Elegance White no.2

Elegance White no.4

Elegance White no.3

Prostokątne opakowanie w biało-czarnym kolorze ozdobione 

świątecznym wzorem. W środku znajdują się 4 przepyszne 

belgijskie czekoladki w różnych smakach i kształtach.

Biało-czarna bombonierka z dwoma przezroczystymi 

okienkami ozdobiona subtelnym motywem. W środku 

znajduje się komplet 6 belgijskich pralin w różnych smakach.

Oryginalne opakowanie z dwoma okienkami, przez które widać 

belgijskie pralinki znajdujące się w środku. Całości uroku dodaje 

świąteczny wzór. W środku 12 wybornych czekoladek świątecznych 

oraz klasycznych. 

Nieszablonowe opakowanie, które odsłania część swojej słodkiej 

zawartości. Na biało-czarnym pudełeczku znajduje się świąteczny 

wzór. W środku 8 belgijskich pralinek, każda z innym nadzieniem.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 18,5 x7,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 24,5 x7,5 x 3 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 26 x 11 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 18,5 x 11 x 3 cm

MB4999

MB5000

MB5002

MB5001

KOLEKCJA

CHRISTMAS
ELEGANCE
Słodka pokusa w postaci świątecznej 
bombonierki Elegance.

white
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Premium Red Stars Mini

Premium Red Stars

Premium Red Stars XXL

Premium Red Stars XL

Czerwone, klasyczne opakowanie ze świątecznym motywem. 

W środku przepyszne belgijskie pralinki w białej, mlecznej i 

deserowej czekoladzie z różnymi nadzieniami.

Czerwona, kwadratowa bombonierka ze złotym, 

świątecznym motywem. Wewnątrz różne rodzaje belgijskich 

pralin. Czekoladowe perły, pralinki z likierami oraz 

bożonarodzeniowe czekoladki.

Świąteczna bomboniera ze złotymi zdobieniami. W środku poza 

klasycznymi pralinami znajdują się również czekoladki świąteczne, 

pralinki z alkoholami oraz delikatne czekoladowe perły z 

nadzieniem ganache w różnych smakach.

Czerwona bombonierka ze świątecznym motywem. Wewnątrz 

znajdują się belgijskie specjały: czekoladowe perły, pralinki 

z likierami oraz świąteczne czekoladki.

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 185 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 370 g

ilość pralin 27 szt.

wymiary 35 x 17 x 3,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 25 x 22 x 3,5 cm

MB4020

MB4021

MB4023

MB4022

KOLEKCJA

PREMIUM
RED STARS
Słodkie życzenia w odcieniach 
eleganckiej czerwieni.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Mini Ballotin Christmas Tree no.1

Mini Ballotin White no.2

Mini Ballotin Blue no.2

Mini Ballotin Snowflakes no.1

Biała balotynka z zielonym nadrukiem w kształcie choinki. Uroczy upominek, 

który skrywa w swoim wnętrzu 2 belgijskie pralinki.

Małe balotynki w świątecznych wzorach, kryją w sobie 4 

smakowite belgijskie czekoladki z kolekcji bożonarodzeniowej 

oraz całorocznej.

Gustowna, granatowa balotynka z kolekcji świątecznej. Wewnątrz 

4 wyśmienite belgijskie praliny.

Elegancka, biała balotynka zdobiona srebrnymi gwiazdkami. 

Wewnątrz 4 czekoladki z kolekcji świątecznej.

masa netto min. 35 g

ilość pralin 2szt.

wymiary 6,5 x 3,5 x 3 cm

masa netto min. 65 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 7 x 7 x 3,5 cm

masa netto min. 65 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 7 x 7 x 3,5 cm

masa netto min. 65 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 7 x 7 x 3,5 cm

MB2540

MB4979

MB4984

MB4983

KOLEKCJA

CHRISTMAS
BALLOTIN
Belgijskie praliny zamknięte 
w pudełeczkach ballotin.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Mini Ballotin Santa Claus no.4Mini Ballotin White no.3

Mini Ballotin Light Blue no.4Mini Ballotin Snowflakes no.3 

Mini Ballotin White no.4Mini Ballotin Santa Claus no.3

Mini Ballotin Snowflakes no.4Mini Ballotin Christmas Tree no.3

Delikatne świąteczne wzory, klasyczny kształt i wyborna zawartość pod 

postacią 8 belgijskich pralinek z różnorodnymi nadzieniami. Czekoladowy 

mix smaków i kształtów, który oczaruje obdarowaną osobę.

Balotynka w kolorze białym ozdobiona świątecznym nadrukiem.  

Wewnątrz znajdują się wyborne czekoladki w wyszukanych smakach  

i kształtach, w tym również z kolekcji bożonarodzeniowej. 

Jasnoniebieska balotynka, ozdobiona świątecznym nadrukiem. 

Wewnątrz mix 8 przepysznych pralinek z kolekcji bożonarodzeniowej.

Balotynka w kolorze białym ozdobiona eleganckimi, srebrnymi 

gwiazdkami. Wewnątrz mix 6 wyśmienitych belgijskich pralin.

Klasyczna, biała balotynka ozdobiona świątecznym nadrukiem. Jej 

słodkie wnętrze to mix 8 wyśmienitych pralin, których smak 

i kształt zachwyci każdą obdarowaną osobę.

Gustowna, biała balotynka ozdobiona złotym nadrukiem 

przedstawiającym mikołaja z reniferami. W środku zestaw 6 

czekoladek oblanych wyśmienitą belgijską czekoladą.

Delikatny, świąteczny wzór, klasyczny kształt i wyborna zawartość 

w postaci 8 belgijskich pralin. Czekoladowy mix kształtów i smaków.

Elegancka balotynka w kolorze białym ozdobiona nadrukiem 

w kształcie choinki. Wewnątrz znajduje się mix 6 belgijskich pralinek.

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

MB4071MB4980

MB3438MB4073

MB4981MB4070

MB4074MB2542
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Ballotin White no.1Mini Ballotin Light Blue no.5

Ballotin Blue no.1Mini Ballotin White no.5

Ballotin White no.3Ballotin Snowflakes no.1

Ballotin White no.2Ballotin Santa Claus no.1

12 pralinek oblanych mleczną, białą lub deserową czekoladą,  

które ułożone są na dwóch warstwach wewnątrz białej balotynki  

ze świątecznej kolekcji.

Ozdobione świątecznym wzorem pudełeczko, które kryje 

w sobie 10 belgijskich pralin w różnych smakach. Czekoladki 

w klasycznych i bożonarodzeniowych kształtach.

Ozdobione świątecznym wzorem, granatowe pudełeczko, 

które kryje w sobie 12 belgijskich pralin w różnych smakach. 

Czekoladki w klasycznych i bożonarodzeniowych kształtach.

Zestaw 10 belgijskich pralin wewnątrz eleganckiej balotynki. 

Białe pudełeczko z nadrukiem świątecznym, które sprawdzi 

się świetnie jako upominek pod choinkę.

Duża balotynka w kolorze białym, udekorowana świątecznym 

wzorem, kryje w sobie aż 22 smakowite belgijskie czekoladki 

z kolekcji bożonarodzeniowej oraz całorocznej.

12 przepysznych pralinek z kolekcji całorocznej we wnętrzu 

eleganckiej balotynki. Pudełeczko w kolorze białym zdobione 

delikatnym srebrnym wzorem.

Zestaw 18 belgijskich pralinek z kolekcji świątecznej wewnątrz  

uroczego pudełeczka Ballotin w kolorze białym.  

Całość udekorowana eleganckim nadrukiem.

Balotynka ze świątecznym, delikatnym zdobieniem. W środku 

pudełeczka, na dwóch warstwach ułożonych jest 12 klasycznych  

i świątecznych belgijskich czekoladek.

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 12 x 7 x 5,5 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 19 x 7 x 3 cm

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 12 x 7 x 5,5 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 19 x 7 x 3 cm

masa netto min. 400 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 8,5 x 14,5 x 7 cm

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 12 x 7 x 5,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 7,5 x 13,5 x 6 cm

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 12 x 7 x 5,5 cm

MB2731MB3440

MB4985MB4982

MB2733MB4075

MB2732MB4072
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Nadruk Bilecik

Dostępne rodzaje personalizacjiDostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekolada biała  
z malinami i jagodami

Czekolada deserowa z wiśnią  
i prażonym ziarnem kakaowca

Czekolada deserowa  
z pomarańczą i cynamonem

Czekolada mleczna  
z ananasem i rozmarynem

Elegancka, świąteczna bombonierka ze słodkim wnętrzem.  

W środku tafla białej czekolady, połączona z malinami  

i jagodami. Słodycz, której ciężko się oprzeć.

Wyśmienita czekolada deserowa, uszlachetniona wiśnią  

i prażonym ziarnem kakaowca. Tafla umieszczona w pięknej, 

świątecznej bombonierce. Wyjątkowy prezent na wyjątkowe 

okazje.

Deserowa czekolada w postaci tafli, podkreślona smakiem 

pomarańczy i cynamonu. Wspaniałe połączenie smakowe 

zamknięte w eleganckiej bombonierce bożonarodzeniowej.

Podłużna tafla czekolady mlecznej, której smak został 

urozmaicony słodkim ananasem oraz rozmarynem. Połączenie 

smaków, które zachwyca. Całość zapakowana w piękną 

bombonierkę z kolekcji świątecznej.

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

MB4050

MB4051

MB5019

MB4958

KOLEKCJA

CZEKOLADOWE  
TAFLE
Rozkosz dla fanów niepowtarzalnych 
połączeń smakowych.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Perła Batida de Coco

Perła o smaku sernika
Perła Marc 
de Champagne

Kawa w mlecznej 
czekoladzie i kakaoPerła Crème brûlée

Migdały w mlecznej 
czekoladzie

Przepyszna perła deserowa z 

nadzieniem o smaku Marc de 

Champagne. Słodki, świąteczny prezent.

Świąteczne opakowanie, którego 

zawartość to 120g słodkości. W środku 

mleczne perły Crème brûlée.

Migdały w czekoladzie mlecznej, 

podkreślone nutką cynamonu. Słodkości 

w eleganckim woreczku z naklejką.

Wyśmienita perła o smaku sernika, 

podkreślona skórką cytryny. Zestaw 

słodkości w świątecznym opakowaniu.

Ziarna kawy zanurzone w wyśmienitej 

czekoladzie mlecznej i obsypane kakao. 

Wyjątkowy prezent świąteczny.

Świąteczny woreczek, w którego 

wnętrzu znajduje się 9 kokosowych 

pereł z białym nadzieniem ganache.

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 150 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 150 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 120 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 120 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

MB4942

MB4941

MB3343

MB4943

MB4944

MB4945

KOLEKCJA

SPECJALNOŚCI
Pokusa od pierwszego wejrzenia.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Pralinki z likierami

Plastry pomarańczy  
w czekoladzie mlecznej

Kandyzowana skórka
mix mleczna i deserowa

Wiśnie w likierze  
w czekoladzie mlecznej

Plastry pomarańczy  
w czekoladzie deserowej

Wiśnie w likierze  
w czekoladzie deserowej

Kandyzowana skórka pomarańczy 

zatopiona w mlecznej i deserowej 

czekoladzie. Słodki upominek na Święta.

Kandyzowane plastry pomarańczy 

podkreślone smakiem czekolady 

deserowej. 

Wiśnie w likierze w czekoladzie 

deserowej zamknięte w specjalnym 

woreczku z kolekcji bożonarodzeniowej.

Kandyzowane plastry pomarańczy 

zatopione w czekoladzie mlecznej. 

Słodki prezent w świątecznym wydaniu.

Mleczna czekolada, która w swoim 

wnętrzu skrywa całą wiśnię, podkreśloną 

słodyczą likieru.

Woreczek, z dziewięcioma pralinkami  

w deserowej czekoladzie, w środku 

których znajdują się płynne likiery.

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

MB1509

MB2533

MB2563

MB1508

MB1570

MB1571

KOLEKCJA

SPECJALNOŚCI
Zestawy belgijskich specjalności 
w najróżniejszych smakach. 
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Dostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Trufle rumowe

Trufle baileys

Trufle szampańskie

Trufle kakaowe

Trufle w płatkach  
migdałowych Trufle chili

Zestaw dziewięciu belgijskich trufli  

z dodatkiem rumu. Słodki prezent  

w świątecznym opakowaniu.

Zestaw dziewięciu belgijskich trufli  

z dodatkiem likieru Baileys. Całość  

w eleganckim opakowaniu.

Belgijska trufla z deserowej czekolady  

z dodatkiem chilli. W środku - dziewięć 

czekoladowych przysmaków.

Świąteczny woreczek z kompletem 

dziewięciu czekoladowych trufli 

szampańskich.

Głęboki smak deserowej czekolady  

w połączeniu z ciemnym kakao. Trufle  

w woreczku z kolekcji świątecznej.

Aksamitny smak trufli z mlecznej 

czekolady, które pokryte są płatkami 

migdałowymi.

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

MB3303

MB3307

MB2565

MB3302

MB2567

MB2568

KOLEKCJA

TRUFLE
Wyśmienite trufle w eleganckich 
opakowaniach. 63



Dostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Gift Bag Black no.1

Gift Bag Black no.2

Gift Bag Black no.4

Gift Bag Black no.3

Starannie dobrany zestaw prezentowy składający się z 3 pudełeczek 

wypełnionych przepysznymi, belgijskimi truflami w różnych 

smakach. Do wyboru dowolne rodzaje trufli z aktualnej oferty.

Starannie dobrany zestaw prezentowy składający się ze słodkich 

upominków. W środku znajduje się mix pralinek z alkoholem, 

wykwintne czekoladowe trufle oraz kandyzowana skórka 

pomarańczy oblana belgijską czekoladą.

Elegancka, czarna torba prezentowa, w której znajdują się trzy 

opakowania z belgijskimi przysmakami. Mleczna perła Crème 

brûlée, kokosowa Batida de Coco oraz ziarna kawy w mlecznej 

czekoladzie i kakao.

Trzy opakowania belgijskich łakoci w eleganckiej torbie prezentowej. 

Wewnątrz eleganckie woreczki wypełnione migdałami w mlecznej 

czekoladzie, mlecznymi perłami Crème brûlée oraz deserowymi Marc 

de champagne.

masa netto min. 375 g

wymiary 30,5 x 27 x 7 cm

masa netto min. 375 g

wymiary 30,5 x 27 x 7 cm

masa netto min. 395 g

wymiary 30,5 x 27 x 7 cm

masa netto min. 390 g

wymiary 30,5 x 27 x 7 cm

MB4065

MB3448

MB4968

MB4967

KOLEKCJA

CHRISTMAS
GIFT BAGS
Starannie dobrane kompozycje 
belgijskich przysmaków.

black
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Dostępne rodzaje personalizacjiDostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Gift Box no.1

Gift Box no.3

Gift Box no.2

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym, ozdobnym pudełku. 

Istnieje możliwość indywidualnego skomponowania zestawów. 

Przykładowy zestaw zawiera: 
	 •	kawa	w	mlecznej	czekoladzie	i	kakao	150	g

	 •	perła	o	smaku	sernika	125	g

	 •	bombonierka	Vintage	Blue	no.1	z	pralinami	130	g

	 •	balotynka	z	truflami	mix	160	g		-	12	szt.	trufli

	 •	tafla	czekolada	deserowa	ze	śliwką,	jabłkiem	i	cynamonem	35	g

	 •	tafla	czekolada	mleczna	miodowa	z	pomarańczą	i	goździkiem	35	g

	 •	bombonierka	Finesse	z	pralinami	90g	-	6	szt.	pralin

	 •	balotynka	z	pralinami	150g	-	10	szt.	pralin

	 •	blister	12	cm	z	pralinami	likierami	60	g

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym, ozdobnym pudełku. 

Istnieje możliwość indywidualnego skomponowania zestawów. 

Przykładowy zestaw zawiera: 
	 •	wiśnie	w	likierze	w	czekoladzie	białej,	mlecznej	i	deserowej	125	g

	 •	perła	Batida	de	Coco	125	g

	 •	balotynka	z	truflami	mix	80	g	-	6	szt.	trufli

	 •	bombonierka	Elegance	z	pralinkami	z	likierami	105	g	-	7	szt.	pralin

	 •	bombonierka	Premium	Mini	z	pralinkami	100	g	-	8	szt.	pralin

	 •	tafle	czekolady	mix	smaków	3	x	35g

	 •	bombonierka	Vintage	White	no.1	z	pralinami	130	g	-	9	szt.	pralin

	 •	bombonierka	Elegance	Delights		z	perłami	45g	-	3	szt.	pereł

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym, ozdobnym pudełku. 

Istnieje możliwość indywidualnego skomponowania zestawów. 

Przykładowy zestaw zawiera: 
	 •	kandyzowane	pomarańcze	w	czekoladzie	mlecznej	lub	deserowej	125	g

	 •	perła	Marc	de	Champagne	120	g

	 •	tafla	czekolada	mleczna	miodowa	z	pomarańczą	i	goździkiem	100g

	 •	bombonierka	Elegance	Delights	z	pralinami	45	g	-	3	szt.	pralin

	 •	balotynka	z	truflami	mix	80	g	-	6	szt.	trufli

	 •	blister	12	cm	z	perłami	45g	-	3	szt.	pereł

	 •	bombonierka	Box	Mini	z	pralinami	120	g	-	8	szt.	pralin

	 •	bombonierka	w	kształcie	choinki	z	pralinami	135	g	-	9	szt.	pralin

wymiary 34 x 25 x 9,5 cm

wymiary 34 x 25 x 9,5 cm

wymiary 34 x 25 x 9,5 cm

MB5014

MB5013

MB5015

KOLEKCJA

CHRISTMAS
GIFT BOXES
Skomponuj własny zestaw prezentowy!
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Rodzaje Czekolad
Biała – słodkie doznanie na bazie masła kakaowego

Mleczna – kremowa czekolada o średniej intensywności

Deserowa – ciemna czekolada z dużą zawartością kakao

Pralinka zawiera alkohol

Pralinka zawiera śladowe ilości alkoholu

Bigarise
Nadzienie: amarena 
na marcepanie  
truskawkowym

Ballotin
Nadzienie: rumowe 
z rodzynkami

Anny
Nadzienie: gianduja 
z karmelem

Nadzienie: 
kawowe praliné

Betty
Nadzienie: białe 
ganache z zieloną 
herbatą

Belini

Nadzienie: krem  
waniliowy z 
brésilienne i 
karmelem

Désirée

Pralinki

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Carasel
Nadzienie: 
karmel

Canada
Nadzienie: 
karmel z solą

Caprice
Nadzienie: 
marcepan 
wiśniowy z praliné

Carre  
pistachio
Nadzienie: marcepan 
pistacjowy

Nadzienie: 
marcepan  
naturalny

Carre
Nadzienie: 
marcepan  
naturalny

Carre

Cupido
Nadzienie: 
laskowe praliné

Corina
Nadzienie: ganache 
o smaku mango  
z pomarańczą

Cleopatra
Nadzienie: 
płynne miętowe

Cassata
Nadzienie: 
marcepan z 
rodzynkami  
i orzechami

Carre 
pistachio
Nadzienie:  
marcepan pistacjowy

Nadzienie: praliné  
z kokosem

Cocoly

Eperni
Nadzienie: 
płynny 
marcepan 
z champagne

Coralie
Nadzienie: 
ciemne ganache

Electra
Nadzienie: 
karmelowe 
ganache

Eva
Nadzienie: 
płynny karmel

Evita
Nadzienie: płynny 
krem bananowy

Figa
Nadzienie: 
marcepan z figą

Ginger
Czekolada: deserowa

Nadzienie: marcepan 
z imbirem

Kamila
Nadzienie: biały 
mus z płynnym 
karmelem

Choinka
Nadzienie:  
praliné

Renifer
Nadzienie:  
praliné

Choinka
Nadzienie:  
praliné 

Mikołaj
Nadzienie:  
praliné 

Mikołaj
Nadzienie:  
praliné 

Pingwinek
Nadzienie:  
praliné 

Renifer
Nadzienie:  
praliné

Bałwanek
Nadzienie:  
marcepan z praliné 

KOLEKCJA

BELGIJSKIE 
PRALINY
Niebanalne połączenia smaków, zachwycą 
nawet najbardziej wymagające podniebienia.

Prezentujemy kolekcję belgijskich pralin Mount Blanc.  

Słodkie marcepany, wykwintne likiery i delikatne kremy  

to tylko przedsmak tego, co możemy Państwu zaproponować.

Mount Blanc



Sasha
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Serduszko
Nadzienie: 
marcepanowe

Nadzienie: 
karmelowe

Serduszko
karmelowe

Sinas
Nadzienie: 
marcepan z 
kawałkami skórki 
pomarańczy

Speco
Nadzienie: 
praliné piernikowe

Star
Nadzienie:  
płynny marcepan 
z likierem

Truskawka
marcepanowa
marcepan  
truskawkowy

Usta
Nadzienie: 
płynny krem 
truskawkowy

Truskawka
mini
Nadzienie: płynny  
krem truskawkowy

Valencia
Nadzienie: 
gianduja z 
advocatem i 
pistacją

Bardot
Nadzienie: 
ganache 
cytrynowe

Olivia
Nadzienie: 
ganache  
słony karmel

Owoce 
Morza
Nadzienie: praliné

Piesek
Nadzienie: 
praliné

Romance
Nadzienie: 
praliné

Picardie
Nadzienie: 
płynny krem  
pistacjowy

Panache
Nadzienie:  
ganache 
amarena 

Nutty
Nadzienie: 
karmelowy 
marcepan z kawą

Martini
Nadzienie: krem 
cappuccino  
na marcepanie  
z orzeszkiem

Nero
Nadzienie: 
ciemne ganache 

Nolan
Nadzienie: 
praliné  
z brésilienne

Oranga
Nadzienie: 
praliné o smaku 
pomarańczy

Melrose
Nadzienie: ciemne  
ganache jagodowe

Natasha
Nadzienie: 
ciemne ganache

Orange
crown
Nadzienie: ciemne 
ganache 
pomarańczowe

Oranga
Nadzienie: 
praliné o smaku 
pomarańczy

Specjalności

Perły i Trufle

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Perła  
baileys
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Perła  
stina
Nadzienie: ganache 
kawowo-karmelowe

Perła  
ganache
Nadzienie: 
ciemne ganache 
(72% kakao)

Perła  
cointreau
Nadzienie: białe  
ganache z Cointreau

Perła  
grand marnier
Nadzienie: mleczne  
ganache Grand 
Marnier

Perła  
batida de coco
Nadzienie: białe 
ganache kokosowe

Perła  
kawowa
Nadzienie: mleczne  
ganache z kawą

Perła  
whisky
Nadzienie: mleczne  
ganache z whisky

Perła 
champagne
Nadzienie: ciemne  
ganache z 
champagne

Perła 
ilvar
Nadzienie:  
sernik cytrynowy

Perła  
rhum
Nadzienie: mleczne  
ganache z rumem

Perła  
crème brûlée
Nadzienie: białe 
ganache crème 
brûlée

Perła  
tiramisu
Nadzienie: mleczne  
ganache Tiramisu

Perła  
truskawkowa
Nadzienie: białe  
ganache 
truskawkowe

Trufla  
amaretto

Trufla  
baileys

Trufla  
chilli

Trufla  
ciemne kakao

Trufla  
szampańska

Orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

Luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

Orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Pralinki
z likierem
Nadzienie: 
prawdziwe 
płynne alkohole

Trufla 
w płatkach 
migdałowych

Trufla 
w płatkach 
deserowych

Trufla 
rumowa

Trufla 
w białych 
płatkach

Trufla 
karmelowa

Pralinki

Sowa
Nadzienie: 
praliné

Szparag
Nadzienie: 
praliné

Promise
Czekolada: mleczna

Nadzienie: malinowe
z białą czekoladą

Leonardo
Nadzienie: płynny 
krem z marakują

Nadzienie: praliné 
z krokantem

KukurydzaKarina
Nadzienie: 
truskawkowe  
ganache z wanilią

Love  
ganache
Nadzienie: ganache 
z koniakiem

Margriet
Nadzienie: 
marcepan z 
kawałkami 
pomarańczy

Mady
Nadzienie: płynny 
krem waniliowy

Rose
Nadzienie: 
marcepanowe



tel: 12 423 43 60,  501 452 972
www.kunszt.krakow.pl

kunszt@kunszt.krakow.pl
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