


Śnieg,
miłe spotkania

w dobrym towarzystwie,
zapach choinki i… czekoladki.  

Aby spotkania świąteczne
były niezapomniane, stworzyliśmy specjalną

bożonarodzeniową kolekcję upominków. 
Czekoladowy drobiazg może uczynić każde 

spotkanie słodszym i ocieplić
świąteczną atmosferę. Świąteczne smaki,

najlepsza czekolada.

Wesołych,  
czekoladowych Świąt!
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16 17 Choinka Picasso biała

Czekoladowa choinka (o wysokości 125 mm) 
z białej czekolady w fantazyjne wzorki,  
w ozdobnej torebce.
Wymiary pudełka: 150x90x60 mm
Masa netto min. 60 g
Nr ref. 3501

Cena netto: 15,85 zł
Cena brutto: 19,50 zł

Choinka Picasso mleczna

Czekoladowa choinka (o wysokości 125 
mm) z mlecznej czekolady w fantazyjne 
wzorki, w ozdobnej torebce.
Wymiary pudełka: 150x90x60 mm
Masa netto min. 60 g
Nr ref. 3571

Cena netto: 15,85 zł
Cena brutto: 19,50 zł

Czekoladowe Mikołajki

Pudełko pełne uroczych, czekoladowych Mikołajków. 
Zawiera 16 szt. mlecznych i białych Mikołajków 
wykonanych z najwyższej jakości belgijskiej czekolady.
Wymiary pudełka: 135x95x60 mm
Masa netto min. 190 g
Nr ref. 3521

Cena netto: 29,68 zł
Cena brutto: 36,50 zł

Choinka Picasso deserowa

Czekoladowa choinka (o wysokości 
125 mm) z deserowej czekolady 
w fantazyjne wzorki, w ozdobnej 
torebce.
Wymiary pudełka: 150x90x60 mm
Masa netto min. 60 g
Nr ref. 3572

Cena netto: 15,85 zł
Cena brutto: 19,50 zł
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Czekoladowy bałwanek różowy

Sympatyczny bałwanek z białej 
czekolady, w szaliku i czapce  
z różowej czekolady zapakowany  
w elegancką torebkę.
Wysokość figurki: 100 mm
Wymiary pudełka: 150x90x60 mm
Masa netto: 60 g
Nr ref. 3573

Cena netto: 18,62 zł
Cena brutto: 22,90 zł

Hippy Santa XS WHITE

Przesłodki Mikołaj w rozmiarze XS z białej 
czekolady z dodatkiem mlecznej, w torebeczce 
ze wstążką. Wysokość figurki: 90 mm
Wymiary pudełka: 130x80x40 mm
Masa netto: 45 g
Nr ref. 3594

Cena netto: 20,24 zł
Cena brutto: 24,90 zł

Hippy Santa XS Milk

Przesłodki Mikołaj w rozmiarze XS z mlecznej 
czekolady z dodatkiem białej, w torebeczce 
ze wstążką. Wysokość figurki: 90 mm
Wymiary pudełka: 130x80x40 mm
Masa netto: 45 g
Nr ref. 3593

Cena netto: 20,24 zł
Cena brutto: 24,90 zł

Czekoladowy Mikołaj

Wesoły, czekoladowy Mikołaj,
w eleganckiej torebce.
Wysokości figurki: 120 mm
Wymiary pudełka: 150x90x80 mm
Masa netto: 75 g
Nr ref. 3504

Cena netto: 13,42 zł
Cena brutto: 16,50 zł

Czekoladowy Mikołaj

Wesoły, czekoladowy Mikołaj,  
w eleganckiej torebce.  
Wysokości figurki: 120 mm
Wymiary pudełka: 150x90x80 mm
Masa netto: 75 g
Nr ref. 3503

Cena netto: 21,14 zł
Cena brutto: 26,00 zł

Para Bałwanków

Para sympatycznych bałwanków  
z białej czekolady, w kapeluszu i szaliku, 
zapakowane w elegancką torebkę. 
Wysokość figurki: 100 mm
Wymiary pudełka: 150x160x60 mm
Masa netto: 120 g
Nr ref. 3736

Cena netto: 33,74 zł
Cena brutto: 41,50 zł

Czekoladowy bałwanek brązowy

Sympatyczny bałwanek z białej 
czekolady, w szaliku i czapce  
z deserowej czekolady zapakowany 
w elegancką torebkę.
Wysokość figurki: 100 mm
Wymiary pudełka: 150x90x60 mm
Masa netto: 60 g
Nr ref. 3506

Cena netto: 18,62 zł
Cena brutto: 22,90 zł

Czekoladowy Renifer XS

Czekoladowy renifer XS – uroczy i pyszny,  
w torebeczce ze wstążką. Wysokość figurki: 80 mm
Wymiary pudełka: 130x80x40 mm
Masa netto: 33 g
Nr ref. 3592

Cena netto: 14,55 zł
Cena brutto: 17,90 zł
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Xmas Tube

Świąteczny mini podarunek  
w postaci pysznej gwiazdki 
deserowej Chocolissimo 
zamkniętej w ozdobnej tubie.
Wymiary pudełka: 42x30 mm
Masa netto: min. 12 g
Nr ref. 3596

Cena netto: 6,42 zł
Cena brutto: 7,90 zł

Xmas Deco

Ozdoba choinkowa w formie piramidki,
zawiera jedną świąteczną czekoladkę
Chocolissimo.
Wymiary pudełka: 78x39x39 mm
Masa netto: 12 g
Nr ref. 3595

Cena netto: 5,77 zł
Cena brutto: 7,10 zł

Xmas ChocoStick

Świąteczna czekolada do picia na patyku.
Wymiary pudełka: 175x45x45 mm.
Masa netto: 33 g
Czekolada mleczna
Nr ref. 3729

Czekolada ciemna
Nr ref. 3749

Cena netto: 10,08 zł
Cena brutto: 12,40 zł

Xmas Cupcakes 4

4 przepyszne świąteczne  
czekoladowe babeczki doskonale nadają 
się na dekorację świątecznego stołu  
lub jako uroczy upominek.
Wymiary pudełka: 170x85x35 mm.
Masa netto: 100 g
Nr ref. 3738

Cena netto: 19,43 zł
Cena brutto: 23,90 zł

Xmas Cupcakes 8

8 przepysznych świątecznych czekoladowych 
babeczek doskonale nadaje się na dekorację 
świątecznego stołu lub jako uroczy upominek.
Wymiary pudełka: 170x85x35 mm.
Masa netto: 100 g
Nr ref. 3737

Cena netto: 32,11 zł
Cena brutto: 39,50 zł

Trzy czekoladowe bombki, 5cm

Trzy czekoladowe bombki o średnicy 5 cm, z praktyczną 
wstążką do zawieszenia na choinkę, w oryginalnym 
trójkątnym pudełku z okienkiem. Zestaw bombek  
z czekolady: mlecznej, białej i deserowej.
Wymiary pudełka: 180x180x50 mm
Masa netto min. 75 g
Nr ref. 3513

Cena netto: 23,17 zł
Cena brutto: 28,50 zł

Czekoladowa bombka

Czekoladowa bombka o średnicy 5 cm, 
z praktyczną wstążką do zawieszenia 
na choinkę. Dostępna w trzech 
rodzajach czekolady: mlecznej,  
białej i deserowej.
Wymiar pudełka: 52x52x60 mm
Masa netto: 25 g
Nr ref. 3511, 3574, 3575

Cena netto: 8,05 zł
Cena brutto: 9,90 zł

Dwie czekoladowe bombki

Dwie czekoladowe bombki o średnicy 5cm,
z praktyczną wstążką do zawieszenia na
choinkę. Dostępne w trzech zestawach:
mlecznej z białą, mlecznej z deserową oraz
białej z deserową.
Wymiar pudełka: 102x52x60 mm
Masa netto: 50 g
Nr ref. 3512, 3576, 3577

Cena netto: 12,16 zł
Cena brutto: 14,95 zł

Merry Venus

Jedenaście pysznych, ręcznie robionych 
czekoladek w owalnym, świątecznym pudełku.
Wymiary pudełka: 245x185x40 mm
Masa netto: min. 150 g
Nr ref. 3530

Cena netto: 47,56 zł
Cena brutto: 58,50 zł

Merry Venus XL

dwadzieścia dwie pyszne, ręcznie robione 
czekoladki w owalnym, świątecznym pudełku.
Wymiary pudełka: 240x180x60 mm
Masa netto: min. 150 g
Nr ref. 3564

Cena netto: 78,66 zł
Cena brutto: 96,75 zł
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Cztery czekoladowe bombki, 5cm

Cztery czekoladowe, udekorowane bombki, 
każda o średnicy 5cm, z praktyczną wstążką do 
zawieszenia na choinkę. W pudełku z okienkiem.
Wymiary pudełka: 135x135x55 mm
Masa netto: 100 g
Nr ref. 3514

Cena netto: 28,05 zł
Cena brutto: 34,50 zł

Xmas ChocoPostard Maxi Dark

Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi pralinkami  
oraz 100 g ręcznie wylewaną tabliczką ciemnej czekolady  
ze świątecznymi dodatkami. Wieczko pudełka ozdobimy wybranym 
przez Ciebie zdjęciem lub elegancką, świąteczną grafiką. 
Wymiary opakowania: 300 mm x 215 mm x 40 mm
Wymiary zdjęcia: 185 x 130 mm
Masa netto min. 280 g
Nr ref. 3756

Cena netto: 58,94 zł
Cena brutto: 72,50 zł

Sześć czekoladowych bombek, 5cm

Sześć czekoladowych, udekorowanych bombek
z pysznej belgijskiej czekolady, z praktyczną wstążką
do zawieszenia na choinkę. W pudełku z okienkiem.
Wymiary pudełka: 185x135x50 mm
Masa netto: 150 g
Nr ref. 3515

Cena netto: 39,03 zł
Cena brutto: 48,00 zł

Obsession White Special Edition

Śnieżnobiała obsesja zawiera 12 ręcznie 
robionych czekoladek w czterech smakach.
Wymiary pudełka: 190x155x35 mm
Masa netto: min. 140 g
Nr ref. 3529

Cena netto: 39,43 zł
Cena brutto: 48,50 zł

Xmas ChocoPostard Maxi 

Pudełko z piętnastoma ręcznie robionymi pralinkami 
oraz dużą, 200 g ręcznie wylewaną tabliczką mlecznej 
czekolady ze świątecznymi dodatkami. 
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym przez Ciebie 
zdjęciem lub elegancką, świąteczną grafiką. 
Wymiary opakowania: 300 mm x 215 mm x 40 mm
Wymiary zdjęcia: 185 x 130 mm
Masa netto min. 380 g
Nr ref. 3757

Cena netto: 64,96 zł
Cena brutto: 79,90 zł

Xmas Lollipops

Zestaw trzech lizaków z motywem 
świątecznym. Dostępne w dwóch 
zestawach:
3 lizaki z czekolady mlecznej oraz 2 lizaki 
z mlecznej i 1 z białej czekolady.
Wymiar pudełka: 160x65x40 mm
Masa netto: min. 90 g
Nr ref. 3709, 3716

Cena netto: 25,16 zł
Cena brutto: 30,95 zł
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Christmas chocolates 4

Wyjątkowe czekoladki na wyjątkowe
święta! Wybór świątecznych czekoladek
Chocolissimo: pyszne nadzienie
w jeszcze lepszej czekoladzie!
Wymiary pudełka: 85x85x30 mm
Masa netto: min. 50 g
Nr ref. 3600

Cena netto: 14,47 zł
Cena brutto: 17,80 zł

Winter Delights 4

Wspaniała para sezonu: pyszna choinka 
z nadzieniem z orzechów laskowych 
i pistacji oraz bałwanek z nadzieniem 
waniliowym, 4 czekoladki.
Wymiary pudełka: 85x85x35 mm
Masa netto: min. 50 g
Nr ref. 3603

Cena netto: 14,07 zł
Cena brutto: 17,30 zł

Christmas Chocolates 6

Wyjątkowe czekoladki na wyjątkowe 
święta! Wybór świątecznych czekoladek 
Chocolissimo: pyszne nadzienie  
w jeszcze lepszej czekoladzie!
Wymiary pudełka: 130x85x30 mm
Masa netto: min. 75 g
Nr ref. 3601

Cena netto: 20,29 zł
Cena brutto: 24,95 zł
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Winter Delights 6

Wspaniała para sezonu: pyszna choinka  
z nadzieniem z orzechów laskowych i pistacji 
oraz bałwanek z nadzieniem waniliowym,  
6 czekoladek.
Wymiary pudełka: 130x85x35 mm
Masa netto: min. 75 g
Nr ref. 3604

Cena netto: 19,90 zł
Cena brutto: 24,48 zł

Christmas Chocolates 8

Wyjątkowe czekoladki na wyjątkowe święta! Wybór 
świątecznych czekoladek Chocolissimo: pyszne 
nadzienie w jeszcze lepszej czekoladzie!
Wymiary pudełka: 160x85x30 mm
Masa netto: min. 100 g
Nr ref. 3602

Cena netto: 26,26 zł
Cena brutto: 32,30 zł

Winter Delights 8

Wspaniała para sezonu: pyszna choinka
z nadzieniem z orzechów laskowych
i pistacji oraz bałwanek z nadzieniem
waniliowym, 8 czekoladek.
Wymiary pudełka: 160x85x35 mm
Masa netto: min. 100 g
Nr ref. 3605

Cena netto: 25,50 zł
Cena brutto: 31,37 zł

Santa’s Sleigh

Zaprzęg Świętego Mikołaja - pyszne czekoladowe figurki 
w pięknym, świątecznym pudełku.
Wymiary pudełka: 275x140x50 mm
Masa netto: 166 g
Nr ref. 3707

Cena netto: 48,37 zł
Cena brutto: 59,50 zł

Figurka Świętego Mikołaja na sankach 
w świątecznym pudełku. 

Wymiary pudełka: 140x140x50 mm
Masa netto: 100 g
Nr ref. 3733

Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
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Advent Calendar De Luxe

Czas oczekiwania na święta to czas radosny i wyjątkowy. 
Luksusowy kalendarz adwentowy zawiera 24 torebeczki  
z czekoladką na każdy dzień - zarówno pralinki z nadzieniem 
bezalkoholowym jak i z dodatkiem najlepszych likierów, 
wina czy whisky.
Wymiary pudełka: 245x175x50 mm
Masa netto: min. 288 g
Nr ref. 3708

Cena netto: 88,62 zł
Cena brutto: 109,00 zł

Advent Book Pralines

Kalendarz adwentowy zawiera 24 ręcznie 
robione czekoladki, osładzające każdy dzień 
oczekiwania na Święta.
Wymiary pudełka: 300x180x34 mm
Masa netto: min. 288 g
Nr ref. 1086

cena netto: 77,24 zł
Cena brutto: 95,00 zł

Advent Book Chocotelegram

Kalendarz adwentowy zawiera  
24 czekoladowe literki, składające się  
na świąteczne życzenia.  
Wymiary pudełka: 300x180x34 mm
Masa netto: 228 g
Nr ref. 2084

cena netto: 34,47 zł
Cena brutto: 42,40 zł

Advent Book UP

Kalendarz adwentowy zawiera 24 mini 
czekoladki ze zdobieniem w kształcie mikołaja 
i choinki w różnych wersjach kolorystycznych.
Wymiar pudełka: 300x180x34 mm
Masa netto: min. 180 g
Nr ref. 3710

Cena netto:  34,47 zł
Cena brutto: 42,20 zł

Advent Booklet Mini

Kalendarz adwentowy zawiera 24 mini 
czekoladki ze zdobieniem w kształcie mikołaja 
i choinki w różnych wersjach kolorystycznych.
Wymiar pudełka: 180x144x29 mm
Masa netto: min. 180 g
Nr ref. 3712

cena netto: 36,99 zł
Cena brutto: 45,50 zł






