PREMIUM CHOCOLATES

Przygoda rozpoczyna się najczęściej w strefie lasów równikowych. Rozległe
plantacje Afryki, Ameryki Południowej czy Południowej Azji to początek drogi
kakaowego ziarna, które w tajemniczym procesie zmieni się w przepyszne
czekolady i będzie cieszyło nasze podniebienia. Przemierzamy te odległe
jeszcze od współczesnej cywilizacji, ciekawe zakątki świata w poszukiwaniu
wyjątkowych odmian Criolo, ciekawych smaków Trinitario czy dobrze znanych
wszystkim i popularnych szczepów Forestero. Wszystkie czekoladowe smakołyki
zawdzięczamy niepozornym owocom kakaowca (Theobroma cacao), które
w swoim wnętrzu ukrywają około 40 białych ziarenek. Ziarenka te wydobywa
się z wnętrza owocu i rozkłada na słońcu, by sfermentowały i wyschły.
Wyschnięte ziarna, które są niczym „brązowe złoto”, są gotowe do wysyłki,
a w dalszym procesie do przygotowania z niego czekolady. Zanim to jednak
nastąpi, najwybitniejsi czekoladnicy oczyszczą ziarna, uprażą je, by zyskały
niezapomniany aromat, a następnie zmielą i będą konszować, aż masa stanie
się aksamitnie gładka. Teraz wystarczy tylko dodać do smaku przyprawy oraz
cukier, poddać procesowi temperowania, aby rozpływająca się w ustach
rozkosz była gotowa! Dotyk, zapach, smak... emocje, którymi codziennie
żyjemy, i którymi chcemy podzielić się z Tobą - to wszystko znajdziesz
w naszych czekoladach.
Czy chcesz dołączyć do naszego świata?

Niebiańsko rozpływająca się w ustach czekolada potrafi zauroczyć nas
ponad 1500 różnymi aromatami, które zachwycająco wypełniają nasze kubki
smakowe. Nieprawdopodobne bogactwo i różnorodność doznań pozwoli
każdemu, nawet najbardziej wybrednemu smakoszowi, znaleźć czekoladę
idealną dla siebie. Może zachwycają Cię nuty owoców cytrusowych lub
czarnej porzeczki? A może wolisz aromaty przypraw korzennych lub kawy?
Lukrecji lub lawendy? Słodkiego karmelu lub wyrazistych goździków? Wybierz
swoją idealną czekoladę!
Staramy się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem – ale to Ty znasz siebie
najlepiej. Niezależnie od najstarszych receptur i najlepszych tradycji – tylko
Ty wiesz, co Tobie smakuje najbardziej. Spośród czekolad inspirowanych
naszymi podróżami po całym świecie, tylko Ty możesz wybrać tę najlepszą
i najdoskonalszą dla Ciebie. Ale to nie wszystko... dlaczego miałbyś nie
być naszą częścią? Dlaczego mielibyśmy Cię ograniczać naszym gustem
i smakiem? Zamknij oczy i pomyśl o swoich ulubionych dodatkach do
czekolady... A teraz stwórz swoją własną kompozycję, własny smak. Nasze
czekoladki to nie tylko możliwość brania, to także okazja do tworzenia!

Gdy już sprawdzone i przebrane ziarno z najlepszych plantacji stworzy niezwykłą
czekoladę, zaczynamy pracować nad formą, w którą ubierzemy cały ten wyjątkowy
smak. Historia związana jest z podróżami, odkrywaniem tradycji związanych z produkcją
czekolady oraz eksperymentowaniem z najlepszymi składnikami. Czekolada to nasza
pasja, którą zgłębiamy każdego dnia, aby oferować tylko produkty najwyższej
jakości, o unikalnym smaku, zapachu, wyglądzie i dotyku. Od lat staramy
się tworzyć wyjątkowe kolekcje, w których dbałość o szczegóły została
rozciągnięta do granic możliwości, a efekt końcowy tworzy perfekcyjną treść
podaną w doskonałej formie. Chcemy zaskakiwać pomysłami na niecodzienne
wykorzystanie czekolady. A Tobie w jakiej formie czekolada odpowiada
najbardziej?

Nadszedł zatem czas na odpoczynek, delektowanie się stworzonym
czekoladowym arcydziełem – oderwanie się troszeczkę od codzienności.
Tak, to prawda, warto dla tych chwil przyjemności na moment zatrzymać
czas. Ale może chcesz więcej? Może masz ochotę na jeszcze ciekawsze
doznania smakowe? Nie zatrzymujemy się – odkrywamy kolejne obszary
i przekraczamy wytyczone granice. Oczekujemy więcej i chcemy dawać
więcej. Praliny, trufle, niesamowite nadzienia i dodatki godne wyśmienitej
czekolady – to kompozycje, które rozwijamy i sprawdzamy dzień po
dniu.
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– te właśnie cechy łączą w sobie nasze produkty. Ekskluzywne skrzyneczki,
wykonane z afrykańskiego drewna, skrywają w sobie niewiarygodnie
pyszne i piękne pralinkowe cudeńka. Najwięksi mistrzowie czekolady
przygotowali je z myślą o wymagających gustach wielbicieli czekolady – czyli
właśnie dla Ciebie!

Świat czekolady to świat wyjątkowych smaków, unikalnych kompozycji
i niezapomnianych czekoladowych doznań. To starannie dobrane kolekcje
naszych najlepszych i najciekawszych produktów. Ręcznie przygotowywane
pralinki i tabliczki, czekoladowe figurki, czekolada do picia w różnych
formach, trufle czy owoce w czekoladzie to tylko niektóre z naszych
propozycji. Pracujemy nad tym, aby także nasze opakowania komponowały
się z zawartością. Chcemy odwzorować na nich towarzyszące nam emocje,
pokazać krainy, które przemierzamy, zaprezentować nasz punkt widzenia na
czekoladę i zaprosić każdego w naszą podróż.
Miłośnikom klasyki proponujemy czekoladę wykonaną zgodnie z najstarszymi
tradycjami,
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i eksperymentujemy ze smakami. Chcemy, aby efekt końcowy wszystkich
naszych działań był wyjątkowy – smaczny, pięknie opakowany i pozostawiający
niezapomniane wrażenie. Świat delektowania się czekoladą! Czy chcesz mieć
kawałek tego świata dla siebie?

FABULOUS

0216

FABULOUS BEZALKOHOLOWE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

150x146x112 mm
500 g

Cena netto:
Cena brutto:

217,32 zł
267,30 zł

Piękny, drewniany kuferek wykonany z afrykańskiego
drewna, zawiera 40 delikatnych pralinek
bez alkoholu.

0217

FABULOUS ALKOHOLOWE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

150x146x112 mm
500 g

Cena netto:
Cena brutto:

217,32 zł
267,30 zł

Piękny, drewniany kuferek wykonany z afrykańskiego
drewna, zawiera 40 wyrazistych pralinek
z nutką alkoholu.

0218

FABULOUS MIX

Wymiary opakowania:
Masa netto:

150x146x112 mm
500 g

Cena netto:
Cena brutto:

217,32 zł
267,30 zł

Piękny, drewniany kuferek wykonany z afrykańskiego
drewna, zawiera 40 doskonałych pralinek
z alkoholem i bez.
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DREWNIANE SZK ATUŁKI

0201

ELEGANCE MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

89x88x37 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,02 zł
44,30 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka
z afrykańskiego drewna zawiera 4 ręcznie robione,
wyselekcjonowane pralinki.

0202

ELEGANCE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

143x104x37 mm
125 g

Cena netto:
Cena brutto:

56,75 zł
69,80 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego
drewna zawiera 10 ręcznie robionych,
wyselekcjonowanych pralinek.

0203

CHOCOLATERIE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

156x114x89 mm
250 g

Cena netto:
Cena brutto:

134,47 zł
165,40 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego
drewna, z dwiema szufladami, zawiera 20 ręcznie
robione, wyselekcjonowane pralinki.

0204

CHOCO GRANDE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

156x127x114 mm
375 g

Cena netto:
Cena brutto:

190,08 zł
233,80 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego
drewna, z trzema szufladami, zawiera 30 ręcznie
robionych, wyselekcjonowanych pralinek.

0206

CHOCO MASSIMO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

168x156x114 mm
500 g

Cena netto:
Cena brutto:

242,76 zł
298,60 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego
drewna, z czterema szufladkami, zawiera
40 wyselekcjonowanych pralinek.
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DREWNIANE SZK ATUŁKI

0208

CHOCO BAR

Wymiary opakowania:
Masa netto:

185x160x40 mm
185 g

Cena netto:
Cena brutto:

143,41 zł
176,40 zł

Drewniana, rozkładana w formie stolika, szkatułka
zawiera 15 ręcznie robionych czekoladek.

0211

CHOCO TRIANGLE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

220x220x37 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

88,29 zł
108,60 zł

Trójkątna, drewniana skrzyneczka zawiera 12 ręcznie
robionych czekoladek.

1603

VENUS DE LUXE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

250x188x50 mm
190 g

Cena netto:
Cena brutto:

129,02 zł
158,70 zł

Unikalne, drewniane owalne pudełko, zawiera
16 ręcznie robionych czekoladek.
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DREWNIANE SZK ATUŁKI

0207

CHOCO CLASSIC

Wymiary opakowania:
Masa netto:

195x142x37 mm
250 g

Cena netto:
Cena brutto:

98,13 zł
120,70 zł

Pudełko zawiera 20 przepysznych, ręcznie
robionych czekoladek.

0209

CHOCO PRESTIGE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

290x142x37 mm
375 g

Cena netto:
Cena brutto:

137,07 zł
168,60 zł

Duży, drewniany kuferek zawiera 30 ręcznie
robionych czekoladek.

1874

CHOCOLISCIOUS DE LUXE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

303x222x46 mm
340 g

Cena netto:
Cena brutto:

112,85 zł
138,80 zł

Duży zestaw specjalnie dobranych czekoladowych
smakołyków zamkniętych w eleganckiej
drewnianej skrzyneczce.
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PREMIERE

0212

PREMIERE QUADRO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

93x93x37 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

30,73 zł
37,80 zł

Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego drewna
kryje 4 ręcznie robione czekoladki najwyższej jakości.

0213

PREMIERE MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

145x117x37 mm
125 g

Cena netto:
Cena brutto:

49,76 zł
61,20 zł

Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego drewna
kryje 10 ręcznie robionych czekoladek najwyższej
jakości.

0214

PREMIERE MIDI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

197x145x37 mm
250 g

Cena netto:
Cena brutto:

87,24 zł
107,30 zł

Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego
drewna kryje 20 ręcznie robionych czekoladek
najwyższej jakości.

0215

PREMIERE MAXI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

287x145x37 mm
375 g

Cena netto:
Cena brutto:

126,50 zł
155,60 zł

Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego
drewna kryje 30 ręcznie robionych czekoladek
najwyższej jakości.
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CHOCOLATE MIX

1985

PRALINKOWY MIX

Wymiary opakowania:
Masa netto:

176x176x48 mm
160 g

Cena netto:
Cena brutto:

52,20 zł
64,20 zł

NEW

Elegancki kartonik zawierający 12 wyjątkowych
czekoladek. Wśród nich znajdują się przepyszne
babeczki, nadziewane pralinki w kształcie kawałków
torcików oraz ręcznie przygotowywane pralinki.
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AMERICAN CUPCAKES

3836

AMERICAN CUPCAKES 4

Wymiary opakowania:
Masa netto:

110x110x44 mm
75 g

Cena netto:
Cena brutto:

22,60 zł
27,80 zł

NEW

Cztery amerykańskie czekoladowe babeczki
z nadzieniem, o smaku m.in.: karmel, mocca cappuccino oraz owoce leśne.

3837

AMERICAN CUPCAKES 6

Wymiary opakowania:
Masa netto:

150x110x44 mm
110 g

Cena netto:
Cena brutto:

30,00 zł
36,90 zł

NEW

Sześć amerykańskich czekoladowych babeczek
z nadzieniem, o smaku m.in.: karmel, mocca cappuccino oraz owoce leśne.

3838

AMERICAN CUPCAKES 8

Wymiary opakowania:
Masa netto:

185x110x44 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

37,24 zł
45,80 zł

NEW

Osiem amerykańskich czekoladowych babeczek
z nadzieniem, o smaku m.in.: karmel, mocca cappuccino oraz owoce leśne.
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TRUFLE
NEW

TRUFLE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

135x75x60 mm
200 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,02 zł
44,30 zł

Wyjątkowa kolekcja belgijskich trufli, które zaskakują
różnorodnością smaków.

3854

TRUFLE Z CHILI I PIEPRZEM

NEW

Pikantne, ręcznie przygotowywane trufle o smaku chilli
zamknięte w eleganckim pudełku.

3848

TRUFLE MIGDAŁOWE

TRUFLE POMARAŃCZOWE

NEW

TRUFLE CIASTECZKOWE

Wyborne, ręcznie przygotowywane ciasteczkowe
trufle zamknięte w eleganckim pudełku.

PREMIUM CHOCOLATES

NEW

3728

TRUFLE CYNAMONOWE

NEW

Wyraziste, ręcznie przygotowywane cynamonowe
trufle zamknięte w eleganckim pudełku.

NEW

Aromatyczne, ręcznie przygotowywane
pomarańczowe trufle zamknięte
w eleganckim pudełku.

3855

TRUFLE MLECZNE

Delikatne, ręcznie przygotowywane mleczne trufle
zamknięte w eleganckim pudełku.

Subtelne, ręcznie przygotowywane trufle otulone
migdałami zamknięte w eleganckim pudełku.

3847

3853

3856

TRUFLE MLECZNE I CHILI MIX

NEW

Kompozycja 2 niezwykłych smaków trufli mlecznych
oraz chilii zamknięta w eleganckim pudełku.

NEW

3849

TRUFLE CYNAMONOWE I POMARAŃCZOWE MIX

NEW

Rozgrzewający mix ręcznie przygotowywanych
cynamonowych i pomarańczowych trufli zamknięty
w eleganckim pudełku.
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CHOCOLATE SQUARES

1393

SQUARE MINI WITH FRUITS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

105x105x40 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

26,99 zł
33,20 zł

NEW

Pyszne truskawki oblane mleczną czekoladą
w eleganckim złoto - niebieskim pudełku. Delikatny,
lekko kwaskowy smak i przyjemny aromat owoców
tworzy harmonijny duet ze słodką czekoladą.

1389

SQUARE MINI WITH
CHOC&ROLL

Wymiary opakowania:
Masa netto:

105x105x40 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

29,02 zł
35,70 zł

NEW

Kwadratowe pudełeczko zawiera cztery oryginalne
okrągłe czekoladki Choc&Roll, m.in. o smaku
truskawkowym, latte macchiato, creme brûlée
i kremu migdałowego.

1392

NEW

SQUARE MIDI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

148x148x40 mm
75 g

Cena netto:
Cena brutto:

38,78 zł
47,70 zł

W eleganckim opakowaniu ukrytych jest 6 pysznych
okrągłych czekoladek Choc&Roll. Dzięki konstrukcji
pudełka, widoczne jest nadzienie każdej
z czekoladek. Świetny dodatek do prezentu lub
upominek sam w sobie.

1391

NEW

SQUARE MAXI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x215x40 mm
225 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,70 zł
59,90 zł

W eleganckim opakowaniu ukrytych jest
12 pysznych pralinek CupCakes w kształcie słynnej
amerykańskiej babeczki. Rozmaitość smaków ucieszy
najbardziej wymagające podniebienia.

1390

NEW

SQUARE SET

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x215x127 mm
400 g

Cena netto:
Cena brutto:

109,51 zł
134,70 zł

Zestaw rozmaitości czekoladowych. W jego skład
wchodzą trzy pudłka ułożone na kształt piramidy,
przewiązane wstążką. Podstawę piramidy tworzy
duże pudełko zawierające 12 pralinek w kształcie
klasycznych amerykańskich babeczek CupCakes.
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SWEET CAKES

3357

SWEET CAKE MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

116x40 mm
85 g

Cena netto:
Cena brutto:

34,88 zł
42,90 zł

Pięć niezwykłych i przesłodkich pralinek w kształcie
kawałeczków wybornych tortów, skrytych
w delikatnym, pastelowym pudełeczku. Delektuj
się wybornym smakiem czekoladowego ganache,
cytrynowego sernika, czekoladowo-wiśniowego tortu
czy delikatnego kremu truskawkowego.

3358

SWEET CAKE MIDI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

175x40 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

49,76 zł
61,20 zł

Osiem niezwykłych i przesłodkich pralinek w kształcie
kawałeczków wybornych tortów wraz z elegancką,
okrągłą pralinką skrytych w delikatnym, pastelowym
pudełeczku. Delektuj się wybornym smakiem
czekoladowego ganache, cytrynowego sernika,
czekoladowo-wiśniowego tortu czy delikatnego
kremu truskawkowego.

3363

SWEET CAKE MAXI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

175x80 mm
235 g

Cena netto:
Cena brutto:

79,35 zł
97,60 zł

Dwa przesłodkie pudełeczka ułożone na sobie
i przewiązane piękną kokardą, tworzą wyjątkowy
zestaw skrywający 14 pysznych pralinek. Czekoladki
o niezwykłym kształcie i wybornych smakach
czekoladowego ganache, cytrynowego sernika,
czekoladowo-wiśniowego tortu czy delikatnego
kremu truskawkowego.
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L’ART

1993

TAFLA ARTYSTYCZNA L’ART - TRIO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

194x193x25 mm
180 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,50 zł
44,90 zł

Trzy rodzaje doskonałej czekolady: mleczna,
deserowa i biała, tworzące artystyczny
wzór ozdobiony orzeszkami i zamknięty
w pudełku z okienkiem.

1994

TAFLA ARTYSTYCZNA L’ART - SERCE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

194x193x25 mm
180 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,50 zł
44,90 zł

Doskonała deserowa tafla z ręcznie wymalowanym
sercem z białej czekolady oraz drobinkami malin,
zapakowana w kartonik z okienkiem.

1995

TAFLA ARTYSTYCZNA L’ART - PORZECZKI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

194x193x25 mm
180 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,50 zł
44,90 zł

Aksamitna mleczna tafla ozdobiona trzema
sercami z białej czekolady oraz zatopionymi
suszonymi porzeczkami. Całość zapakowana
w kartonik z okienkiem.
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CHOCOLATES FOR WINES

3339

MEXICO MILK CHOCOLATE 40%

NEW

3340

VENEZUELA DARK CHOCOLATE 72%

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Cena netto:
Cena brutto:

17,48 zł
21,50 zł

Cena netto:
Cena brutto:

17,48 zł
21,50 zł

Kremowa mleczna czekolada, łącząca w sobie lekko pikantny i orzechowy
aromat ze słodkim kwiatowym. Wzbogacona nutami żółtych owoców moreli.
Bardzo dobrze komponuje się z winami pół-słodkimi i wytrawnymi o wysokiej
kwasowości i owocowym aromacie.

3341

MADAGASCAR DARK CHOCOLATE 67%

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Cena netto:
Cena brutto:

17,48 zł
21,50 zł

NEW

Wyjątkowa ciemna czekolada o charakterystycznym smaku kakaowym
połączonym z intensywnymi nutami drzewnymi. Łączy w sobie smak likieru
z orzechów włoskich z nutami dębowymi i smakiem egzotycznych owoców
(głównie pieczonych bananów i bananowego kremu). Czekolada ta idealnie
komponuje się z winami o intensywnym smaku, wysokim współczynniku
słodkości i z dużą ilością taniny.

NEW

Ciemna czekolada o intensywnym, aromatycznym smaku. Dominują
egzotyczne aromaty wraz z nutami owoców czarnej jagody, słodkiego
tytoniu, lukrecji i palonych ziaren kawy. Czekolada ta idealnie komponuje się
z winami likierowymi, wzmacnianymi.
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THE BAR EXPERIENCE

9700

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA – GHANA

9702

DARK CHOCOLATE BAR 66% COCOA – MEXICO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,10, zł
19,80 zł

Cena netto:
Cena brutto:

16,10, zł
19,80 zł

Wyjątkowa czekolada o orientalnym, a jednocześnie owocowym
charakterze. Początkowo zachwyca smakiem i zapachem słodkich
owoców, jak czarna jagoda, truskawki czy wiśnie. Równolegle ujawnia
orzechowe akcenty ukryte pod łagodną kwaskowatością, które nadaje jej
niepowtarzalny, lekko wytrawny charakter.

9701

Początkowo oszałamia mocnym, korzennym aromatem, po to by już
w kolejnej chwili zniewalać smakiem lukrecji, za którym podąża nuta
śliwki i białych owoców. Całość zwieńcza subtelny posmak suszonych,
aromatycznych liści tytoniu. Jedna z bardziej wyrazistych i zdecydowanych
w smaku czekolad.

DARK CHOCOLATE BAR 75% COCOA - TANZANIA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,10, zł
19,80 zł

Gorący i wilgotny klimat Tanzanii sprawia, że rosnące tam kakaowce mają
niewiarygodny aromat korzenia żeńszenia i dzięgielu. W czekoladzie
przygotowywanej z tych ziaren można wyczuć nuty gorzkiego orzecha
zrównoważone aromatem czerwonych owoców, takich jak wiśnie czy
śliwki. Całość doznań smakowych uwieńczona jest szczyptą najlepszych
przypraw korzennych.
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THE BAR EXPERIENCE

9706

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA - ECUADOR

9707

WHITE CHOCOLATE BAR 27% COCOA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,10, zł
19,80 zł

Cena netto:
Cena brutto:

16,10, zł
19,80 zł

Wyjątkowo delikatna tekstura czekolady oraz łagodny smak wzbogacony
nutami czerwonych owoców i płatków róży. Ziarna uprawiane w tropikalnym
klimacie łączą w sobie aromat orzechów włoskich, z nutami marcepanu
i karmelu. Subtelna, kremowa czekolada - to właśnie jest idealna,
mleczna czekolada.

9705

Niezwykle subtelna w smaku, biała czekolada, łącząca w sobie idealnie
zrównoważone aromaty śmietanki i najwyższej jakości wanilii. Można w niej
odnaleźć również delikatny zapach masła oraz karmelu.

MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x114x12 mm
80 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,10, zł
19,80 zł

Stworzona z myślą o prawdziwych smakoszach mlecznej czekolady.
Dominujący, czekoladowy smak z 40% kakao w połączeniu
z orzeźwiającymi, kwasowymi nutami, oraz dodatkiem aromatu świeżego
jabłka i przypraw korzennych tworzy niezapomniane wrażenia smakowe.
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CHOCO VINYL

1891

PŁYTA GRAMOFONOWA JAZZ

Wymiary opakowania:
Masa netto:

220x220x22 mm
160 g

Cena netto:
Cena brutto:

40,24 zł
49,50 zł

Wyrafinowane połączenie pysznej, mlecznej
czekolady z wyrazistym smakiem kandyzowanego
imbiru oraz słodkimi orzeszkami ziemnymi
w karmelu, a to wszystko w formie rewelacyjnej
płyty gramofonowej.

1890

PŁYTA GRAMOFONOWA ROCK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

220x220x22 mm
160 g

Cena netto:
Cena brutto:

40,24 zł
49,50 zł

Płyta gramofonowa z wytrawnej czekolady
deserowej, z dodatkiem chrupiących migdałów oraz
orzeźwiającej, suszonej cytryny.

1892

PŁYTA GRAMOFONOWA DISCO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

220x220x22 mm
160 g

Cena netto:
Cena brutto:

40,24 zł
49,50 zł

Płyta gramofonowa wykonana z aksamitnej, białej
czekolady oraz pysznych truskawek i zabawnych
kolorowych kuleczek z cukru. Daj się porwać smakom
w rytmie disco!
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DONUTS

3343

4 DONUTS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

142x142x28 mm
70 g

Cena netto:
Cena brutto:

26,75 zł
32,90 zł

Cztery przepyszne, okrągłe czekoladki
przypominające tradycyjne pączki z dziurką,
z nadzieniami o smaku wanilii, truskawki,
karmelu i czekolady.

3344

6 DONUTS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

192x142x28 mm
110 g

Cena netto:
Cena brutto:

32,03 zł
39,40 zł

Sześć przepysznych, okrągłych czekoladek
przypominających tradycyjne pączki z dziurką,
z nadzieniami o smaku wanilii, truskawki,
karmelu i czekolady.

3345

8 DONUTS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

248x142x28 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

38,62 zł
47,50 zł

Osiem przepysznych, okrągłych czekoladek
przypominających tradycyjne pączki z dziurką,
z nadzieniami o smaku wanilii, truskawki,
karmelu i czekolady.
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ROUNDIES
3356

ROUNDIES

NEW

ROUNDIES MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

112x80x46 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

17,80 zł
21,90 zł

Zestaw 6 czekoladowych przekąsek w dwóch
pysznych smakach. 3 deserowe czekoladowe
przekąski z zatopionymi migdałami i suszonymi
malinami oraz 3 mleczne czekoladowe przekąski,
w których zatopiliśmy słodkie rodzynki i kruszone
ziarno kakaowca.
ROUNDIES MINI

1897

ROUNDIES MIGDAŁY I MALINY

1898

ROUNDIES ORZECHY NERKOWCA I ŻURAWINA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

172x124x47 mm
130 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

172x124x47 mm
130 g

Cena netto:
Cena brutto:

32,48 zł
39,95 zł

Cena netto:
Cena brutto:

32,48 zł
39,95 zł

Piętnaście chrupiących czekoladowych krążków z całymi migdałami
i suszonymi malinami. Poznaj smak wspaniałej czekolady deserowej
z wyjątkowymi dodatkami!

1900

ROUNDIES RODZYNKI I KAKAO

Piętnaście wyśmienitych krążków z czekolady mlecznej, udekorowanych
orzechami nerkowca i suszoną żurawiną.

1889

ROUNDIES MIX

Wymiary opakowania:
Masa netto:

172x124x47 mm
130 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

172x124x47 mm
130 g

Cena netto:
Cena brutto:

32,48 zł
39,95 zł

Cena netto:
Cena brutto:

32,48 zł
39,95 zł

Piętnaście chrupiących czekoladowych krążków z mlecznej czekolady,
ze słodkimi rodzynkami i kruszonym, prażonym ziarnem kakao.
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Piętnaście chrupiących czekoladowych krążków z mlecznej i deserowej
czekolady udekorowanych wyśmienitymi orzechami, suszonymi owocami
oraz prażonym ziarnem kakao.
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DOUBLES

1372

DOUBLES NA OKRĄGŁO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

243x210x38 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

55,12 zł
67,80 zł

Podwójnie pyszne smakołyki skomponowane
specjalnie dla Ciebie! Jedna część kartonika
skrywa 6 kolorowych i wybornych amerykańskich
czekoladowych babeczek z nadzieniem, o smaku
m.in.: karmelowym, mocca-cappuccino oraz owoców
leśnych. Druga zawiera sześć oryginalnych okrągłych
czekoladek Choc&Roll, m.in. o smaku latte macchiato
czy creme brûlée.

1373

CZEKOLADOWE DOUBLES

Wymiary opakowania:
Masa netto:

243x210x38 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

55,12 zł
67,80 zł

Podwójny zestaw specjalnie wyselekcjonowanych
czekoladowych słodkości. Jedną część kartonika
wypełniliśmy ośmioma wybornymi nadziewanymi
czekoladkami, a druga składa się z chrupiących,
okrągłych czekoladek z wyśmienitymi dodatkami,
takimi jak migdały czy maliny.

1374

BAKALIOWE DOUBLES

Wymiary opakowania:
Masa netto:

243x210x38 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

55,12 zł
67,80 zł

Podwójny zestaw wspaniałych przekąsek. Z jednej
strony wyborne owoce w wyśmienitej czekoladzie,
a z drugiej chrupiące orzechy oblane najwyższej
jakości czekoladą. Po prostu podwójna przyjemność!
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OBSESSION
OBSESSION FRUITS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

90x75 mm
150 g

Pyszne owoce i orzechy okryte deserową,
mleczną lub białą czekoladą skryte
we wnętrzu eleganckiej puszki.

3396

ORZECHY MACADAMIA W MLECZNEJ
CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

40,57 zł
49,90 zł

Pyszne orzechy macadamia okryte mleczną
czekoladą i zapakowane w elegancką puszkę.

3392

WIŚNIE W DESEROWEJ CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

40,57 zł
49,90 zł

Wyborne wiśnie z dodatkiem alkoholu skryte
w aksamitnej deserowej czekoladzie i zapakowane
w elegancką puszkę.

3395

MORELE W LIKIERZE COINTREAU
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

34,55 zł
42,50 zł

Pyszne morele z dodatkiem alkoholu, oblane
wyborną mleczną czekoladą i zapakowane
w elegancką puszkę.

3394

MANGO NASĄCZONE LIKIEREM
W DESEROWEJ CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

32,44 zł
39,90 zł

Owoce mango z dodatkiem alkoholu, oblane
aksamitną deserową czekoladą i zapakowane
w elegancką puszkę.
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3398

JOGURTOWE TRUSKAWKI W MLECZNEJ
CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

34,55 zł
42,50 zł

Wyśmienite truskawki otulone mleczną czekoladą
i zapakowane w elegancką puszkę.

3393

IMBIR W DESEROWEJ CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

32,44 zł
39,90 zł

Wyrazisty imbir w deserowej czekoladzie,
zapakowany w elegancką puszkę.

3399

WINOGRONO W AMARETTO
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

34,55 zł
42,50 zł

Wyśmienite winogrono z dodatkiem alkoholu
skryte w mlecznej czekoladzie i zapakowane
w elegancką puszkę.

3397

RODZYNKI NASĄCZONE RUMEM
W BIAŁEJ CZEKOLADZIE

Cena netto:
Cena brutto:

34,55 zł
42,50 zł

Wyborne rodzynki z dodatkiem alkoholu,
oblane słodką białą czekoladą i zapakowane
w elegancką puszkę.
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OBSESSION

3378

OBSESSION KIR ROYAL

3379

OBSESSION MARC DE CHAMPAGNE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x60x31 mm
100 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x60x31 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

34,63 zł
42,60 zł

Cena netto:
Cena brutto:

34,63 zł
42,60 zł

Osiem wyrazistych pralinek o smaku
doskonałego alkoholu Kir Royal zamkniętych
w wyjątkowym pudełku.

3380

OBSESSION GRAPPA

Osiem ręcznie przygotowywanych pralinek
o wyrazistym smaku alkoholu Marc de Champagne
zamkniętych w wyjątkowym pudełku.

3381

OBSESSION FRESH LEMON

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x60x31 mm
100 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x60x31 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

34,63 zł
42,60 zł

Cena netto:
Cena brutto:

34,63 zł
42,60 zł

Osiem pralinek o pysznym smaku włoskiego alkoholu
Grappa zamkniętych w wyjątkowym pudełku.

3382

Osiem pralinek cytrynowych zamkniętych
w wyjątkowym pudełku.

OBSESSION ROUND

Wymiary opakowania:
Masa netto:

215x60x31 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

34,63 zł
42,60 zł

Osiem pralinek o wyrazistych smakach najlepszych
alkoholi oraz cytryny zamkniętych w obsesyjnie
pięknym pudełku.
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OBSESSION

1210

FRUIT OBSESSION

1211

NUTS OBSESSION

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Kompozycja najlepszych owocowych smaków
zamkniętych w wyśmienitej czekoladzie.

1212

MARZIPAN OBSESSION

Oryginalne pudełko wypełnione 12 czekoladkami
ręcznie robionymi specjalnie dla miłośników
orzechowych smaków.

1213

COFFEE OBSESSION

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Świeży i niepowtarzalny w smaku marcepan
w czterech koncertowo przyrządzonych formach.
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Kawa to obsesja codzienna. Każdy jej łyk budzi nas
do życia lub umila popołudnie. Coffee Obsession to
tuzin pobudzających, kawowych, ręcznie robionych
czekoladek w czterech wariacjach smakowych.
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OBSESSION

1215

CHOCOLATE OBSESSION

1216

WHITE OBSESSION

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Czekolada to największa z obsesji, potrafi
zawładnąć każdym, w każdej sytuacji i wszelki opór
jest bezcelowy.

1217

DARK OBSESSION

Obsesja na punkcie białej czekolady może mieć
także swoje ciemne strony. Nadzienie rumowe,
owocowe i waniliowe potrafi każdego sprowadzić
na drogę słodkiego zatracenia.

1218

MILK OBSESSION

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

190x155x36 mm
140 g

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Cena netto:
Cena brutto:

41,63 zł
51,20 zł

Mroczne obsesje nie muszą być złe, szczególnie jeśli
dotyczą czekolady. Ciemna czekolada to nie tylko
intensywne doznania smakowe, jest ona również
wspaniała dla naszego zdrowia.
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Obsesja na punkcie czekolady może zawładnąć
w jednej chwili lub dojrzewać latami, jednak obok
mlecznej czekolady nie da się przejść obojętnie.
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CHOCOCREATIONS

1328

QUARTET

Wymiary opakowania:
Masa netto:

87x85x30 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

21,22 zł
26,10 zł

Wyjątkowo zgrana kompozycja nut smakowych
i kształtów w eleganckim pudełku ze wstążką stanowi
gustowną i smaczną propozycję dla najbardziej
wymagających podniebień. Opakowanie zawiera
4 ręcznie robione pralinki.

1329

SIXTET

Wymiary opakowania:
Masa netto:

130x95x32 mm
75 g

Cena netto:
Cena brutto:

28,05 zł
34,50 zł

Sześć ręcznie robionych czekoladek w eleganckim
pudełku ze wstążką.

1335

MELODY

Wymiary opakowania:
Masa netto:

160x85x32 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,42 zł
44,80 zł

Osiem ręcznie robionych czekoladek w eleganckim
pudełku ze wstążką.

1336

SYMPHONY

Wymiary opakowania:
Masa netto:

180x130x32 mm
120 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,21 zł
59,30 zł

Dwanaście ręcznie robionych czekoladek
w eleganckim pudełku ze wstążką.

PREMIUM CHOCOLATES

55

FIRST SELECTION

3337

FIRST SELECTION MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

181x125x45 mm
70 g

Cena netto:
Cena brutto:

31,63 zł
38,90 zł

Zestaw czekoladowych słodkości w eleganckim
pudełku. Wewnątrz znajduje się wyśmienita
deserowo-biała tabliczka, trzy wyselekcjonowane
pralinki oraz pyszne przekąski.

3338

FIRST SELECTION MIDI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

251x180x45 mm
170 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,70 zł
59,90 zł

Aksamitna tafla mleczno-deserowa, cztery znakomite
ręcznie wykonane pralinki oraz trzy zestawy
przekąsek ukryte w gustownym pudełku.

3277

FIRST SELECTION

Wymiary opakowania:
Masa netto:

307x220x45 mm
310 g

Cena netto:
Cena brutto:

73,09 zł
89,90 zł

Zestaw specjalnie skomponowanych czekoladowych
smakołyków ułożonych w eleganckim pudełku.
Wewnątrz znajduje się wyśmienita tabliczka
czekolady, pięć mini czekoladek, osiem
ręcznie przygotowanych pralinek oraz trzy
zestawy przekąsek.
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VENUS

1600

VENUS MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

130x100x40 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

31,87 zł
39,20 zł

Gustowne, owalne pudełko przewiązane wstążką
z wykwintnymi 4 pralinkami od najlepszych
europejskich czekoladników.

1601

VENUS PRETTY

Wymiary opakowania:
Masa netto:

240x185x40 mm
135 g

Cena netto:
Cena brutto:

54,63 zł
67,20 zł

Dla lubiących smukłe kształty i szyk. Gustowne,
owalne pudełko z wyjątkowymi 11 czekoladkami.

1602

VENUS BEAUTY

Wymiary opakowania:
Masa netto:

240x185x70 mm
275 g

Cena netto:
Cena brutto:

89,19 zł
109,70 zł

Dla lubiących szyk i elegancję. Owalne pudełko
zawierające dwie warstwy przepysznych
22 czekoladek.

1326

VENUS PACK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

240x185x120 mm
310 g

Cena netto:
Cena brutto:

123,90 zł
152,40 zł

Zestaw trzech owalnych pudełek przewiązanych
wstążką, zawiera 25 czekoladek.
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BALLOTIN

1324

BALLOTIN PETIT

Wymiary opakowania:
Masa netto:

100x65x60 mm
125 g

Cena netto:
Cena brutto:

36,18 zł
44,50 zł

Pudełeczko zawiera dwie warstwy po 5 sztuk
przepysznych, ręcznie robionych czekoladek.

1325

BALLOTIN GRAND

Wymiary opakowania:
Masa netto:

135x95x60 mm
250 g

Cena netto:
Cena brutto:

63,82 zł
78,50 zł

Pudełeczko zawiera dwie warstwy po 10 sztuk,
przepysznych, ręcznie robionych czekoladek.

3376

BALLOTIN SUPREME

Wymiary opakowania:
Masa netto:

137x95x90 mm
375 g

Cena netto:
Cena brutto:

103,66 zł
127,50 zł

Pudełeczko zawiera trzy warstwy po 10 sztuk,
przepysznych, ręcznie robionych czekoladek.
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BLACK SERIES

0382

BLACK XS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

87x85x30 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

18,46 zł
22,70 zł

Klasyczna czerń podkreśla prostą formę
eleganckiego opakowania zawierającego 4 ręcznie
przygotowywane pralinki.

0390

BLACK L

Wymiary opakowania:
Masa netto:

132x95x30 mm
75 g

Cena netto:
Cena brutto:

25,28 zł
31,10 zł

Klasyczna czerń podkreśla prostą formę
eleganckiego opakowania zawierającego
6 ręcznie przygotowywanych pralinek.

0383

BLACK XL

Wymiary opakowania:
Masa netto:

165x88x30 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

30,24 zł
37,20 zł

Klasyczna czerń podkreśla prostą formę
eleganckiego opakowania zawierającego
8 ręcznie przygotowywanych pralinek.

1323

BLACK & WHITE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

87x85x120 mm
200 g

Cena netto:
Cena brutto:

64,88 zł
79,80 zł

W białych pudełeczkach ukryliśmy przepyszne
czekoladki bezalkoholowe, w czarnych te z nutą
szlachetnych trunków. Dla każdego znajdzie
się coś odpowiedniego w każdej chwili. Cztery
pudełeczka związane wstążką zawierają
16 ręcznie robionych czekoladek.
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MOMENTS WHITE

1307

MOMENTS WHITE MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

180x180x36 mm
150 g

Cena netto:
Cena brutto:

47,24 zł
58,10 zł

Klasyczne pudełko z banderolą, zawiera wybór
9 ręcznie robionych pralinek i przekąskę.

1308

MOMENTS WHITE MIDI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

325x180x36 mm
295 g

Cena netto:
Cena brutto:

80,00 zł
98,40 zł

Klasyczne pudełko z banderolą, zawiera 18 ręcznie
robionych pralinek i 2 przekąski.

1309

MOMENTS WHITE MAXI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

465x180x36 mm
460 g

Cena netto:
Cena brutto:

116,10 zł
142,80 zł

Klasyczne pudełko z banderolą, zawiera 27 ręcznie
robionych pralinek i 3 przekąski.
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CHOCO POSTCARD

1315

CHOCOPOSTCARD MINI

Wymiary opakowania:
Masa netto:
Wymiar zdjęcia:

175x120x32 mm
100 g
130x90 mm

Cena netto:
Cena brutto:

37,56 zł
46,20 zł

Pudełko zamknięte wieczkiem z wybranym
przez Ciebie zdjęciem zawiera 8 ręcznie
robionych czekoladek.

0314

CHOCOPOSTCARD MIDI

Wymiary opakowania:
Masa netto:
Wymiar zdjęcia:

238x170x34 mm
180 g
130x90 mm

Cena netto:
Cena brutto:

56,67 zł
69,70 zł

Pudełko z wybranym przez Ciebie zdjęciem,
a w środku 15 ręcznie robionych czekoladek.

1314

CHOCOPOSTCARD MAXI

Wymiary opakowania:
Masa netto:
Wymiar zdjęcia:

315x235x40 mm
360 g
165x115 mm

Cena netto:
Cena brutto:

99,51 zł
122,40 zł

Pudełko z wybranym przez Ciebie zdjęciem,
a w środku 30 ręcznie robionych czekoladek.

ChocoPostcard - sposób przygotowania:
• Wybierz swoje ulubione ujęcia.
• Wybierz jeden z trzech rozmiarów oraz kolorów pudełka.
• Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!
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AROUND THE WORLD

0341

AROUND THE WORLD EUROPE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

200x195x37 mm
185 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,37 zł
59,50 zł

Piękne pudełko zawiera czekoladowy medalion
oraz 12 ręcznie przygotowywanych pralinek
nawiązujących do czterech kontynentów
z czekoladowymi tradycjami: Azji, Afryki,
Ameryki Południowej i Europy.

0342

AROUND THE WORLD AFRICA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

200x195x37 mm
185 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,37 zł
59,50 zł

Piękne pudełko zawiera czekoladowy medalion
oraz 12 ręcznie przygotowywanych pralinek
nawiązujących do czterech kontynentów
z czekoladowymi tradycjami: Azji, Afryki,
Ameryki Południowej i Europy.

0343

AROUND THE WORLD ASIA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

200x195x37 mm
185 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,37 zł
59,50 zł

Piękne pudełko zawiera czekoladowy medalion
oraz 12 ręcznie przygotowywanych pralinek
nawiązujących do czterech kontynentów
z czekoladowymi tradycjami: Azji, Afryki,
Ameryki Południowej i Europy.

0344

AROUND THE WORLD SOUTH AMERICA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

200x195x37 mm
185 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,37 zł
59,50 zł

Piękne pudełko zawiera czekoladowy medalion
oraz 12 ręcznie przygotowywanych pralinek
nawiązujących do czterech kontynentów
z czekoladowymi tradycjami: Azji, Afryki,
Ameryki Południowej i Europy.
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HOT CHOCOLATE
0411

HOT CHOCOLATE MILK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

225x80x45 mm
200 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,18 zł
19,90 zł

Aksamitna mleczna czekolada o zawartości masy
kakaowej minimum 33%. Doskonała do rozpuszczenia
w mleku i delektowania się wybornym smakiem
w długie, zimowe wieczory. Idealne połączenie
najlepszej jakości czekolady i mleka zapewnia
przyjemną chwilę wytchnienia także dla najmłodszych
entuzjastów czekoladowych pyszności.

0412

HOT CHOCOLATE DARK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

225x80x45 mm
200 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,18 zł
19,90 zł

Deserowa przyjemność, która zachwyci każdego
i pozwoli rozgrzać się w długie, zimowe wieczory.
Zawiera minimum 60% masy kakaowej.

0413

HOT CHOCOLATE WHITE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

225x80x45 mm
200 g

Cena netto:
Cena brutto:

16,18 zł
19,90 zł

Wyjątkowa biała czekolada dla wielbicieli
delikatnego smaku i aromatu wanilii o zawartości
masy kakaowej minimum 28%. Dostępna jest
w postaci dropsów o średnicy około 12 mm.

Hot Chocolate - sposób przygotowania:
• Do kubka z gorącym mlekiem (ok. 200 ml) wsyp 2 łyżki czekolady (ok. 30 g). Dokładnie wymieszaj.
• Jeśli lubisz czekoladę o bardziej intensywnym smaku - wsyp jej więcej, aż uzyskasz pożądany przez siebie efekt.

PREMIUM CHOCOLATES

71

PER CELO

5500

PIATTINO

Wymiary opakowania:
Masa netto:

205x205x95 mm
50 g

Cena netto:
Cena brutto:

61,75 zł
75,95 zł

Zgrabny, porcelanowy talerzyk o średnicy
10 cm (tradycyjna produkcja od 1844 roku)
z „czekoladowym” nadrukiem, z 4 czekoladkami
w zestawie.

5501

PLAQUE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

205x205x95 mm
105 g

Cena netto:
Cena brutto:

79,27 zł
97,50 zł

Solidny, porcelanowy talerzyk o średnicy
14 cm (tradycyjna produkcja od 1844 roku)
z „czekoladowym” nadrukiem, z 9 czekoladkami
w zestawie.

5503

ÉTAGÈRE GRANDE

Wymiary opakowania:
Masa netto:

320x290x95 mm
360 g

Cena netto:
Cena brutto:

268,21 zł
329,90 zł

Piękna, dwupiętrowa, kwadratowa etażerka
porcelanowa (tradycyjna produkcja od 1844 roku)
z „czekoladowym” nadrukiem, z 30 czekoladkami
w zestawie.
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LADIES’ COLLECTION

3901

LADIES' COLLECTION DARK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

193x160x75 mm
120 g

Cena netto:
Cena brutto:

61,22 zł
75,30 zł

NEW

Deserowy pantofelek z czekolady ozdobiony
białą czekoladą.

3902

LADIES' COLLECTION WHITE

NEW

3903

LADIES' COLLECTION GOLD

Wymiary opakowania:
Masa netto:

193x160x75 mm
120 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

193x160x75 mm
120 g

Cena netto:
Cena brutto:

61,22 zł
75,30 zł

Cena netto:
Cena brutto:

61,22 zł
75,30 zł

Biały pantofelek z czekolady ozdobiony
czekoladą deserową.

3900

LADIES' COLLECTION MILK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

193x160x75 mm
120 g

Cena netto:
Cena brutto:

61,22 zł
75,30 zł

NEW

Elegancki pantofelek z deserowej czekolady ze złotą
dekoracją.

NEW

Mleczny pantofelek z czekolady ozdobiony
białą czekoladą.

3904

LADIES' COLLECTION PINK

Wymiary opakowania:
Masa netto:

193x160x75 mm
120 g

Cena netto:
Cena brutto:

61,22 zł
75,30 zł

NEW

Różowy pantofelek z czekolady ozdobiony
deserową czekoladą.
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CHOCOLATE GAMES

1879

CHOCOLATE CHECKERS

Wymiary opakowania:
Masa netto:

315x235x40 mm
215 g

Cena netto:
Cena brutto:

47,07 zł
57,90 zł

Zabawa w warcaby nigdy nie była tak pyszna!
Graj w czekoladowe warcaby i rozkoszuj się
smakiem słodkiego zwycięstwa. Zestaw składa się
z 24 pionków z mlecznej i białej czekolady.

3372

CHOCOLATE DOMINOES

Wymiary opakowania:
Masa netto:

315x235x40 mm
230 g

Cena netto:
Cena brutto:

48,70 zł
59,90 zł

Mleczno-białe, piękne pionki domina wprawią Cię
w dobry nastrój zanim zaczniesz w nie grać! Zestaw
składa się z 28 kostek domina.
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HOBBY SET

3075

TOOLBOX

Wymiary opakowania:
Masa netto:

275x159x68 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

37,32 zł
45,90 zł

Czekoladowe narzędzia to starannie wykonane: klucz
francuski, młotek ciesielski, klucz płaski, śrubokręt oraz
kombinerki. Figurki powstały z mlecznej i deserowej
czekolady.

3390

HOBBY SET
HOMEOWNER’S TOOLKIT

3389

ZESTAW CZEKOLADEK DLA
SPORTOWCA

Wymiary opakowania:
Masa netto:

255x210x22 mm
100 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

255x210x22 mm
110 g

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Idealny zestaw dla każdego majsterkowicza. Zestaw
zawiera młotek, śrubokręt, kombinerki, klucz płaski
i nastawny, wykonane z wysokiej jakości czekolady
mlecznej i deserowej.

3388

CZEKOLADOWY ZESTAW
KUCHENNY

NEW

Wyjątkowy zestaw czekoladek dla sportowca.
W skład kompletu wchodzą figurki z czekolady:
piłka, but piłkarski, hantel, odważnik do ćwiczeń
kettlebell, paletka do tenisa stołowego bez
piłeczki, paletka do tenisa stołowego z piłeczką.

3387

ZESTAW FIGUREK
KOBIECYCH

Wymiary opakowania:
Masa netto:

192x192x25 mm
100 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

192x192x25 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Smakowity zestaw kuchennych atrybutów wykonanych
z mlecznej, deserowej i białej czekolady. W skład
zestawu wchodzi pięć elementów bez których
w kuchni ani rusz: tasak, wałek, deska do krojenia,
garnek oraz durszlak. Całość zapakowaliśmy
w kolorowe pudełko z grafiką.
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NEW

Czekoladowy niezbędnik każdej kobiety!
Pięcioelementowy zestaw, w skład, którego wchodzą:
torebka, flakonik perfum, okulary, pierścionek oraz
bucik na wysokim obcasie.
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CZEKOLADOWE FIGURKI

3070

ZESTAW SAMOLOTÓW

3071

ZESTAW ROWEROWY

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x124x20 mm
100 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x124x20 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Zestaw dla miłośników lotnictwa składa się
z pięciu czekoladowych figurek wykonanych
z mlecznej czekolady.

3072

ZESTAW SAMOCHODÓW

Rowery to Twoja pasja? A może Twoich znajomych?
Nasz niezbędnik rowerzysty to coś dla maniaków
rowerowych szaleństw. Zestaw składa się z: miniatury
roweru, bidonu, dzwonka, pompki i kasku.

3073

ZESTAW PIŁKARSKI

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x124x20 mm
100 g

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x124x20 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

W skład zestawu samochodów wchodzi łącznie
10 figurek, po dwie z każdego rodzaju. Znajdziesz tu
repliki dawnych samochodów, autobusu czy motoru.
Figurki zostały wykonane z czekolady mlecznej.

3074

Zestaw kibica piłkarskiego składa się z 5 piłkarskich
rekwizytów: piłki, gwizdka, figurki piłkarza, koszulki
oraz buta piłkarskiego. Wszystkie kształty zostały
wykonane ze słodkiej, mlecznej czekolady.

ZESTAW NARZĘDZI OGRODOWYCH

Wymiary opakowania:
Masa netto:

202x124x20 mm
100 g

Cena netto:
Cena brutto:

28,37 zł
34,90 zł

Zestaw narzędzi ogrodowych wykonanych z mlecznej
czekolady, w skład którego wchodzą: konewka,
grabki, łopata, szpadel i sekator.

W naszych garnkach, co prawda, niczego nie ugotujesz, ale
możesz nimi naprawić relacje ze swoimi bliskimi. Na naszym
rowerze czy motocyklu daleko nie zajedziesz, ale możesz nimi
pokonać niejeden dystans. Seria figurek czekoladowych powstała
po to, by zaskakiwać swoją formą i treścią, przynosić radość
i dawać możliwość dzielenia się smakiem pysznej czekolady.
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P32 COFFEE CARAMEL

P33 MANGOLASSI

P34 WOODFOREST MOUSSE

P36 SEVILLE

Czekoladki swój niepowtarzalny smak zawdzięczają nie tylko pierwszorzędnym składnikom i wymyślnym recepturom, ale również temu, że
przy ich tworzeniu nie stosujemy sztucznych środków konserwujących – w tym względzie nie uznajemy żadnych kompromisów. Ręcznie
robione czekoladki powstają praktycznie na Państwa zamówienie, dlatego są najświeższe i najsmaczniejsze zaraz po otrzymaniu.
Oczywiście czekoladki można przechowywać, lecz okres ten nie powinien przekroczyć kilku tygodni – w końcu prawdziwa świeżość nie
może trwać wiecznie!

Kawa i karmel to pyszne małżeństwo. Gorzki
smak kawy osłodzony pysznym płynnym
karmelem zamknęliśmy w mlecznej czekoladzie.

Czekoladowe wydanie hinduskiego
napoju mlecznego z mango w białej,
pięknie ozdobionej czekoladzie.

Mus z owoców leśnych połączony z wyborną
waniliową pianką w mlecznej czekoladzie.

Pyszny marcepan z 50% zawartością
migdałów – w jedynej w swoim
rodzaju ciemnej czekoladzie.

P1 FORESTER

P2 CARRE CAFE

P3 MARC DE CHAMPAGNE
HEART

P6 HAZELINO

P39 TATIN

P41 PROSECCO & PASSION
FRUIT

P43 MADORLA

P45 FRAMBOISINE

Owocowa kombinacja malin, truskawek,
porzeczki, jagód i jeżyn, zamknięta w mlecznej
czekoladzie, uwieńczona żurawiną.

Intensywnie kawowa pralinka
w ciemnej czekoladzie.

Serce z białej czekolady wypełnione po brzegi
kremem z dodatkiem szampańskiego winiaku.

Bliźniacze orzechy laskowe
otulone mleczną czekoladą.

Pasta migdałowa z kawałkami jabłek
wymieszana z karmelem i calvadosem
- w mlecznej czekoladzie.

Prosecco z sokiem z marakui?
Szczególnie polecamy spróbowanie
naszej pysznej czekoladki.

Delikatne migdałowe nadzienie
z maślaną nutką w pysznej mlecznej
czekoladzie zwieńczone migdałem.

Dwuwarstwowa pralinka, w której ganache
z plantacji maralumi walczy o uwagę
z orzeźwiającą marmoladą malinową.

P7 CHERRY HEART

P8 BUTTER TRUFFLE

P9 PISTACHIO MARZIPAN

P12 STRAWBERRY TRIANGLE

P47 CAFFE TURCO

P48 COOKIE DOUGH

P49 CRÈME BRÛLÉE

P51 CAPPUCINO CHERRY

Przepyszny krem z dodatkiem likieru kirschwasser
zamknięty w ciemnoczekoladowym sercu.

Klasyka z gatunku najlepszej
deserowej czekolady.

Klasyczny marcepan z pistacjami
w ciemnej czekoladzie.

Przepyszny truskawkowy krem, oblany
świeżą, białą czekoladą.

W skorupce z ciemnej czekolady
zamknięto delikatne kawowe
nadzienie z odrobiną przypraw.

Waniliowy krem z pokruszonymi
ciasteczkami w mlecznej czekoladzie.

Sławny francuski deser został
zamknięty w pysznej pralince
otoczonej mleczną czekoladą.

Wyjątkowa kompozycja włoskiej kawy
oraz świeżych nut owoców wiśni.

P14 MOUSSE AU CHOCOLAT

P15 CUP-PUCINO

P16 CRISPY MILK

P17 FLORENTINE

P52 LADY CASSIS

P53 ROYAL MARZIPAN

P54 BRANDY HEART

P55 MADRILENE

Klasyczny czekoladowy deser
zamknięty w mlecznej czekoladzie.

Kawa z pianką zamknięta
w czekoladowej filiżance.

Orzechowe nadzienie z karmelizowanym
cukrem w mlecznej czekoladzie.

Mleczno-biała czekoladka z nadzieniem
orzechowym, pokryta prażonymi migdałami.

Doskonałe nadzienie z czarnej porzeczki
w białej czekoladzie z delikatnym
akcentem owoców rokitnika.

Wyborny marcepan w ciemnej czekoladzie
ozdobiony kawałeczkiem pistacji.

Serce z mlecznej czekolady z doskonałym
nadzieniem z dodatkiem brandy.

Marmolada pomarańczowa z kremem
ganache w ciemnej czekoladzie maralumi.

P19 BALSAMICO CARAMEL

P21 GOLDEN TRUFFLE

P22 CHOCOLATTE

P24 ROYAL MACADAMIA

P57 CARAMEL DE SEL HEART

P58 BANANA

P59 COCCO

P60 THÈ

Lekki krem waniliowy na karmelu w mlecznej
czekoladzie z dodatkiem octu balsamicznego.

Jedyna w swoim rodzaju wyprawa w świat
ciemnej czekolady, przyozdobiona złotem.

Wyśmienita kompozycja czekoladowokawowa, otoczona mleczną czekoladą.

Orzech macadamii jest umieszczony
dokładnie w środku czekoladki. Unikalny
smak orzecha i wanilii jest dopełniony przez
mleczną, najlepszej jakości czekoladę.

Słodkie, karmelowe nadzienie ze szczyptą
soli, oblane wykwintną gorzką czekoladą.

Połączenie mlecznego nadzienia z miąższem
z banana w pysznej gorzkiej czekoladzie.

Wykwintne kokosowe nadzienie okryte
doskonałą, ciemną czekoladą.

Miękkie, ciemne nadzienie z nutką naparu
z herbaty earl grey w ciemnej czekoladzie.

P25 BOURBON VANILLA

P26 BUTTER CARAMEL
& HIMALAYAN SALT

P27 HONEY CRUNCH

P29 RED VANILLA

P62 SPICY ORANGE

P64 BLUEBERRY DELIGHT

P65 VANILLA NOUGAT HEART

P66 DIPLOMATE LAIT

Wanilia w pysznej postaci, zamknięta
w białej czekoladzie z dodatkiem
deserowej, uwodzi nasze zmysły.

Sól himalajska w połączeniu ze słodkim
karmelem i specjalnie dobraną czekoladą
mleczną, daje unikalny słodko-słony smak.

Nadzienie z orzechów laskowych
i migdałów, na miodowej poduszce,
oblane mleczną czekoladą.

Wyjątkowa kompozycja owocowego
dżemu oraz nadzienia z dużą
zawartością naturalnej wanilii, to wszystko
w pysznej, białej czekoladzie.

Orzeźwiające nadzienie pomarańczowe
podkreślone szczyptą pikanterii skryte
w doskonałej czekoladzie deserowej.

Wyrazisty ganache jagodowy otoczony
aksamitną czekoladą deserową.

Pralinka w kształcie serca wypełniona
aksamitnym kremem z migdałów
i cząstkami wanilii.

Pyszne nadzienie praliné z orzechów
laskowych z dodatkiem chrupiących migdałów
oblane delikatną, mleczną czekoladą.

PRALINKI
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WYSOKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

NISKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

BEZALKOHOLOWE

PREMIUM CHOCOLATES

PREMIUM CHOCOLATES

WYSOKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

NISKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

BEZALKOHOLOWE
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P67 LUTHIER

P68 CARAMEL LAIT

P69 TREVISE

P70 MOCHA CRÈME

CUPCAKES
Piękne, bajecznie kolorowe czekoladki w kształcie słynnych amerykańskich babeczek.
ALMOND PRALINE

Nadzienie ganache z dodatkiem mielonych
ziaren kawy w ciemnej czekoladzie.

Niezwykle słodka, ciągnąca się masa
karmelowa otoczona mleczną czekoladą.

Krem gianduja z dodatkiem orzechów
kokosa w mlecznej czekoladzie.

Delikatny krem mocha otulony białą czekoladą.

P71 CRUNCHY SQUARE

P72 FRAMBOISES ET CAFÉ

P73 COFFEE SHELL

P74 VANILLA BUTTER
& APRICOT

Krem migdałowy na nugacie z orzechów
laskowych - wszystko zamknięte w pysznej
belgijskiej, mlecznej czekoladzie.

STRAWBERRY FONDANT

Wyjątkowa kompozycja mlecznej czekolady,
nadzienia praliné oraz orzechów laskowych
z dodatkiem chrupiących herbatników.

Pyszny ciemny ganache idealnie
połączony z kawą oraz malinami.

Doskonała kompozycja ciemnego ganache
oraz kawy zamknięta w białej czekoladzie.

P76 DANILO

Doskonały, kawowy krem cappuccino
i czekoladowe nadzienie w pysznej
belgijskiej czekoladzie.

CRISPY CHOCOLATE CREAM

FOREST BERRIES GANACHE

Mieszanka kremu z owoców leśnych
i pysznego owocowego nadzienia
w mlecznej, belgijskiej czekoladzie.

SALTED CARAMEL

Aksamitny karmel przykryty chmurką
karmelowego kremu i otoczony mleczną,
belgijską czekoladą.

RASPBERRY
GANACHE

LEMON CHEESECAKE

Waniliowy krem oraz marmolada
morelowa otulona ciemną czekoladą.
Mocno truskawkowe nadzienie ukryte pod
słodkim, truskawkowym kremem w pysznej
belgijskiej czekoladzie.

P75 SEA SALTED CARAMEL

CAPPUCCINO GANACHE

Czekoladowy krem na chrupiącym spodzie
zamknięty w pysznej, mlecznej czekoladzie.

P77 CARAMEL TRUFFLE

Wyjątkowa kompozycja malinowego
nadzienia ze słodkim owocowym
kremem w pysznej, mlecznej
belgijskiej czekoladzie.

Wyraziste cytrynowe nadzienie ukryte
w koszyczku z aksamitnej, mlecznej
belgijskiej czekolady.

CHOC&ROLL
Choc&Roll powstał po to, byś nigdy już o czekoladzie nie pomyślał w kategoriach nudy. Przepysznie wykonane, tradycyjne receptury,
zamknęliśmy w przezroczystym płaszczu, abyś widział, jak wyglądają nasze pralinki od środka. Nie tylko ich widok jest ponętny.
Dwuwarstwowa pralinka w której
pyszne nadzienie praliné łączy się
idealnie ze słonym karmelem.

Oryginalny ganache pochodzacy z Dominikany
oblany aksamitną mleczną czekoladą.

Wyśmienita kompozycja delikatnego
truflowego nadzienia i słonego karmelu
otulona ciemną czekoladą oprószoną
kawałkami mlecznej czekolady.

CREME BRULÉE

ROSE GANACHE

STRAWBERRY CREAM

Krem waniliowy z oryginalnym
koniakiem remy martin oraz
białą czekoladą.

Krem różany w białej czekoladzie
z płatkami róż.

CHOCOLAT PRALINEÉ

DONUTS
Słodkie i pyszne, kolorowe i zachwycające. Cztery wyjątkowe smaki, cztery wyraziste nadzienia. Takie właśnie są nasze czekoladki
w kształcie pączków z dziurką. Już dziś spróbuj, który czekoladowy pączek zachwyci Cię najbardziej!
DONUT CHOCOLATE CREME

DONUT CARAMEL CREME

DONUT STRAWBERRY CREME

Pyszna czekoladka w formie pączka
z dziurką, z nadzieniem karmelowym,
ozdobiona kolorowymi kuleczkami z cukru.

Pyszna czekoladka w formie pączka
z dziurką, z nadzieniem truskawkowym.

Ciemnoczekoladowy krem z wódką
i cząstkami kakao.

DONUT VANILLA CREME
LATTE MACCHIATO

Pyszna czekoladka w formie pączka
z dziurką, z nadzieniem czekoladowym,
ozdobiona cząstkami czekolady.

Krem truskawkowy z jogurtem
w białej czekoladzie.

Pyszna czekoladka w formie pączka
z dziurką, z nadzieniem waniliowym.

Aromatyczna kawa z mlekiem
i białą czekoladą.

APPLE CAKE

NOUGAT AMER

Śmietankowe nadzienie z jabłek
w mlecznej czekoladzie.

Wspaniały nugat z ciemną
czekoladą.

ALMOND CREAM

krem z migdałów z amaretto
w mlecznej czekoladzie.

CAKES SLICES

OBSESSION ROUND

Pyszny smak i piękny wygląd - takie właśnie są nasze pralinki w kształcie kawałków tortu. Delektuj się wybornym smakiem czekoladowego
ganache, cytrynowego sernika, czekoladowo-wiśniowego tortu czy delikatnego kremu z czerwonych jagód.

Wspaniałe mieszanki owoców z likierami zamknęliśmy w doskonałej czekoladzie i przyozdobiliśmy kolorowym cukrem!

DARK CHOCOLATE GANACHE

Ganache z deserowej czekolady
z chrupiącymi kuleczkami zdobiącymi
pralinkę w kształcie kawałka tortu.
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WYSOKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

RED BERRIES CREME

Uroczy kawałek tortu truskawkowego
z dekoracyjną rozetką z białego kremu.

NISKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

LEMON CHEESECAKE

Smak cytrynowego sernika zamknięty
w pralince w kształcie kawałka ciasta
udekorowanego kawałkami bezy.

BEZALKOHOLOWE

CHERRY GANACHE
& CHOCOLATE MOUSSE

Pyszna dwuwarstwowa pralinka łącząca
delikatny mus czekoladowy z orzeźwiającym
wiśniowym ganache.

PREMIUM CHOCOLATES

KIR ROYAL

Klasyk sztuki barmańskiej: słodki likier
cassis z szampanem, zamknęliśmy w białej
czekoladzie ozobionej czerwonym cukrem.
Możesz tę czekoladkę potraktować jako
deser, bądź... aperitif.

PREMIUM CHOCOLATES

MARC DE CHAMPAGNE

Pyszna pralinka wypełniona po brzegi
klasycznym winiakiem Marc de Champagne.
Zatopiona w mlecznej czekoladzie,
posypana cukrem pudrem.

FRESH LEMON

ROSE PETALS IN GRAPPA

Coś dla prawdziwych amatorów
cytrusowych wrażeń. Pełne cytrynowego
soku nadzienie, lekko osłodzone,
zamknięte w białej czekoladzie
i pięknie przypudrowane.

WYSOKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

Włoska grappa to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych trunków na świecie. Płatki
róż uwodzą swoją delikatnością i zapachem.
Połączenie tych dwóch składników można
znaleźć w naszej pralince.

NISKA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU

BEZALKOHOLOWE
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KAŻDY, KTO DBA O SWOJĄ MARKĘ, CHCE, BY JEGO ZNAK FIRMOWY
ZNAJDOWAŁ SIĘ JEDYNIE NA PRODUKTACH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO WYJĄTKOWEGO, PERSONALIZOWANEGO PRODUKTU FIRMOWEGO,
NASZ ZESPÓŁ JEST DO PAŃSTWA USŁUG. JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI
DOPASOWANIEM PRODUKTÓW DO POTRZEB SWOJEJ FIRMY, PROSIMY O KONTAKT.

Po w y ż s z a o f e r t a m a c h a ra k t e r in f o r m a c y jn y i ni e s t a n o w i o f e r t y h a n d l o w e j w roz u m i e niu
a r t. 6 6 §1 ko d e k s u c y w il n e g o o ra z in n y c h w ł a ś ci w y c h p r z e p i s ó w p ra w n y c h.
Ws z y s t k i e c e n y w y ra ż o n e w p o l s k i c h z ł o t y c h. C e n nik o b o w i ą z uj e o d 1 m a j a 2017 ro ku.
C e n y m o g ą u l e c z mi a ni e.

