Veel l i e f s
Voor jou

Feestdagen ‘21
Assortiment zakelijk

Sinterklaas
Deluxe chocoladeletter goud

Deluxe chocoladeletter rainbow

VL0079

VL0080

225 gram
18 x 11 cm

225 gram
18 x 11 cm

Ambachtelijk gespoten chocoladeletter
gemaakt van Belgische Callebaut
melkchocolade, opgemaakt met diverse
sprinkels in goud en koperkleuren.

Ambachtelijk gespoten chocoladeletter
gemaakt van Belgische Callebaut
melkchocolade, opgemaakt met diverse
sprinkels in rainbow kleuren.

Chocoladeletter Tia Maria

Chocoladeletter Blue Curaçao

VL0081

VL0082

150 gram
14 x 10 cm

150 gram
14 x 10 cm

Handgemaakte chocoladeletter gevuld
met ganache en Tia Maria (5% alcohol).
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Handgemaakte chocoladeletter in de
smaak van de beroemde Blue Curaçao
cocktail, sinaasappel/grapefruit
(5% alcohol). Gemaakt met Belgische
Callebaut chocolade.

Chocoladeletter Baileys

Chocoladeletter Tequila Sunrise

VL0083

VL0084

150 gram
14 x 10 cm

150 gram
14 x 10 cm

Handgemaakte chocoladeletter gevuld
met ganache van chocolade en
Baileys. (5% alcohol). Gemaakt met
Belgische Callebaut chocolade.

Handgemaakte chocoladeletter in de
smaak van de bekende Tequila
Sunrise cocktail. (5% alcohol).
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Chocoladeletter Licor 43

Chocoladeletter Bacardi Lemon

VL0085

VL0141

150 gram
14 x 10 cm

150 gram
14 x 10 cm

Handgemaakte chocoladeletter
gevuld met ganache van chocolade
en Licor 43 (5% alcohol). Gemaakt
met Belgische Callebaut chocolade.

Handgemaakte chocoladeletter
gevuld met ganache van chocolade
en Bacardi lemon (5% alcohol).
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Chocoladeletter La Chouﬀe

Chocoladeletter karamel

VL0142

VL0143

150 gram
14 x 10 cm

150 gram
14 x 10 cm

Handgemaakte chocoladeletter
gevuld met ganache van chocolade
en La Chouffe bier (5% alcohol).
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Handgemaakte chocoladeletter met
karamel vulling. Gemaakt met
Belgische Callebaut chocolade.

Chocoladeletter hazelnoot

Chocolade pepernoten mix

VL0144

VL0086

150 gram
14 x 10 cm

350 gram
18 x 11 cm

Handgemaakte chocoladeletter gevuld
met hazelnoot. Gemaakt met
Belgische Callebaut chocolade.

Liefs
de

Sint

Lorem
dolor
sit met
amet,
Een
goedipsum
gevuld sint
doosje
alle
consectetuer
adipiscing
elit,
klassiekers: van Delft pepernoten,
sed diamen
nonummy
nibh
schuimpjes
kleurrijke sprinkels.

euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

Choco bar Sinterklaas

Duo setje | Choco bar en koﬃe
pepernoten

VL0087

VL0088

150 gram
18 x 11 cm

280 gram
18 x 11 cm

Een
Heerlijke
groteambachtelijk
handgemaakte
gespoten
chocolade
chocobar
met
ladeletter
speciale
Gemaakt
sinterklaas
van Callebaut
topping.
Opgemaakt
melkchocolade,
met opgemaakt
van Delft pepernoten
met diverse
en
diverse
luxe sprinkels
kleurrijke
in goud
sprinkels.
en koperkleuren.
Gemaakte
met Belgische Callebaut chocolade.

Een
handgemaakte
chocosit
baramet,
met
Lorem
ipsum dolor
sinterklaas
toppingadipiscing
en een doosje
consectetuer
elit,
met
Van
Delft
chocolade
in
sed diam nonummypepernoten
nibh
diverse
kofﬁe
smaken, opgevuld
met
euismod
tincidunt
ut laoreet
chocolade
kofﬁebonen
en
sprinkels.
dolore magna aliquam erat

Duo setje: Choco bar en karamel
pepernoten

Duo setje: Choco bar en truﬀel
pepernoten

VL0089

VL0090

280 gram
18 x 11 cm

280 gram
18 x 11 cm

Een
Heerlijke
handgemaakte
ambachtelijk
choco
gespoten
bar met
chocosinterklaas
ladeletter Gemaakt
topping en
vaneen
Callebaut
doosje met
van
melkchocolade,
Delft karamel
opgemaakt
pepernoten
met
endiverse
sprinkels.
luxe sprinkels in goud en koperkleuren.

Een
Heerlijke
handgemaakte
ambachtelijk
choco
gespoten
baramet,
met
chocoLorem
ipsum dolor
sit
sinterklaas
ladeletter
Gemaakt
topping
en
van
een
Callebaut
doosje
met
consectetuer adipiscing elit,
van
melkchocolade,
truffel
kaneel
opgemaakt
pepernoten
met diverse
en
sedDelft
diam
nonummy
nibh
sprinkels.
luxe
sprinkels
in
goud
en
koperkleuren.
euismod tincidunt ut laoreet

dolore magna aliquam erat

Kerst en Nieuwjaar
Zoen bonbons Licor 43

Kerst bonbons Baileys

VL0091

VL0099

200 gram
18 x 11 cm

200 gram
18 x 11 cm

Luxe
Heerlijke
handgemaakte
ambachtelijk
Kerst
gespoten
bonbons
chocoin de
vorm
ladeletter
van zoentjes
Gemaaktenvan
gevuld
Callebaut
met een
ganache
melkchocolade,
en Licoropgemaakt
43 (5% alcohol),
met diverse
opgevuld
luxe sprinkels
met vanille
in goudmarshmallows
en koperkleuren.
en
luxe gouden chocolade sprinkels.

Luxe
handgemaakte
rood/groene
Kerst
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
bonbons
gevuld met
een ganacheelit,
en
consectetuer
adipiscing
Baileys
(5%
alcohol),
opgevuldmet
sed diam nonummy nibh vanille
marshmallows
en luxe gouden
chocolade
euismod tincidunt
ut laoreet
sprinkels.
dolore magna aliquam erat

Choco bar Merry Christmas

Chocolade kokos bolletjes

VL0092

VL0093

250 gram
18 x 11 cm

250 gram
18 x 11 cm

Een
groteambachtelijk
handgemaakte
choco bar
Heerlijke
gespoten
chocomet
gouden
kerst topping.
ladeletter
Gemaakt
van Callebaut
Een
luxe toppingopgemaakt
in kerstsfeer
met
een
melkchocolade,
met
diverse
eetbaar
schildje
(Merry
luxe sprinkels
in goud
enChristmas).
koperkleuren.
Gemaakt met Belgische Callebaut
chocolade.

Kokosbollen
met chocolade
Lorem ipsum
dolor sit coating
amet, in
wit,
melk
en
puur.
Aangevuld
met
consectetuer adipiscing
elit,
grote
en kleine
kerst sprinkels.
sed diam
nonummy
nibh

euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat

Deluxe chocolade kerstboom

Kerst chocolade mix

VL0094

VL0095

225 gram
18 x 11 cm

350 gram
18 x 11 cm

Ambachtelijk
opgespoten
chocolade
Heerlijke ambachtelijk
gespoten
chocokerstboom,
opgemaakt
diverse
ladeletter Gemaakt
van met
Callebaut
luxe
sprinkels van
chocolade.met diverse
melkchocolade,
opgemaakt
Gemaakt
met in
Belgische
luxe sprinkels
goud enCallebaut
koperkleuren.
chocolade.

Doosje
breekchocolade,
diverse
Loremmet
ipsum
dolor sit amet,
kransjes,
kerst
musketﬂikken,
mini
consectetuer adipiscing
elit,
marshmallows
en diverse kerst
sed diam nonummy
nibh
sprinkels.
euismod tincidunt ut laoreet

Duo setje | Kerst brownie en
chocolade mix

Duo setje | Kerst brownie en
chocolade kokos bolletjes

VL0096

VL0097

325 gram
18 x 11 cm

275 gram
18 x 11 cm

Heerlijke
ambachtelijk
gespoten chocoCadeausetje
met een verse
ladeletter
Gemaakt
van Callebaut
handgemaakte
brownie
& kerst
melkchocolade,
met diverse
decoratie. In hetopgemaakt
tweede doosje
luxe
in goud en
onzesprinkels
kerst chocolade
mixkoperkleuren.
met o.a.
diverse kransjes en kerst
musketﬂikken.

dolore magna aliquam erat

Cadeausetje
met dolor
een verse
Lorem ipsum
sit amet,
handgemaakte
brownie
en
kerstelit,
consectetuer adipiscing
decoratie.
In nonummy
het tweede doosje
sed diam
nibh
onze
chocolade
kokos
bolletjes
met
euismod tincidunt ut laoreet
diverse
sprinkels.
dolorekerst
magna
aliquam erat

Personaliseren
Bij al onze doosjes kan er standaard een gepersonaliseerde kaart bijgevoegd worden.
Hiervoor hebben wij verschillende kaart ontwerpen beschikbaar speciaal voor de feestdagen.
Vanaf 50 doosjes is het ook mogelijk om een eigen ontwerp aan te leveren.
Ook kan er een eigen ontwerp aangeleverd worden voor de opdruk van het doosje en de
sluitsticker van het vloeipapier.

Logo

Persoonlijke

boodschap

Eigen

opdruk

Verpakking
Al onze doosjes worden verpakt in sfeervol vloeipapier en
sluitsticker speciaal voor de feestdagen. Alle producten
worden individueel verpakt in plastic doosjes en kartonnen
brievenbusdoosjes.

Al onze plastic verpakkingen zijn volledig
gemaakt van gerecycled materiaal.

