


Święta Wielkanocne to czas, który spędzamy w rodzinnej i ciepłej 
atmosferze. Na świątecznym stole, obok tradycyjnych potraw, nie powinno 
zabraknąć charakterystycznych słodyczy. 
Czekolada Café przygotowała na ten sezon oryginalne interpretacje 
świątecznego symbolu, które zachwycają od pierwszego wejrzenia. 
W ofercie duże jaja z wyśmienitej belgijskiej czekolady w 5 wzorach oraz 
zestaw 9 ręcznie wyrabianych pralin w wiosenno-świątecznych koszulkach, 
umoszczonych w eleganckim pudełku, intrygujących wyglądem, który 
nie ustępuje walorom smakowym nadzienia pod powłoczką aksamitnej 
czekolady. 
Pragniesz obdarować przyjaciół ekskluzywnym upominkiem albo 
wzbogacić dekorację świątecznego stołu? Wybierz z naszych propozycji 
czekoladowych jajek oraz gotowych koszy prezentowych lub skomponuj 
kosz wielkanocnych słodkości według swojego pomysłu.
Zapraszamy!

Jajko w skrzynce
waga: 1200 g
wymiary: 250x160x160 mm 
cena: 180,00 PLN

Jajko w prążki
waga: 300 g

wymiary: 190x100x100 mm
cena: 60,00 PLN

Jajko w prążki
waga: 150 g

wymiary: 135x70x70 mm 
cena: 20,00 PLN

Praliny w kształcie jajka
opakowanie: 9 szt.
cena: 45,00 PLN

Jajko ze złotym sercem
 waga: 500 g

wymiary: 200x125x125 mm
 cena: 100,00 PLN 

Jajko oprószone złotem
waga: 300 g
wymiary: 205x120x120 mm
cena: 60,00 PLN

Jajko kurczak 
waga: 1200 g
wymiary: 292x240x260 mm
cena: 180,00 PLN



WIELKANOCNE KOSZE UPOMINKOWE
Wybierz jedną z naszych propozycji koszy prezentowych 
lub skomponuj własny kosz wielkanocnych słodkości!

WYPIEKI WIELKANOCNE
Suma najlepszych składników oraz pasja cukierników Czekolada Café 
sprawia, że nawet w tradycyjnych wypiekach odkryjesz smak na nowo! 
W ofercie wypieków na wynos tradycyjne ciasta wielkanocne: 

Mazurek kajmakowy | 500 g/szt. | cena: 45,00 PLN

Pascha | 1 kg/szt. | cena: 100,00 PLN

Sernik z białej czekolady | 1,8 kg/szt. | cena: 120,00 PLN

Babka cytrynowa | 400 g/szt. | cena: 35,00 PLN

Tort orzechowy “Zamojski “| 1,5 kg/szt. | cena: 140,00 PLN

Mały kosz upominkowy
Praliny wielkanocne 9 szt., mazurek 500 g,
Kawa “Idee Kaffee”
cena: 90,00 PLN

Duży kosz upominkowy
Jajo w prążki 300 g,
praliny wielkanocne 9 szt.
mazurek 500 g, kawa “Idee Kaffee”,  
cena: 140,00 PLN

Zamówienia przyjmowane są do 26 marca 2018

Tel.: +48 22 456 80 34
info@czekoladacafe.eu
www.czekoladacafe.eu


