


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 m.in. tradycyjna babka, duże i małe jaja z wyśmienitej bel-
gijskiej czekolady w róznych wzorach oraz zestaw 9 ręcznie wyra-
bianych pralin w wiosenno-świątecznych koszulkach, umoszczonych 
w eleganckim pudełku, intrygujących wyglądem, który nie ustępu-
je 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.

Tabliczka czekoladowa
waga: 100 g
wymiary: 21x10 cm 
cena: 20 PLN

Doniczka czekoladowa z jajkami  
waga: 400 g

cena: 85 PLN

Zając czerwony 
waga: 100g

wymiary: 11x9,5 cm
cena: 35 PLN

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

Zając brązowy
waga: 150g
wymiary: 13x10 cm
cena: 45 PLN

Kogut
waga: 150 / 200g
wymiary: 14x11 / 18x10,5 cm 
cena: 45 / 55 PLN 

Małe jajko 
waga: 200g

wymiary: 14x9 cm
 cena: 45 PLN/szt. 

Jajko jednokolorowe 
waga: 300g
wymiary: 21x9 cm
cena: 70 PLN

Jajko ze wzorem 
waga: 500 / 350g
wymiary: 22x14 / 21x13 cm
cena: 120 / 80 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 | cena: 45 PLN

Mazurek staropolski | 400 g | cena: 45 PLN

Pascha | 1 kg | cena: 100 PLN

Sernik z białej czekolady | 1,8 kg | cena: 120 PLN

Babka cytrynowa | 400 g | cena: 35 PLN

Tort orzechowy “Zamojski “| 1,5 kg | cena: 140 PLN

Mały kosz upominkowy
Praliny wielkanocne 9 szt. 
Babka 400 g
kawa “Idee Kaffee” 
Tabliczka czekoladowa
cena: 99 PLN

Duży kosz upominkowy
Jajo 300 g (ze wzorem lub bez)
Praliny wielkanocne 9 szt.
Babka 400 g 
herbata Eilles  
cena: 159 PLN

Zamówienia przyjmowane są do 15 kwietnia 2019 r.

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

Desery w okresie wielkanocnym w specjalnej cenie 
14 PLN / szt.


