
ITEM No
CZK / KUS 

BEZ DPH
POZNÁMKA

DIMENSIONS

/ UNIT

EMOTI BONBONIERY

011233 Emoti Melange Fruits De Mer, 250g  77,5 směs pralinek ve tvaru mušlí s oříškovo-nugátovou náplní 193x221

012834
Emoti Bouquet Delices (red&orange), 62g  

(assorted chocolates)
37,4

NOVINKA skladem od 

08.2016
výběr pralinek z mléčné, bílé a hořké  čokolády plněné krémovou náplní : 

pistáciová, kávová, karamelová, lískooříšková, rumová, pomerančová. 
60x37x216

012858
Emoti Bouquet Delices (red), 125g  (assorted 

chocolates)
55,3

NOVINKA skladem od 

09.2016
výběr pralinek z mléčné, bílé a hořké  čokolády plněné krémovou náplní : 

pistáciová, kávová, karamelová, lískooříšková, rumová, pomerančová. 
60x37x216

012865
Emoti Bouquet Delices (orange), 125g (assorted 

chocolates)
55,3

NOVINKA skladem od 

09.2018
výběr pralinek z mléčné, bílé a hořké  čokolády plněné krémovou náplní : 

pistáciová, kávová, karamelová, lískooříšková, rumová, pomerančová. 
120x30x215

011080 Emoti Bouquet Delices, 250g  (assorted chocolates) 85,0
NOVINKA skladem od 

09.2018
výběr pralinek z mléčné, bílé a hořké  čokolády plněné krémovou náplní : 

pistáciová, kávová, karamelová, lískooříšková, rumová, pomerančová. 
221x23x193

011738
Emoti La Valse, 66g  (milk chocolates with truffle 

filling)
37,4 balene mlečne čokoladove pralinky  s jemnou lanýžovou náplní 60x37x216

011769
Emoti La Valse, 66g  (dark chocolates with truffle 

filling)
37,4 balene hořke čokoladove pralinky s  jemnou lanýžovou náplní 60x37x216

EMOTI BONBONIERY  / DARKOVE BALENI

011806
Emoti La Flambee, 109g (caramel basket & apricot 

jam)
78,0 64,00

výběr pralinkek  z mléčnéa  hořké čokolády s vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu a  karamelovou náplní, vrstvou bílé čokolády a 

křupavými karamelovými a mandlovými kousky.

123x30x178

011790
Emoti La Flambee, 120g (chocomousse, arabica 

coffee, caramel basket)
85,0

výběr pralinek z mléčné, bílé a hořké  čokolády plněné čokoládovým 

moussem a zdobené zrnky hořké čokolády; jemným krémem ganache s 

čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády s 

křupavými karamelovými a mandlovými kousky.

123x30x178

011783
Emoti La Flambee, 116g (crunchy ganache, 

coffeemousse, apricot jam)
85,0

 výběr pralinek z hořké a bílé čokolády s náplní ganache s karamelizovanou 

kakaovou drtí; kávovým moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými 

oříšky; vanilkovou náplní a vrstvou meruňkového džemu

123x30x178

011813 Emoti La Flambee, 119g  (assorted chocolates) 85,0

výběr pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády s vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; ganache s karamelizovanou kakaovou drtí; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky;  čokoládovým 

moussem a zdobené zrnky hořké čokolády; jemným krémem ganache s 

čerstvou kávou arabika

123x30x178

EMOTI BONBONIERY /  DARKOVE BALENI

012698 Emoti La Palette, 63g  (dark chocolates) 77,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

60x37x216

012704 Emoti La Palette, 65g  (assorted chocolates) 77,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

60x37x216

012773 Emoti La Palette, 62g  (caramel & coffee) 77,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

60x37x216

012797 Emoti La Palette, 110g  (dark chocolates) 119,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

123x30x178

012803 Emoti La Palette, 116g  (assorted chocolates) 119,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

123x30x178

012810 Emoti La Palette, 118g  (caramel & coffee) 119,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

123x30x178

013183B Emoti La Palette, 189g  (dark chocolates) 137,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

253x30x178

013190B Emoti La Palette, 191g  (assorted chocolates) 119,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

253x30x178

012964B Emoti La Palette, 196g  (caramel & coffee) 119,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

253x30x178
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012971B Emoti La Palette, 204g  (hazelnut & caramel) 137,0
NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z mlečne a hořké čokolády  plněné jemnou karamlovou 

náplní; "double lait" lískooříškového krému zdobené celým lískovým 

oříškém; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády s křupavými 

karamelovými a mandlovými kousky; krupavu naplni lískooříškového krému

253x30x178

EMOTI BALLOTIN /ZLATY/ DARKOVE BALENI

012872B
Emoti La Palette, 73g  (dark chocolates)  - gold 

ballotin
78,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

108x70x40

012889B
Emoti  La Palette, 77g  (assorted chocolates) - gold 

ballotin
78,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

108x70x40

012896B
Emoti  La Palette, 76g  (caramel & cofffee) - gold 

ballotin
78,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

108x70x40

012902B
Emoti  La Palette, 82g  (hazelnut & caramel)  - gold 

ballotin
78,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z mlečne a hořké čokolády  plněné jemnou karamlovou 

náplní; "double lait" lískooříškového krému zdobené celým lískovým 

oříškém; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády s křupavými 

karamelovými a mandlovými kousky; krupavu naplni lískooříškového krému

108x70x40

012919B
Emoti  La Palette, 199g  (dark chocolates) - gold 

ballotin
152,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

135x90x55

012926B
Emoti La Palette, 207g  (assorted chocolates) - gold 

ballotin
152,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

135x90x55

012933B
Emoti  La Palette, 208g  (caramel & cofffee) - gold 

ballotin
152,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

135x90x55

012940B
Emoti  La Palette, 219g  (hazelnut & caramel) - gold 

ballotin
152,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z mlečne a hořké čokolády  plněné jemnou karamlovou 

náplní; "double lait" lískooříškového krému zdobené celým lískovým 

oříškém; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády s křupavými 

karamelovými a mandlovými kousky; krupavu naplni lískooříškového krému

135x90x55

EMOTI BONBONIERA /ZLATA/ DARKOVE BALENI

013121W
Emoti  La Palette, 98g  (dark chocolates) - gold box 

window 
133,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

165x96x37

012827W
Emoti  La Palette, 103g  (assorted chocolates) - 

gold box window
133,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

165x96x37

013138W
Emoti La Palette, 104g  (caramel & coffee) - gold 

box window
133,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

165x96x37

013145W
Emoti  La Palette, 109g (hazelnut & caramel) - gold 

box window
133,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z mlečne a hořké čokolády  plněné jemnou karamlovou 

náplní; "double lait" lískooříškového krému zdobené celým lískovým 

oříškém; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády s křupavými 

karamelovými a mandlovými kousky; krupavu naplni lískooříškového krému

165x96x37

013152W
Emoti  La Palette, 199g  (dark chocolates)  - gold 

box window 
199,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

vyber pralinek z hořké čokolády s napalni ganache s caramelizovanou 

kakaovou drtí;  karamelovou náplní; vanilkovou náplní a vrstvou 

meruňkového džemu; jemnou lanýžovou náplní; "double lait " 

lískooříškového krému zdobené celým lískovým oříškém                      

165x165x35

012957W
Emoti  La Palette, 207g  (assorted chocolates)  - 

gold box window
199,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; ganache s 

karamelizovanou kakaovou drtí; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády 

s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; vanilkovou náplní a 

vrstvou meruňkového džemu;

165x165x35

013169W
Emoti  La Palette, 208g  (caramel & coffee)  - gold 

box window
199,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z  bílé, hořké a mlečne čokolády plněné kávovým moussem s 

vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky; jemnou karamelovou naplni;  

krémem ganache s čerstvou kávou arabika; karamelovou náplní a vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky.                     

165x165x35

013176W
Emoti  La Palette, 219g  (hazelnut & caramel)  - 

gold box window
199,0

NOVINKA skladem od 

08.2016

směs pralinek z mlečne a hořké čokolády  plněné jemnou karamlovou 

náplní; "double lait" lískooříškového krému zdobené celým lískovým 

oříškém; karamelovou náplní a vrstvou bílé čokolády s křupavými 

karamelovými a mandlovými kousky; krupavu naplni lískooříškového krému

165x165x35

EMOTI PRALINKY V SACKU / DARKOVE BALENI

012124 Emoti Les Caprices, 96g (arabica coffee) 63,0
pralinky z bílé čokolády plněné jemným krémem ganache s čerstvou kávou 

arabika.

  

85x45x177

012131 Emoti  Les Caprices, 96g (apricot jam) 63,0
pralinky z hořké čokolády s vanilkovou náplní a vrstvou meruňkového 

džemu. 85x45x177

012148 Emoti  Les Caprices, 98g (caramel basket) 63,0
košíčky z mléčné čokolády s karamelovou náplní, vrstvou bílé čokolády a 

křupavými karamelovými a mandlovými kousky. 85x45x177

 012223 Emoti  Les Caprices, 100g (crunchy ganache) 63,0 pralinky z hořké čokolády plněné ganache s karamelizovanou kakaovou drtí. 85x45x177



012155 Emoti Les Caprices, 108g (chocomousse) 63,0
pralinky z mléčné čokolády plněné čokoládovým moussem a zdobené zrnky 

hořké čokolády.
85x45x177

012162 Emoti  Les Caprices, 108g (coffeemousse) 63,0
pralinky z bílé čokolády plněné kávovým moussem, vrstvou hořké čokolády 

s křupavými lískovými oříšky. 85x45x177

012179
Emoti Le Plaisir, 133g (milk&dark chocolates with 

truffle filling)
63,0 balené mléčné a hořké čokoládové pralinky s lanýžovou náplní 65x45x195

Libeert, 4 x 30g (assorted chocolates) 147,3
rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky

Libeert, 300g (assorted chocolates) 344,0
rozmanitá kolekce pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády plnena krémem 

ganache s čerstvou kávou arabika; jemnou lanýžovou náplní; kávovým 

moussem s vrstvou hořké čokolády s lískovými oříšky

Zlatá ballotinka, cca 80 g 147,6 Mix proslulých belgických pralinek Leonidas. Cca 6 ks.

Zlatá ballotinka, cca 50 g 96,3 Mix proslulých belgických pralinek Leonidas. Cca 6 ks.

Zlatá ballotinka, cca 25 g 50,4 Mix proslulých belgických pralinek Leonidas. Cca 6 ks.

Vánoční stromek Mozart a Constanze Kugeln, 

240 g
212,2 Pralinky Mozart a Contanze kugeln v balení vánočního stromku 310×290×40

Vánoční hvězda Mozart a Constanze Kugeln, 

240 g
212,2 Pralinky Mozart a Contanze kugeln v balení vánoční hvězdy 215x225 x33

Vánoční čokoládové lanýže natur 500 g 142,9
Vánoční čokoládové lanýže 500 g v dárkové plechové krabičce s vánočním 

motivem

Vánoční hvězda plech 54 g 133,2 Nugátové pralinky (6 ks) v balení plechové vánoční hvězdy 150×150×65

Vánoční pralinková kabelka 54 g 87,7 Nugátové pralinky (6 ks) v balení pralinkové kabelky s vánočním motivem 110×70×65

Vánoční pralinková kabelka 27 g, hnědá 48,9 Kulaté čokoládové pralinky balené jako bonbony 85×43×101

Vánoční čokoládový dárek, 54 g 59,0 Vánoční balení jednoltivě balených mléčných čokolád s nugátovou náplní 135×135×13

Vánoční dárkový box

s nugátovými pralinkami 18 g
38,8

Kulaté čokoládové pralinky balené jako bonbony v dárkovém vánočním 

boxu
55×45×75

Hnědá vánoční taška s nugátovými pralinkami 

45 g
79,3 Kulaté čokoládové pralinky balené jako bonbony 84×37×140

Choco star červená, 90 g 87,5
hořká čokoláda s perníkem a bílá

čokoláda s pomerančem a praženými mandlemi
230×240×10

Choco star bílá, 90 g 87,5
mléčná čokoláda se skořicovými mandlemi

a z bílé čokolády s pomerančem a lísko-oříškovým krokantem
230×240×11

Mléčné lanýže 200 g sáček 156,0 Mléčné lanýže v papírovém sáčku

BELGICKÉ PRALINKY LEONIDAS

ČOKOLÁDOVÁ VÁNOČNÍ BALENÍ

BELGICKÉ PRALINKY Duc d'O



Mléčné lanýže 200 g box 156,0 Mléčné lanýže v papírové kazetě

Mléčné lanýže 62.5 g v kazetce 55,0 Mléčné lanýže v papírové podlouhlé kazetce

Mléčné lanýže 500 g v plechové dóze 377,0 Mléčné lanýže v dárkové plechové dóze

Kakaové lanýže 200 g 87,0 Kakaové lanýže v papírové dárkové krabičce

Likérové pralinky 250 g 249,0 Likérové pralinky v retro mini dřevěné bedýnce

Likérové pralinky 125 g 156,0 Likérové pralinky v retro mini dřevěné bedýnce

Mix pralinek (20 ks) 250 g 161,0
Mix pralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 250 g ve čtvercové papírové 

kazetě

Mix pralinek (20 ks) 250 g 162,0 Mix pralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 250 g v papírové kazetě

Mix pralinek (10 ks) 125 g 91,0 Mix pralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 125 g v papírové kazetě

Mix pralinek (40 ks) 500 g 377,0 Mix pralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 500 g v dárkové plechové dóze

Mix minipralinek (36 ks) 200 g 161,0 Mix minipralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 200 g v papírové kazetě

Mix minipralinek (18 ks) 100 g 84,0 Mix minipralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 100 g v papírové kazetě

Mix minipralinek (9 ks) 50 g 48,0 Mix minipralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 50 g v papírové kazetě

Mix pralinek (20 ks) v retro balení 250 g 214,0
Mix pralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 250 g v retro dárkovém 

papírovém balení s jutovým provázkem

Mix pralinek (20 ks) v retro balení 250 g 214,0
Mix pralinek bílé, mléčné a hořké čokolády 250 g v retro dárkovém 

jednobarevném papírovém balení s jutovým provázkem

Nugátové hvězdičky 75 g 90,5 Nugátové hvězdičky v průhledném obalu se stuhou.

Nugátové hvězdičky s Mikulášem 122 g 131,0 Nugátové hvězdičky v papírovém obalu s kulatým průhledem.

Nugátový vánoční výběr 215,0 Mix tvarů nugátových pralinek v papírovém obalu s kulatým průhledem. 

Mandle ve smetaně a kakau 100 g 83,8
Mandle ve smetanové polevě a obalené v kvalitním kakau. Baleno v 

papírové krabičce s vánočními motivy a vyobrazením.

Pražené mandle 100 g 83,8
Pražené mandle balené v papírové krabičce s vánočními motivy a 

vyobrazením.

Marcipánová štola 500 g 260,0
Marcipánová štola v papírovém obalu s vyobrazením produktu a vánočními 

motivy.

Vánoční balení NIEDEREGGER



Marcipánová štola 750 g 359,4
Marcipánová štola v papírovém obalu s vyobrazením produktu a vánočními 

motivy.

Tradiční štola 750 g 343,7
Tradiční štola v papírovém obalu s vyobrazením produktu a vánočními 

motivy.

Panettone Classico 100 g 35,4
Klasické mini Panettone s rozinkami v krabičce s vyobrazením produktu a 

saténovým madlem.

Panettone Classico 500 g 95,7
Klasické Panettone s rozinkami v krabičce s vyobrazením produktu a 

saténovým madlem.

Panettone Classico 900 g 180,6
Klasické Panettone s rozinkami v krabičce s vyobrazením produktu a 

saténovým madlem.

Panettone Cioccolato 750 g 168,8
Čokoládové Panettone s náplní v krabičce s vyobrazením produktu a 

saténovým madlem.

Panettone Tiramisu 750 g 168,8
Panettone s příchutí tiramisu v krabičce s vyobrazením produktu a 

saténovým madlem.

Pandoro Classico 900 g 456,8
Tradiční sladké Pandoro v krabičce s vyobrazením produktu a saténovým 

madlem.

Marcipánová vánoční štola 500 g 91,5 Tradiční marcipánová vánoční štola v průhledném obalu.

Punčová vánoční štola 500 g 86,7 Punčová vánoční štola v průhledném obalu.

Lindt - medvídek Teddy z mléčné čokolády 200 

g
140,0 Ve zlatavém alobalu s potiskem s ozdobnou stuhou se srdíčkem.

Lindt - zvonek z mléčné čokolády 100 g 86,0 Ve zlatavém alobalu s potiskem s ozdobnou stuhou se zvonečkem.

Lindt - mini čokoládové bonbony 150 g 140,0
Mléčné pralinky se skořicí, marcipánovou a nugátovou náplníve zlaté 

papírové krabičce s vanočními motivy a kulatým průhledem.

Lindt - mini čokoládové bonbony v kabelce 50 g 86,0
Mléčné pralinky se skořicí, marcipánovou a nugátovou náplníve zlaté 

papírové taštičce s vanočními motivy.

Lindt - Adventní kalendář 156 g - mix pralinek s 

různými náplněmi
283,0 Adventní kalendář v zlato - bílém papírovém obalu s vánočními motivy.

Lindt - mléčné pralinky se skořicovou, 

marcipánovou a nugátovou náplní 180 g
254,0 Pralinky ve zlato-bílé papírové dárkové krabičce.

Lindt - kulaté čokoládové pralinky 45 g 86,0
Mix pralinek s příchutí pečeného jablka, skořice a koriandru v dárkové 

papírové rabičce ve tvaru srdce s vánočními motivy.

Lindt - Lindor mini kuličky s jemnou náplní 100 g 87,3
Mini kuličky z mléčné čokolády s jemnou krémovou náplní. Baleno v sáčku s 

vánočním motivem.

Lindt - Lindor mini kuličky s jemnou náplní 112 g 105,2
Mini kuličky z mléčné čokolády s jemnou krémovou náplní. Baleno 

vkartonové  pyramidě ve tvaru vánočního stromku.

Lindt - směs vánočních pralinek s náplní ve 

vánočním stromku 100 g
169,8

Čokoládoví lanýži, nugátové pralinky, čokoládové pralinky s vanilkou, 

vánoční cukroví Stern, nugát Rhombe, lanýž amaretto a pomerančo-

marcipánové pralinky. Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru 

vánočního stromku.

Vánoční balení LINDT

Italský sladký chléb Panettone od Piacelli

Vánoční štoly Ölz



Lindt - směs pralinek s náplní v mléčné čokládě 

se skořicí 200 g
283,0 Baleno v plechové dóze s vánočním motivem.

Lindt - směs pralinek s náplní v mléčné čokládě 

se skořicí 250 g
283,0 Beleno v kartonové dárkové krabičce se stuhou a vánočním motivem.

Máslové sušenky v plechové dóze 454 g 84,0 Máslové sušenky v plechové dóze s vánočním motivem

Máslové sušenky v plechové dóze 454 g 84,0 Máslové sušenky v plechové dóze s malovaným vánočním motivem

Merci - směs plněných mini čokolád 150 g 140,2
Mini plněné čokoládky a čokoládové bonbony Merci v papírovém dárkovém 

obalu ve tvaru stromu s menším průhledem.

Merci - směs plněných čokoládových kuliček 

120 g
74,0 Kulaté plněné čokoládové bonbony Merci v sáčku.

Ritter sport - směs čokolád s náplněmi 230 g 156,0 Mix čokolád s různými náplněmi v papírové krabičce.

Ritter sport - směs mléčných a hořkých čokolád 

s náplněmi 123 g
113,0 Mix mléčných a hořkých čokolád s různými náplněmi v papírové krabičce.

Ferrero - lísko-oříškové pralinky v dárkovém 

balení 124 g
136,2 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru hvězdy

Ferrero - čokoládové pralinky s celým lískovým 

ořechem 35 g
66,0 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru zasněžené chaloupky.

Ferrero - čokoládové pralinky s celým lískovým 

ořechem 35 g
66,0 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru zasněžené chaloupky.

Ferrero - třešně v likéru v hořké čokoládě v 

dárkovém balení 147 g
136,2 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru hvězdy

Ferrero Raffaello - smetanové kokosové pralinky 

s celou mandlí 40 g
66,0 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru vánočního stromku.

Ferrero Raffaello - smetanové kokosové pralinky 

140 g
136,2 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru hvězdy

Ferrero Rocher - mléčné pralinky s kousky 

lískových oříšků 50 g
66,0 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru vánočního stromku.

Ferrero Rocher - Vánoční kometa z mléčné 

čokolády s kousky oříšků 50 g
66,0 Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru vánoční komety.

Ferrero Rocher Tanne - pralinky s oříškovou 

náplní v dárkovém balení 150 g
191,0

Baleno v kartonové dárkové krabičce ve tvaru vánočního stromku s 

průhledem.

Ferrero Rocher - Maxi pralinka s mletými ořechy 

125 g. Uvnitř dvě pralinky Ferrero Rocher.
144,0 Velká pralinka s 

Ferrero - Mix pralinek Mon Chéri, Rocher a 

Küesschen 242 g
194,4

Baleno v kartonovém dárkovém tubusu s vánočními motivy a průhledy ve 

tvaru hvězd.

Ostatní sladkosti


