


Marturii memorabile

Știm cât de important e pentru tine ca nunta ta să fie perfectă!
Mărturiile sunt o parte foarte importantă 

a nunții pentru că vă reprezintă pe voi, noul cuplu, în fața
invitaților voștri dar au și rolul de a-i surprinde plăcut totodată.

Experiența noastră de a crea gusturi memorabile la sute de evenimente
ne face să fim cea mai bună opțiune a ta.

Fiecare din produsele noastre sunt create manual după rețete proprii, 
din cea mai bună ciocolată belgiană și ingrediente naturale.

Cutiile noastre de ciocolată au mai multe mărimi si variante 
și pot fi personalizate cu mesaje, culori, panglici diferite 

in funcție de preferințele voastre.

Comanda minimă
pentru orice tip de cutie personalizată

este de minim 50 de bucăți.

Prețurile conțin TVA.
Transportul nu este inclus in preț.

Se ofera urmatoarele discount-uri pentru 
comenzi in valoare de:

5000 lei - 10000 lei: -5%
peste 10000 lei: -7% 

)



Just for me
4 sortimente la alegere

Prețul cutiei 
Trufe: 18 lei

Sortimentele 
dedicate acestei categorii sunt:

 portocală
cocos

turtă dulce
nucă
oreo

stafide
mentă

lavandă
amareto

unt de arahide

Mai multe detalii despre sortimente 
găsiți pe ultima pagină din catalog. 

- design-ul cutiei ales din modelele noastre - GRATUIT
- cu design-ul clientului pe dimensiunea cutiei -GRATUIT
- design realizat de graficianul nostru conform cerințelor clientului - CONTRACOST 50 lei
(în limita a 2, maxim 3 variante)
- fundița este la alegere si inclusă în preț.



Sortimentele dedicate acestei categorii sunt:

 

Sortimentele dedicate acestei categorii sunt:

 
portocală
cocos
turtă dulce
nucă
oreo
stafide

tonka cu caramel
ciocolată albă cu căpșuni

jeleu de vișine cu ciocolată alba și anason

chocolate bon bons
6 sortimente la alegere

Praline
26 lei

Trufe
24 lei

Mai multe detalii despre sortimente 
găsiți pe ultima pagină din catalog. 

- design-ul cutiei ales din modelele noastre - GRATUIT
- cu design-ul clientului pe dimensiunea cutiei -GRATUIT

- design realizat de graficianul nostru conform cerințelor clientului - CONTRACOST 50 lei
(în limita a 2, maxim 3 variante)

- fundița este la alegere si inclusă în preț.

mentă
lavandă
amareto
unt de arahide



sweet box

Trufe: 
 

SORTIMENTE 

portocală
cocos
turtă dulce
nucă
oreo
stafide
mentă
lavandă
amareto
unt de arahide

Praline:
 alune de pădure

cafea
ciocolată albă 

cu căpșuni
jeleu de vișine 

cu ciocolată albă 
și anason

tonka cu caramel

10 sortimente la alegere

Mai multe detalii despre sortimente 
găsiți pe ultima pagină din catalog. 

Praline și trufe
37,5 lei

Trufe
36 lei

- design-ul cutiei ales din modelele noastre - GRATUIT
- cu design-ul clientului pe dimensiunea cutiei -GRATUIT

- design realizat de graficianul nostru conform cerințelor clientului - CONTRACOST 50 lei
(în limita a 2, maxim 3 variante)

- fundița este la alegere si inclusă în preț.



Sortimentele de trufe:

ENJOY CHOCOLATE
9 trufe

Trufe
36 lei

- design-ul cutiei ales din modelele noastre - GRATUIT
- cu design-ul clientului pe dimensiunea cutiei -GRATUIT

- design realizat de graficianul nostru conform cerințelor clientului - CONTRACOST 50 lei
(în limita a 2, maxim 3 variante)

- fundița este la alegere si inclusă în preț.

cocos
cafea
tonka
lavandă
afine cu iaurt
căpșuni
unt de arahide
prosecco
lămâie



Praline: 59 lei
Trufe: 56 lei

Praline: 55 lei
Trufe: 52 lei

Sortimente: 

Comanda se face cu minim 3 săptămâni înainte de eveniment.
Personalizare prin ștanță: 300 lei indiferent de cantitate.

În aceste cutii elegante poți alege 
sortimente de praline pictate manual

sau trufe artizanale de ciocolată

velvet box soft box
CUTIE RIGIDA DE CATIFEA CUTIE RIGIDA DE CARTON

Sortimente: 
 șampanie

fistic
zmeură
limoncello
cardamon
caramel

se pot alege
9 trufe din întreaga

noastră colectie



chocolate & prosecco
12 trufe LA ALEGERE 

Dimensiune maximă pentru 
sticla clientului: 20 x 7 cm

Comanda se face cu minim 3 săptămâni înainte de eveniment.
Personalizare prin stanță: 300 lei indiferent de cantitate.

Sortimente:
 lavandă

nucă
portocală
căpșuni

cafea
zmeură
baileys
fistic
afine

prosecco
unt de arahide

lămâie

Băutura poate fi la alegere:
prosecco sau vin

CUTIE RIGIDA DE CARTONCUTIE RIGIDA DE CATIFEA

Preț: 95 lei

Preț cu băutura clientului:
 85 lei

Preț cu băutura clientului:
 80 lei

Preț: 90 lei



Cutie mică

Cutie medie

Cutie mare

8 buc. - 50 gr.

16 buc. - 100 gr.

24 buc. - 150 gr.

12 lei

20 lei

29 lei

Personalizarea este inclusă in preț 
și se face pe bulina autocolantă.

Culoarea fundiței este la alegerea clientului.

banuti de ciocolata asortati

Dimensiune bulină: 
30 x 30 mm

ciocolată albă(cu mix de fructe confiate)

ciocolată cu lapte (nucă cu arahide)

ciocolată neagră 55% cacao(cu mix de semințe )

ciocolată ruby cu zmeură și afine liofilizate



Mini tableta de ciocolata
tabletă de ciocolată 40 gr.

Tabletă de ciocolată de lapte și ciocolată albă cu zmeură și fistic.

Preț: 12 lei/ buc.



CHOCOLATE HEARTH - 3d

- design-ul cutiei ales din modelele noastre - GRATUIT
- cu design-ul clientului pe dimensiunea cutiei -GRATUIT
- design realizat de graficianul nostru conform cerințelor clientului - CONTRACOST 50 lei
(în limita a 2, maxim 3 variante)
- fundița este la alegere si inclusă în preț.

INVITATIE EVENIMENT / MARTURIE EVENIMENT

Inimă 3D de ciocolată belgiană,
pictată manual cu unt de cacao

(poate avea orice culoare).

Dimensiuni inima: 150mm x 140 mm
Greutate inimă: 160 gr.

Conținut mix drajeuri: 100 gr.
(alune, migdale,stafide, cereale)

Cutia conține și un ciocănel din lemn
cu care se poate sparge inima pentru a

 descoperi conținutul surpriză.

Prețul cutiei:
79 lei 



învelite în ciocolată belgiană 
cu lapte și caramel.

învelite în ciocolată belgiană
neagră 55% cacao

drajEURI
MIGDALE ALUNE DE PĂDURE 

Poți alege un model din  personalizările noastre
sau poți să ne trimiți designul tău.

Preț: 29 lei Preț: 31 lei

Design-ul realizat de graficianul nostru conform cerințelor clientului 
 CONTRACOST 50 lei

(în limita a 2, maxim 3 variante)



colectia de trufe PRALINE

Trufă 
de ciocolată 

albă 
cu fulgi de 
porumb și
 portocală

Trufă 
de ciocolată 

albă 
cu zmeură

Trufă 
de ciocolată 

albă 
cu lapte

turtă dulce si
scorțișoară

Trufă 
de ciocolată 

albă si
fistic

Trufă
de ciocolată

albă si
 fulgi de cocos

Trufă
de ciocolată

neagra și
lavandă

Trufă
de ciocolată

neagra și
mentă

Trufă
de ciocolată

neagra și
proseco

Trufă 
de ciocolată 
cu lapte si

oreo

Trufă 
de ciocolată 
cu lapte si

cafea

Trufă 
de ciocolată 
cu lapte si
neagră cu

stafide și rom

Trufă 
de ciocolată 

cu lapte,
neagră și
căpșuni

Trufă 
de ciocolată 
cu lapte si

nucă

Trufă 
de ciocolată 
cu lapte si

unt de arahide

Trufă
de ciocolată

neagra și
amaretto

Trufă 
de ciocolată 

albă 
și afine

Trufă
cu capuccino

Trufă 
cu baileys

Trufă 
cu tonka

Trufă
cu lămâie

Pralină cu
vișine

și anason

Pralină
cu alune

de pădure

Pralină
cu căpșuni

Pralină
cu tonka

Pralină 
cu cafea



Ju
st

 fo
r

 m
e



Ju
st

 fo
r

 m
e



c
h

o
c

o
la

t
e bo

n
 bo

n
s



c
h

o
c

o
la

t
e bo

n
 bo

n
s


