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Santa hotchocSpoon
Roer Santa door de warme melk deze 
Kerst! De mok is optioneel.

chocolade letterS
Handgemaakte chocolade letters, gemaakt 
van de lekkerste premium chocolade. 
In verschillende luxe variaties.

rudolph chocbar
Deze kerstreep van 65 gram handgemaakte 
chocolade is er in puur, melk en wit, met als 
decoratie Rudolph!

XmaS chocbar Xl
300 gram Kerst chocoladereep,
met kerstboom of Bob de sneeuwpop.

chriStmaS chocolateS | collection 2016

chriStmaS tree Xl
Handgemaakte chocolade kerstboom van 
250 gram in 4 verschillende variaties.

choctwiSt
Chocolade kruller + hazelnoot Choctwist.
Beide ook los beschikbaar.

chriStmaS tree Small
De kleine (12,5 cm) variant van de choco-
lade kerstboom in 4 variaties.

Sint hotchocSpoon
Sinterklaas is gek op chocolade. Nu mag 
hij zelf omgetoverd worden in warme 
chocolademelk. Leuk schoencadeau!

champagne bombonS
Romige bonbons gevuld met melk ganache 
en champagne, omhuld met witte chocolade.
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chriStmaS giftpackS | collection 2016

chocfondue party
De 25cm hoge chocolade boom, met 2 
verschillende smaken chocoladefondue.

1

tree XS + chocolateS
De kleine kerstboom met 100 gram
gemixte kerst chocolaatjes. 

2

big party giftpack
Chocolade boom + Hotchocdip + Chocbar
+ Santa spoon + Deluxe spoon

3

rudolph & 2 SpoonS
2 verschillende Deluxe Hotchocspoons
en 1 Rudolph Chocbar

4

large choc giftpack
Santa met de grote chocolade kerstoom 
en 100 gram gemixte kerst chocolaatjes.

5

tree XS + chocbarS 
De kleine kerstboom van 12,5 cm, samen 
met 2 verschillende chocoladerepen.

6

iiiiiiit’s the season
               to be chocolate!

find more chocolate products on the next page.

hieronder een aantal suggesties voor kerstpakketten/geschenken. 
u kunt ook zelf een pakket samenstellen.

Zie het bestel formulier in de bijlage.



chocolate truffleS
amBachtelijke chocolade truffels in
6 lekkere smaken

chocolate company chocolateS | collection 2016

hotchocSpoonS
chocolademelk  aan een lepel in
40 verschillende smaken

chocSpread
handgemaakte chocolade pasta’s

bombonS
BeschikBaar in giftBox verpakking
of per gewicht: 150gr, 300gr, 600gr

chocbarS
handgemaakte chocoladerepen in 
verschillende maten en vele smaakjes

hotchocSpoonS
deluXe 9 verschillende smaken

deze producten zijn het 
gehele jaar te verkrijgen.

mix&match samen met
de kerstproducten
en stel het perfecte

kerstgeschenk samen!

hotchocdip
chocolade fondue in Blik!
in 10 verschillende smaken

mendiantS
mini & maxi mendiants,
kleine handgemaakte chocBites


