Katalog pralinejev in čokolade

Čarobni pralineji La Chocolate
nešteto okusov in oblik
Naša ponudba pralinejev zajema nabor čokoladnih okusov, ki obsega oreščke, karamelo, kavne
okuse, praline z alkoholi, sadjem, piškotki in kombinacijami vseh teh, ob enem pa so zanimivi
tudi zaradi raznolikih prikupnih oblik, saj niti dve čokoladici med seboj nista enaki.
Kombinacijo pralinejev po vašem izboru vam lahko zavijemo na
poljuben način, v škatlico po vaši izbiri, za katere vam uredimo
tudi potisk trakov ali nalepk. Izbirate lahko tudi med že sestavljenimi
bonbonierami, ki vključujejo po osem pralinejev s sorodnimi okusi.

PERSONALIZIRANE BOMBONIERE

ČRNE ŠKATLE Z LOGOTIPOM
NAROČNIKA
Klasična oblika, na voljo v dveh velikostih
s pokrovom na magnetno zapiranje
12 ali 16 pralinejev

MALI PAKETI PRESENEČENJA
Bele škatlice v štirih velikostih, primerne
za mala presenečenja
1, 2, 4 ali 6 pralinejev

BOMBONIERE IZBRANIH OKUSOV
GIANDUJA
Najboljši izbor pralinejev, oblikovanih ali
polnjenih z gianduja kremo.
8 pralinejev

CARAMELINO

VEVERIČIN MIX

Ta bonboniera vsebuje preizkušen izbor pralinejev,
oblikovanih ali polnjenih s karamelo.

Skrivnostni izbor pralinejev, ki so jih pripravile naše veverice.

8 pralinejev

8 pralinejev

MAVRICA

IXCACAO

Preizkušen izbor pralinejev - cupcakes,
ki vas odpelje v mavrico doživetij.

Preizkušen izbor pralinejev, oblikovanih ali
polnjenih s temno čokolado.

8 pralinejev

8 pralinejev

Božična ponudba pralinejev
praznični okusi in oblike
Ker ob vsaki priložnosti radi pripravimo posebne novosti, tudi ob koncu
leta lahko pričakujete izbor prazničnih izdelkov, ustvarjenih za zimsko
razvajanje. V katalogu pralin boste našli tako redno ponudbo, kot tudi
sezonske čokoladice, ki bodo popestrile izgled vaše, po naročilu
sestavljene bomboniere.
Če iščete sladka darilca drugačnih oblik, smo vam pripravili še kratek
povzetek naše bogate ponudbe z dodanimi božičnimi izdelki, ki si ga lahko ogledate v sledeči vsebini. Čokolade vseh okusov in oblik vam nudimo
v pakiranju, narejenem po vašem okusu, v katerega lahko vključimo tudi
posvetilo.

SLANI TULEC

ŽENSKA NARODNA NOŠA

MOŠKA NARODNA NOŠA

Mandlji v temni čokoladi s soljo, roćno izdelane
čokoladne kocke; temna in mlečna čokolada s soljo,
ter temna čokolada z bučnimi semeni in soljo.

56% temna čokolada ali 32% mlečna čokolada.
Možnost drugih okusov po dogovoru (80g čokolade iz nabora na naslednjih straneh).

56% temna čokolada ali 32% mlečna čokolada.
Možnost drugih okusov po dogovoru (80g čokolade iz nabora na naslednjih straneh).

120g

80g

80g

Čokolade s posipi
sladke, slane in vse vmes
Poleg okusa, posip na čokoladah poskrbi tudi za zanimiv izgled. Ob naročilu večje količine darilnih
čokolad vam ponujamo tudi pakiranje v embalaže z vašim logotipom, z vašo nalepko, ali z ovitkom
z vašim sporočilom in logotipom.

S SOLJO IN LIMONO

S PEHTRANOM

S SOLJO IN BUČNIMI SEMENI

56% temna čokolada ali 32% mlečna čokolada,
posuta s koščki kandirane limonine lupinice
in kristali solnega cveta.

56% temna čokolada ali 32% mlečna čokolada,
posuta s sušenimi lističi pehtrana.

56% temna čokolada ali 32% mlečna čokolada,
posuta z rahlo praženimi bučnimi semeni in
kristali solnega cveta.

56% temna čokolada

32% mlečna čokolada

56% temna čokolada

32% mlečna čokolada

56% temna čokolada

32% mlečna čokolada

80g ali 50g

80g ali 50g

80g ali 50g

80g ali 50g

80g ali 50g

80g ali 50g

Z INGVERJEM

Z VISKIJEM

S ČILIJEM

EKSTRA TEMNA

S POMARANČO

ARRIBA

55% temna čokolada

32% mlečna čokolada

55% temna čokolada

85% temna čokolada

55% temna čokolada

39% mlečna čokolada

80g

80g

80g

80g

80g

80g

JAGODE IN MELANGE

BANANA CIMET

ČILI

JABOLČNI ZAVITEK

80g • mlečna
50g • mlečna

80g • mlečna
50g • mlečna

80g • temna
50g • temna

80g • mlečna
50g • mlečna

GOZDNI SADEŽI

MEŠANI OREŠČKI

PISTACIJE

IN ŠE IN ŠE...

80g • mlečna
••• bela
•• temna
50g • mlečna
••• bela
•• temna

80g • mlečna
••• bela
•• temna
50g • mlečna
••• bela
•• temna

80g • mlečna
••• bela
•• temna
50g • mlečna
••• bela
•• temna

V naši ponudbi čokolad se skriva še
marsikaj, povprašajte po svojih željah!
možnost pakiranja z ovitkom
ali nalepko s tiskom vašega
logotipa in posvetila.

Oreščki in sadje
mali čokoladni užitki
Za vse ljubitelje čokoladnih dražejev smo pripravili širok nabor izdelkov. Ponudimo vam jih lahko
v ličnem pakiranju v prozorni vrečki ali pa v elegantnem tulcu. Za poslovna darila uredimo tudi
potiske z vašim logotipom na nalepke, trakove ali tulce, ali pa s posebnim oblikovanjem,
ukrojenim po vaših željah.

ČOKOLADNI OREŠČKI MIX

LEŠNIKI MIX

MANDLJI TRIS

Lešniki, mandlji, rozine,
crispy žitne kroglice, kokos kocke

Kombinacija lešnikov v temni,
mlečni in beli čokoladi

Mandlji v čokoladi s cimetom, tiramisu
mandlji in božični snežni mandlji

nabor po vašem izboru

nabor po vašem izboru

nabor po vašem izboru

INDIJSKI
OREŠČKI MIX

POMARANČA V TEMNI
ČOKOLADI

Indijski oreščki v temni, mlečni
in beli čokoladi

Kandirani koščki pomaranče
v temni čokoladi

Čokoladne figure, orodje in oprema

pristen izgled - čudovit okus

Čeprav čokoladne figure občudujemo že vse življenje, tako vsakdanjih predmetov še nismo
vajeni v čokoladni obliki. Naj vas starinski izgled ne zavede, to je zgolj površinska obdelava, ki skriva odlično, ravno prav temno čokolado z najmanj 55% kakavovih delcev.

ŠČIPALKE

ODPIRAČ

ŠKARJE

KLJUČ

KLJUČAVNICA

PODKEV

28g

18g

16g

18g

35g

72g

KLADIVO

FRANCOSKI
KLJUČ MALI

ČOPIČ

65g

75g

32g

KLJUČ 17”

KOMBINIRKE

KROŽNA ŽAGA

28g

32g

90g

ZIMSKE FIGURICE
Seveda nismo pozabili na figurice, ki bodo popestrile izgled in okus božičnega darilca.
V naši ponudbi se skrivajo male in malo večje figurice, narejene iz odlične bele, mlečne ali
temne čokolade, ki vam jih bo zaradi prikupnosti težko pojesti.

SMREČICA

SNEŽAK

MEDENI MOŽIČEK

MEDVEDEK

Iz temne, mlečne ali bele čokolade,
v dveh velikostih.

Iz temne, mlečne ali bele čokolade,
v dveh velikostih.

Čokoladni možiček, narejen po
podobi medenjaka.

Iz temne, mlečne ali bele čokolade,
v dveh velikostih.

50g ali 100g

50g ali 100g

75g

50g ali 100g

ČOKOLADNI NAREZEK

ČOKOLADNE PLOŠČICE

Naš čokoladni narezek je sestavljen iz sira in
jajčka iz bele čokolade, ter čokoladno salamico,
ki jo lahko narežete na priloženi
(leseni) deščici.

Čokoladne ploščice z raznolikimi
sezonskimi motivi so kot nalašč za male
poklone. Paketek običajno vsebuje tri
različne ploščice iz različnih čokolad.

200g

35g • izbor čokolade
in motiva po naročilu

Hrustljavčki
s sadjem in oreščki
Hrustljavi grički čokolade, v katerih se dopolnjujejo okusi in teksture sadja, oreščkov ter
krispijev, so na voljo v toliko kombinacijah, da bo vsak našel svojo. Poleg standardnega
pakiranja v 150g vrečkah vam je na voljo tudi pakiranje v steklenih kozarcih.

MLEČNA ČOKOLADA

BELA ČOKOLADA

POMARANČA IN
MAKADAMIJA

JAGODA IN
LEŠNIK

JABOLČNI
ZAVITEK

BRUSNICA IN
PISTACIJA

Pomaranča, makadamija,
mandlji ter kosmiči v 32%
mlečni čokoladi.

Zdrobljeni lešniki in koščki
jagod v 22% beli čokoladi.

Jabolko in cimetovi piškotki
obliti z 24% belo čokolado.

150g vrečka
200g kozarec

150g vrečka
200g kozarec

Drobljene pistacije in sladkokisle brusnice v 49% temni
čokoladi.

150g vrečka
200g kozarec

KOKOS

MALINA

Mleti kokos s hrustljavimi
kosmiči v 32% mlečni
čokoladi.

Koščki malin s hrustljavimi
kosmiči, obliti z 22% belo
čokolado.

150g vrečka
200g kozarec

150g vrečka
200g kozarec

TEMNA ČOKOLADA

150g vrečka
200g kozarec

Vroče čokolade in čokoladni namazi

čokoladno razvajanje malo drugače

V naši ponudbi lahko najdete čudovite kremne čokoladne namaze, ki jih lahko uporabite
v slaščicah ali pa kar s koščkom dobrega kruha, ter odlične vroče čokolade, ki v hladnih
zimskih večerih preženejo mraz.

TRIO

S POMARANČO

35g • čokoladi tris

35g • mlečna
• temna

Z MALINAMI

Z JAGODAMI

35g • mlečna
• temna

35g • mlečna
• temna

MLEČNI LEŠNIK
Namaz iz mlečne čokolade z nugatom.
200ml • motiv pokrovčka po
vaših željah

BELA ČOKOLADA
Namaz iz bele čokolade.
200ml • motiv pokrovčka po
vaših željah

TEMNA POMARANČA
Temni čokoladni namaz s koščki
pomaranče.
200ml • motiv pokrovčka po
vaših željah

Zimski čaji
k dobri čokoladi se prileže dober čaj
Čaj kot majhna pozornost, ki...
... vas poživi kadar ste brez energije, pomiri kadar je imate preveč, vas ogreje ali ohladi.
Lahko je spremljava vašim druženjem s prijatelji ali tiha družba v tistih najbolj vaših
trenutkih dneva.
Pakiranje čaja v lični embalaži z vašim osebnim sporočilom ali logotipom vašega podjetja
bo tudi potem, ko bodo poslovni partnerji čaj popili, ostal v spomin na vašo pozornost.

SNEŽNI POLJUB

ZELENA ZIMA

ZIMSKO VESELJE

BOŽIČNI ČAJ

Sadni čaj, ki vas ne bo pustil ravnodušnih.
Najbolj prodajan sadni čaj, kjer vas bo
kardamom ogrel, jagode osvežile in španski
vetrci posladkali.

Zeleni božični čaj z izrazitim okusom pomaranče, cimeta in kokosa. Osvežilen okus čaja,
za vse, ki ne marate sladkih okusov.

Zeliščni božični čaj, kjer vas kombinacija
zelišč in sadja s poudarkom na božičnih
začimbnicah ogreje in posladka.

Klasičen saden božični čaj, kjer prevladuje
sladek okus in arome. Čaj, primeren
predvsem za tiste, ki ne odstopate od
božičnih klasik.

PANFORTE DI SIENA

SNEŽNI METEŽ

Belo zeleni čaj z dodatkom začimbnic,
kandiranega sadja in španskih vetrcev.
Nežna, a sladka aroma čaja vas
posladka in ogreje. Adut med
zimskimi okusi zelenih čajev.

Črni čaj, ki vas bo z aromo mandljev in
kokosa popolnoma osvojil. Dodatek mleka ga
spremeni že skoraj v sladico.

ČOKOLADE Z NAPISI
Čokoladne plošče z napisi in okraski iz sadja, oreščkov in drugih
okusnih sestavin so po meri na voljo v obilki pravokotne, 240 g
čokolade, ali malo manjšega, 180 g čokoladnega srca. Čokolada je
lahko mlečna, temna ali pa kar oboje hkrati.
plošča • 300g • mlečna / temna / mlečno-temna
srce ••• 220g • mlečna / temna

Obiščite nas v naši trgovini v Ljubljani (Mestni trg 8)
ali nas kontaktirajte za več informacij:
info@drop-shop.si
+386 41 463 019

Mestni trg 8 · Ljubljana
Citypark Ljubljana

