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W  naszym wielkanocnym katalogu znajdą 

Państwo świąteczne zestawy upominkowe 

stworzone z  ręcznie dekorowanych 

belgijskich pralin. Pełne wdzięku pralinki 

z kolekcji świątecznej, jak i całorocznej pięknie 

prezentują się w eleganckich bombonierkach, 

subtelnych balotynkach i  drewnianych 

szkatułkach. Dokładamy wszelkich starań, 

aby nasza oferta spełniała nawet najbardziej 

wyszukane oczekiwania naszych Klientów, 

dlatego oferujemy wiele możliwości 

personalizacji oferowanych upominków. 

Każdy z  zestawów możemy dopasować do 

indywidualnych potrzeb naszych Klientów. 

Wybór dostępnych metod personalizacji jest 

ogromny. Poprzez nadruk, grawer, naklejkę, 

dołączony bilecik lub wstążkę możemy 

dodać logo firmy, autorski tekst życzeń 

lub wybraną grafikę czy zdjęcie. Wszystkie 

z wymienionych metod sprawiają, że prezent 

nabiera wyjątkowego charakteru i  staje się 

unikatowy.

Kolekcja zaprojektowana z  okazji Świąt 

Wielkanocnych to wyjątkowe pudełeczka 

wypełnione pralinami z  najwyższej jakości 

czekolady belgijskiej. Te małe „dzieła sztuki” 

to wynik tradycyjnych receptur i  fantazji 

smaku, dzięki czemu zachwycają każdego 

kto ich spróbuje. Właśnie dlatego są tak 

cenione na całym świecie. Mamy nadzieję, że 

zaprezentowane w katalogu zestawy osłodzą 

wesoły i  pełny nadziei czas świąt, wywołają 

dużo uśmiechu i zostaną na długo w pamięci 

obdarowanych. Każdy kto szuka oryginalnego 

upominku firmowego, może podarować 

pudełko belgijskich pralin z  umieszczonym 

na nim logotypem, oryginalną grafiką lub 

tekstem życzeń. Nasi doradcy pomogą 

Państwu dopasować upominek do okazji 

i  kryteriów, a  zespół projektowy przygotuje 

bezpłatne wizualizacje. Na co dzień tworzymy 

dla Państwa niepowtarzalne zestawy 

upominkowe z  pralinami od Mount Blanc, 

które są gwarancją świeżości i  najwyższej 

jakości. Wierzymy, że nasza oferta spełni 

Państwa oczekiwania i  również zachęci 

do zaufania naszemu doświadczeniu. 

Życzymy, aby nadchodząca Wielkanoc była 

przepełniona radością oraz mile spędzonymi 

chwilami w rodzinnym gronie przy odrobinie 

belgijskiej słodyczy.

Wielkanoc to bardzo radosny czas w roku, w którym z chęcią 
obdarowujemy swoich bliskich, współpracowników oraz 
kontrahentów miłymi upominkami. Organizujemy także słodkie 
niespodzianki dla najmłodszych. Oddajemy w Państwa ręce katalog 
z naszymi wielkanocnymi produktami, który powstał w ogromnym 
zaangażowaniu z pasji do świata belgijskiej czekolady.

W katalogu prezentujemy wybrane zestawy. Zachęcamy do zapoznania 
się z pełną ofertą produktów na www.mountblanc.pl 

i kontaktu z naszymi doradcami.



RÓŻNE MOŻLIWOŚCI  
PERSONALIZACJI BOMBONIER

Nasi doradcy pomogą Państwu wybrać 
upominek dopasowany do budżetu 
i okazji, a zespół projektowy przygotuje 
wizualizacje. Dzięki różnym możliwościom 
znakowania oraz kreatywności naszych 
grafików możemy stworzyć dla Państwa 
indywidualny i niepowtarzalny zestaw 
upominkowy, wypełniony słynnymi 
belgijskimi pralinami.

Kroków do idealnego, 
personalizowanego upominku 

Skontaktuj się z nami
Nasi doradcy służą pomocą przy wyborze odpowiedniego zestawu, 

dopasowanego do założonego budżetu i potrzeb klienta.

 

Wybierz bombonierkę idealną dla Ciebie 
Elegancka bombonierka, drewniana szkatułka,  

a może urocza balotynka? Wybór jest ogromny.

Dobierz metodę personalizacji
Grawer, naklejka, bilecik, nadruk, a może wstążka z logo Twojej firmy? 

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Indywidualny projekt
Zespół projektowy przygotuje bezpłatną wizualizację  

z logo Twojej firmy, indywidualnym tekstem lub wybraną grafiką.

Starannie dobrany zestaw pralin 
Każdy z naszych zestawów wypełniony zostaje wyśmienitymi belgijskimi specjałami.  

Do wyboru przepyszne praliny, kuszące trufle, owoce w czekoladzie  

i niepowtarzalne, czekoladowe tafle.

Bezpieczny transport
Twoje zamówienie zostanie starannie zapakowane 

i dostarczone przez naszych kurierów pod wskazany adres.
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Nadruk Wstążka

Uszlachetnienie  
lakierem UV

Naklejka/Etykieta Bileciki

Bombonierka z nadrukowanym logo firmy, 

życzeniami, oryginalną grafiką? Ogranicza nas 

tylko wyobraźnia, ponieważ możliwości nadruku 

są nieskończone. Kolorowy nadruk  

na bombonierce, szkatułce czy balotynce nada  

jej zupełnie nowego, indywidualnego charakteru.

Wstążka z logo firmy doda elegancji i charakteru. 

Kolor wstążki do wyboru z kilkunastu dostępnych 

odcieni. Nadruk na wstążce wykonywany jest folią 

w dowolnym kolorze, również złotym i srebrnym.

Dla najbardziej wymagających klientów 

proponujemy nadruk premium z lakierem UV. 

Logo firmy lub tekst uszlachetnione matowym 

lub błyszczącym lakierem UV będą prezentować 

się ekskluzywnie zarówno na bombonierkach,  

jak i szkatułkach.

Wykonujemy naklejki personalizowane  

o dowolnym kształcie i rozmiarze. Na naklejce 

przyklejonej na balotynce lub woreczku  

z pralinkami może znajdować się  logo firmy 

lub dowolny napis.

Możemy zaprojektować  dla Państwa bilecik 

z dowolnym tekstem, na którym znajdzie  

się również logo firmy. Bilecik może być na stałe 

przywiązany do wstążki lub włożony do wnętrza 

bombonierki.

Grawer
Grawer laserowy to jedna z najtrwalszych 

metod znakowania produktów. Dzięki niej 

otrzymujemy elegancki wzór w jednym kolorze, 

zazwyczaj kremowym. Świetnie sprawdzi się 

na drewnianych szkatułkach oraz niektórych 

bombonierkach.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Elegance Spring White Mini

Elegance Spring Lavender Midi

Elegance Spring Lavender Mini

Elegance Spring Lavender Maxi

Pudełeczko w biało-beżowym kolorze, z okienkami  

w kształcie jajeczek. Wewnątrz znajdują się 3 pralinki z różnymi 

nadzieniami oblane białą, mleczną lub deserową czekoladą.

Podłużna bombonierka w lawendowo-beżowym kolorze  

z wielkanocnym zdobieniem. W środku 5 przepysznych 

pralinek w kształcie jajeczek w różnych smakach.

Oryginalne opakowanie w lawendowo-beżowym kolorze,  

z okienkami w kształcie jajeczek. W swym wnętrzu skrywa 3 

pralinki jajeczka z różnymi nadzieniami oblane białą, mleczną 

lub deserową czekoladą.

Świąteczne pralinki w kształcie jajeczek, ukryte w podłużnej 

bombonierce z kolekcji wielkanocnej. Pudełeczko w kolorze 

lawendowo-beżowym.

masa netto min. 40 g

ilość pralin 3 szt.

wymiary 13 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 60 g

ilość pralin 5 szt.

wymiary 20 x 7 x 3 cm

masa netto min. 40 g

ilość pralin 3 szt.

wymiary 13 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 27 x 7 x 3 cm

cena netto:

cena brutto:

21,14 zł

26,00 zł

cena netto:

cena brutto:

26,02 zł

32,00 zł

cena netto:

cena brutto:

21,14 zł

26,00 zł

cena netto:

cena brutto:

34,96 zł

43,00 zł

MB6243

MB6245

MB6244

MB6246

KOLEKCJA

ELEGANCE SPRING
Pokusa od pierwszego wejrzenia.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Easter Finesse Lavender no.2

Easter Finesse Lavender

Easter Finesse Lavender no.1

Lawendowa bombonierka zamykana na magnes. Wieczko 

zdobi wzór z motywami wielkanocnymi. Wewnątrz zestaw 9 

pysznych belgijskich pralinek.

Lawendowa bombonierka z nadrukowaną wielkanocną 

grafiką. Nadruk na bombonierce możemy dowolnie 

modyfikować na Państwa życzenie. W środku komplet sześciu 

różnych belgijskich czekoladek.

Mała bombonierka z wielkanocnej kolekcji Finesse. Pod 

świątecznie ozdobionym wieczkiem kryją się 4 wyśmienite 

belgijskie praliny.

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 80 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 50 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 9 x 9 x 4 cm

cena netto:

cena brutto:

44,72 zł

55,00 zł

cena netto:

cena brutto:

34,15 zł

42,00 zł

cena netto:

cena brutto:

23,58 zł

29,00 zł

MB6249

MB6248

MB6247KOLEKCJA

EASTER FINESSE
Eleganckie pudełeczka zamykane na magnes.
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KOLEKCJA

EASTER CHOCOLATE BOX
Ekskluzywne bomboniery ze świątecznymi motywami,  
w których kryją się wspaniałe belgijskie praliny.

Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Easter Chocolate Box Medium

Easter Chocolate Box Medium

Easter Chocolate Box White

Bombonierka w kolorze srebrnym, udekorowana 

wielkanocnym wzorem. Jej zawartość to kolekcja świątecznych 

oraz całorocznych belgijskich pralinek w różnych smakach.

Bombonierka w kolorze białym, udekorowana wielkanocnym 

wzorem. Jej zawartość to kolekcja świątecznych oraz 

całorocznych belgijskich pralinek.

Bombonierka z wielkanocnym nadrukiem. W środku 

bomboniery kolekcja 21 wykwintnych belgijskich pralin  

w różnych smakach.

Easter Chocolate Box Silver

Klasyczne opakowanie z wielkanocnym nadrukiem.  

W środku bomboniery kolekcja wykwintnych belgijskich 

pralin o kształtach wielkanocnych oraz całorocznych.

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18 x 15,5 x 4 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18 x 15,5 x 4 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 21 szt.

wymiary 29,5 x 18,5 x 4 cm

cena netto:

cena brutto:

60,98 zł

75,00 zł

masa netto min. 280 g

ilość pralin 21 szt.

wymiary 29,5 x 18,5 x 4 cm

cena netto:

cena brutto:

60,98 zł

75,00 zł

cena netto:

cena brutto:

96,75 zł

119,00 zł

cena netto:

cena brutto:

96,75 zł

119,00 zł

MB6251

MB6250

MB6253 

MB6252
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Easter Surprise Lavender

Easter Surprise Lavender

Easter Surprise White

Bombonierka w kształcie jajka w pięknym lawendowym 

kolorze. Wieczko zdobi wzór z zabawnymi zajączkami. Pod 

nim starannie dobrany zestaw 11 belgijskich czekoladek - 

jajeczek.

Pudełeczko w kolorze lawendowym, które swoim kształtem 

przypomina jajko. Urocza bombonierka wypełniona zestawem 

11 belgijskich czekoladek w kształcie jajeczek.

Pudełeczko w kształcie jajka w kolorze białym. Elegancka 

bombonierka ozdobiona wielkanocnym nadrukiem skrywa  

w swoim wnętrzu 11 belgijskich pralin - jajeczek.

masa netto min. 145 g

ilość pralin 11 szt.

wymiary 23 x 18 x 4 cm

masa netto min. 145 g

ilość pralin 11 szt.

wymiary 23 x 18 x 4 cm

masa netto min. 145 g

ilość pralin 11 szt.

wymiary 23 x 18 x 4 cm

cena netto:

cena brutto:

52,85 zł 

65,00 zł

cena netto:

cena brutto:

52,85 zł 

65,00 zł

cena netto:

cena brutto:

52,85 zł 

65,00 zł

MB6255

MB5268 

MB6254

KOLEKCJA

EASTER SURPRISE
Szyk i elegancja.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Smooth Light 

Smooth Light 

Smooth Duo Light 

Smooth Duo Light 

Szkatułka zamykana na zasuwkę, jej wieczko zdobi kolorowy 

wielkanocny nadruk. Wewnątrz znajduje się 10 belgijskich 

pralinek o różnych smakach.

Najmniejsza szkatułka z kolekcji Smooth Light, to drewniane 

pudełeczko, w którym można znaleźć zestaw klasycznych i 

wielkanocnych pralinek w różnych smakach.

Drewniana, jasna szkatułka zamykana na zasuwkę. Wewnątrz 

znajdują się 2 komory wypełnione po brzegi 20 belgijskimi 

pralinkami, wykonanymi z białej, mlecznej i deserowej 

czekolady. 

Większy zestaw z kolekcji Smooth Light, udekorowany 

wielkanocnym nadrukiem. Wewnątrz mix 20 czekoladek 

oblanych białą, mleczną i deserową czekoladą.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

cena netto:

cena brutto:

60,98 zł

75,00 zł

cena netto:

cena brutto:

60,98 zł

75,00 zł

cena netto:

cena brutto:

113,01 zł

139,00 zł

cena netto:

cena brutto:

113,01 zł

139,00 zł

MB6258

MB6256

MB6259

MB6257

KOLEKCJA

EASTER SMOOTH
Stylowa klasyka w nowej odsłonie.
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Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Decor Light

Decor Duo Light

Decor Trio Light

Szkatułka Decor z wykonana z jasnego, naturalnego drewna. 

W swoim wnętrzu skrywa mix belgijskich pralinek w różnych 

kształtach.

Szkatułka Decor Duo wykonana z naturalnego drewna, 

udekorowana nadrukiem z wielkanocnym motywem. Urocza 

skrzyneczka z dwoma przegrodami zawiera w sobie mix 20 

pralin o różnych smakach i kształtach.

Mix 30 czekoladek zamkniętych w szkatułce z naturalnego 

jasnego drewna. Pralinki zostały wykonane z wysokiej jakości 

belgijskiej czekolady i umieszczone w 3 komorach wewnątrz 

opakowania.

KOLEKCJA

EASTER DECOR
Słodka elegancja, która zachwyca.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 420 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

cena netto:

cena brutto:

64,23 zł

79,00 zł

cena netto:

cena brutto:

113,01 zł

139,00 zł

cena netto:

cena brutto:

169,92 zł

209,00 zł

MB5806

MB5807

MB5808
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Easter Elegance White no.1

Easter Elegance White no.2

Easter Elegance White no.4

Prostokątne opakowanie w białym kolorze i z dwoma 

przezroczystymi okienkami, przez które widać czekoladowe 

jajeczka ukryte w jego wnętrzu. Całość udekorowana 

wielkanocnymi nadrukami.

Opakowanie w kolorze bieli przełamane słodkimi 

wielkanocnymi nadrukami. Wieczko odsłania część swojej 

słodkiej zawartości przez dwa przezroczyste okienka. 

Oryginalne opakowanie z dwoma okienkami, przez które 

widać belgijskie pralinki znajdujące się w środku. Całości 

uroku dodaje wielkanocny wzór.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 5 szt.

wymiary 18,5 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 26 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 195 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 26 x 11 x 3 cm

cena netto:

cena brutto:

26,83 zł

33,00 zł

cena netto:

cena brutto:

30,89 zł

38,00 zł

cena netto:

cena brutto:

52,85 zł

65,00 zł

MB5814

MB5815

MB5817

KOLEKCJA

EASTER ELEGANCE WHITE
Bombonierka kusząca słodyczą.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Easter Elegance Cream no.1

Easter Elegance Cream no.2

Easter Elegance Cream no.4

Subtelna, kremowa bombonierka ozdobiona wielkanocnym 

nadrukiem. Wewnątrz znajdują się belgijskie pralinki  

w kształcie jajeczek.

Podłużna bombonierka w kremowym kolorze. Wieczko 

ozdobione wielkanocnymi motywami. Wewnątrz 7 

wyśmienitych belgijskich pralinek w kształcie jajeczek.

Wyjątkowe opakowanie w kremowym kolorze, z dwoma 

okienkami, przez które wyglądają belgijskie pralinki  

w kształcie jajeczek.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 5 szt.

wymiary 18,5 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 26 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 195 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 26 x 11 x 3 cm

cena netto:

cena brutto:

26,83 zł

33,00 zł

cena netto:

cena brutto:

30,89 zł

38,00 zł

cena netto:

cena brutto:

52,85 zł

65,00 zł

MB6264

MB5820

MB5821

KOLEKCJA

EASTER ELEGANCE CREAM
Urocze pudełeczka ze słodkim wnętrzem.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Vintage White no.1

Vintage White no.2

Vintage Silver no.1

Vintage Silver no.2

Elegancka bombonierka w kolorze białym, ozdobiona 

wielkanocnym nadrukiem. Wewnątrz znajduje się zestaw 9 

belgijskich pralin o różnych smakach

Biała bombonierka Vintage ozdobiona delikatnym, 

wielkanocnym wzorem. Wewnątrz starannie dobrany mix 

18 przepysznych czekoladek z kolekcji wielkanocnej oraz 

całorocznej.

Srebrna, okrągła bombonierka z wielkanocnym nadrukiem.  

W środku kryją się zarówno świąteczne, jaki i klasyczne 

belgijskie czekoladki o różnych smakach.

Owalna bombonierka w kolorze srebrnym ozdobiona 

subtelnym, wielkanocnym nadrukiem.  Wewnątrz zestaw 18 

belgijskich pralinek w różnych smakach.

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 240 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 240 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

cena netto:

cena brutto:

56,10 zł

69,00 zł

cena netto:

cena brutto:

56,10 zł

69,00 zł

cena netto:

cena brutto:

96,75 zł

119,00 zł

cena netto:

cena brutto:

96,75 zł

119,00 zł

MB6260

MB6261

MB6262

MB6263

KOLEKCJA

EASTER VINTAGE
Kolekcja pełna elegancji.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Mini Ballotin no.2

Mini Ballotin no.1 Ballotin no.1 

Ballotin no.3 Mini Ballotin no.3 

Ballotin no.2

Wielkanocna balotynka kryje w sobie 4 belgijskie pralinki  

w kształcie jajeczek o różnych smakach. Istnieje możliwość 

personalizacji balotynek.

Małe, wielkanocne pudełeczko, które w swym wnętrzu skrywa 

dwie belgijskie pralinki z kolekcji wielkanocnej.

Balotynka z kolekcji wielkanocnej. Wewnątrz zestawu 12 

belgijskich pralinek oblanych mleczną, deserową lub białą 

czekoladą.

Kolorowe balotynki z kolekcji świątecznej. W środku znajduje 

się 400g wielkanocnych pralin oblanych mleczną, białą  

i deserową czekoladą.

Sześć belgijskich pralinek w różnych smakach, zamknięte 

w prostokątnej, wielkanocnej balotynce ze świątecznym 

motywem. Każda z czekoladek zachwyca wyjątkowym i 

niepowtarzalnym smakiem.

Balotynki w pięknych, wiosennych kolorach ze świątecznym 

motywem. W środku pudełeczka aż 300g pralinek w różnych 

kształtach i smakach.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 7 x 7 x 3 cm

masa netto min. 30 g

ilość pralin 2 szt.

wymiary 6,5 x 3,5 x 3 cm

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 7 x 12,5 x 5,5 cm

masa netto min. 400 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 8,5 x 14,5 x 7 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 7,5 x 13,5 x 6 cm

cena netto:

cena brutto:

17,07 zł

21,00 zł

cena netto:

cena brutto:

10,57 zł

13,00 zł

cena netto:

cena brutto:

39,84 zł

49,00 zł

cena netto:

cena brutto:

77,24 zł

95,00 złcena netto:

cena brutto:

23,58 zł

29,00 zł

cena netto:

cena brutto:

59,35 zł

73,00 zł

MB6268

MB6266

MB1808MB6270

MB6267

MB6265

MB1805MB6269

MB2846 MB2851

MB2847 MB2852

2726



Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Premium Mini White

Premium Mini White

Premium White

Premium White

Klasyczna, biała bombonierka z kolekcji Premium z 

wielkanocnym nadrukiem. Pudełeczko zawiera w sobie 8 

belgijskich pralinek z różnym nadzieniem.

Prostokątna bombonierka z wielkanocnym motywem 

na wieczku. W swoim wnętrzu skrywa mix wykwintnych 

belgijskich pralinek, o różnych kształtach i smakach.

Biała bombonierka z kolekcji Premium z wieczkiem 

ozdobionym wielkanocnym motywem. Wnętrze zawiera 13 

pysznych pralinek, wykonanych z wysokiej jakości belgijskiej 

czekolady.

Biała bombonierka z kolekcji Premium. Jej wieczko zdobi 

wielkanocny nadruk, a wnętrze wypełnia mix belgijskich 

pralinek oblanych białą, mleczną i deserową czekoladą.

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

cena netto:

cena brutto:

38,21 zł

47,00 zł

cena netto:

cena brutto:

38,21 zł

47,00 zł

cena netto:

cena brutto:

56,10 zł

69,00 zł

cena netto:

cena brutto:

56,10 zł

69,00 zł

MB5830

MB5828

MB5831

MB5829

KOLEKCJA

PREMIUM EASTER
Wyśmienite belgijskie praliny. 29



Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekoladowe jajo deserowe z prażonym 
ziarnem kakaowca i malinami

Czekoladowe jajo mleczne 
z truskawkami i pomarańczą

Czekoladowe jajo białe 
z żurawiną i pistacjami

Wyśmienita tafla w wielkanocnym kształcie. Jajko, wykonane 

z deserowej czekolady z dodatkiem prażonego ziarna 

kakaowca i malinami.

Tafla mlecznej czekolady w kształcie wielkanocnego jajka 

urozmaicona kawałkami truskawek i pomarańczy.

Tafla w kształcie wielkanocnego jajka, ze słodkiej białej 

czekolady. Całość pokrywają kawałki żurawiny i pistacji.

MB5864

MB5863

MB6295

masa netto: 65 g

wymiary: 12 x 9 x 0,5 cm

cena netto:

cena brutto:

16,18 zł

19,90 zł 

masa netto: 65 g

wymiary: 12 x 9 x 0,5 cm

masa netto: 65 g

wymiary: 12 x 9 x 0,5 cm

cena netto:

cena brutto:

16,18 zł

19,90 zł 

cena netto:

cena brutto:

16,18 zł

19,90 zł 
KOLEKCJA

CZEKOLADOWE TAFLE 
W KSZTAŁCIE JAJKA
Mleczna, deserowa i biała czekolada w formie kuszących tafli. 31



Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekolada mleczna 
ze śliwką i przyprawą do piernika 

Czekolada deserowa z czarną 
porzeczką i imbirem 

Czekolada deserowa z prażonym ziarnem 
kakaowca, malinami i kardamonem 

Chocolate Bar Box

Podłużna tafla czekolady mlecznej, której smak został 

urozmaicony śliwką oraz przyprawą do piernika. Połączenie 

smaków, które zachwyca. Całość zapakowana w urocze 

pudełeczko z wielkanocnym nadrukiem.

Wyśmienita czekolada deserowa, uszlachetniona czarną 

porzeczką i imbirem. Tafla umieszczona w pięknym, 

świątecznym pudełeczku. 

Wytrawna czekolada deserowa z prażonym ziarnem kakaowca 

i malinami, której smak podkreśla aromat kardamonu. 

Całość zapakowana w ozdobione wielkanocnym nadrukiem 

pudełeczko.

Zestaw 3 wyśmienitych tafli wewnątrz podłużnego pudełeczka 

z  kolekcji wielkanocnej. W  środku czekolada deserowa 

z  prażonym ziarnem kakaowca, malinami i  kardamonem, 

mleczna z  dodatkiem wiśni i  kardamonu oraz deserowa 

z czarną porzeczką i imbirem.

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 25 x 9 x 2 cm

masa netto min. 3 x 35 g

wymiary 24 x 10 x 2 cm

cena netto:

cena brutto:

23,58 zł

29,00 zł

cena netto:

cena brutto:

23,58 zł

29,00 zł

cena netto:

cena brutto:

23,58 zł

29,00 zł

cena netto:

cena brutto:

30,89 zł

38,00 zł

MB6291

MB6293

MB6292

MB6294

KOLEKCJA

CZEKOLADOWE TAFLE
Rozkosz dla fanów niepowtarzalnych połączeń smakowych. 33



Dostępne rodzaje personalizacji

Etykieta WstążkaBilecik

Gift Bag White no.1

Gift Bag Black no.1

Gift Bag White no.2

Gift Bag Black no.2

Elegancka, biała torba prezentowa skrywająca wielkanocne 

słodkości. Wewnątrz znajduje się 120g przepiórczych 

jajeczek z czekoladowo-orzeszkowym nadzieniem oraz 125g 

kandyzowanych plastrów pomarańczy w mlecznej i deserowej 

czekoladzie.

Elegancka czarna torba prezentowa, w której znajdują się trzy 

opakowania belgijskich przysmaków. Kandyzowana skórka 

pomarańczy w czekoladzie mlecznej i deserowej, pralinki 

jajeczka w różnych smakach oraz mleczne i deserowe wiśnie 

w likierze.

Starannie dobrany zestawów dwóch belgijskich specjalności 

wiśni w likierze w czekoladzie mlecznej i deserowej oraz mix 

belgijskich jajeczek w różnych smakach. Całość zapakowana 

w elegancką torbę prezentową.

Trzy opakowania belgijskich łakoci w czarnej torbie prezentowej. 

Wewnątrz eleganckie woreczki wypełnione kandyzowanymi 

plastrami pomarańczy w mlecznej i deserowej czekoladzie, 

jajeczkami przepiórczymi z nadzieniem czekoladowo-

orzeszkowym oraz belgijskimi perłami o różnych smakach.

masa netto min. 245 g

wymiary 22 x 27 x 7 cm

masa netto min. 370 g

wymiary 30,5 x 27 x 7 cm

masa netto min. 245 g

wymiary 22 x 27 x 7 cm

masa netto min. 390 g

wymiary 30,5 x 27 x 7 cm

cena netto:

cena brutto:

56,10 zł

69,00 zł

cena netto:

cena brutto:

88,62 zł

109,00 zł

cena netto:

cena brutto:

56,10 zł

69,00 zł

cena netto:

cena brutto:

88,62 zł

109,00 zł

MB6287

MB6289

MB6288

MB6290

KOLEKCJA

TORBY PREZENTOWE
Eleganckie torby prezentowe ze słodkim wnętrzem. 35



Naklejka WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Blister z jajkami przepiórczymi

Blister z pralinkami jajeczkami

Blister z jajkami przepiórczymi

Blister z pralinkami jajeczkami

Jajeczka przepiórcze z nadzieniem czekoladowo-

orzeszkowym ukryte w podłużnym opakowaniu w kolorze 

złotym. Całość przewiązana elegancką wstążeczką.

Złoty blister, a w nim mix wielkanocnych pralinek jajeczek 

oblanych białą, mleczną lub deserową czekoladą.

Zestaw 7 czekoladowych jajeczek przepiórczych z nadzieniem 

czekoladowo-orzeszkowym w eleganckim, złotym blistrze.

Elegancki blister w kolorze złotym, z przeźroczystym 

wieczkiem. W środku mix czekoladowych jajeczek o różnych 

smakach.

masa netto min. 40 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 3 x 12 x 3 cm

masa netto min. 40 g

ilość pralin 3 szt.

wymiary 3 x 12 x 3 cm

masa netto min. 75 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 3 x 22,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 3 x 22,5 x 3 cm

cena netto:

cena brutto:

14,63 zł

18,00 zł

cena netto:

cena brutto:

14,63 zł

18,00 zł

cena netto:

cena brutto:

26,83 zł

33,00 zł

cena netto:

cena brutto:

26,83 zł

33,00 zł

MB5860

MB5859

MB4396

MB4394

KOLEKCJA

BLISTRY
Urocze pudełeczka, które zachwycają.

37



Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVNaklejka

KOLEKCJA

RIBBON BOX
Belgijskie słodycze zamknięte 
w eleganckich kuferkach.

Ribbon Box White no.1

Ribbon Box White no.3

Ribbon Box White no.1

Ribbon Box White no.4

Elegancki kuferek zawiera: kandyzowane plastry pomarańczy 

w czekoladzie mlecznej lub deserowej 100g, wiśnie w likierze 

w czekoladzie mlecznej lub deserowej 100g, wielkanocne 

pralinki jajeczka w różnych smakach 100 g oraz belgijskie 

perły mix 100g. Wszystko zapakowane w eleganckie woreczki.

Elegancki kuferek zawiera: balotynkę z belgijskimi pralinki mix 

120g, belgijskie perły 100g, wiśnie w likierze w czekoladzie 

mlecznej lub deserowej 100g, kandyzowane plastry 

pomarańczy mix 100g oraz wielkanocne pralinki jajeczka  

w różnych smakach 100g.

Elegancki kuferek zawiera: kandyzowane plastry pomarańczy 

w czekoladzie mlecznej lub deserowej 100g, wiśnie w likierze 

w czekoladzie mlecznej lub deserowej 100g, wielkanocne 

pralinki jajeczka w różnych smakach 100g oraz belgijskie perły 

100g. Wszystko zapakowane w eleganckie woreczki.

Elegancki kuferek zawiera: balotynkę z belgijskimi pralinki mix 120g, 

belgijskie perły 100g, wiśnie w likierze w czekoladzie mlecznej lub 

deserowej 100g, kandyzowane plastry pomarańczy mix 100g oraz 

wielkanocne pralinki jajeczka w różnych smakach 100g.

masa netto min. 400 g

wymiary 17 x 8 x 13,5 cm

masa netto min. 520 g

wymiary 17 x 8 x 13,5 cm

masa netto min. 400 g

wymiary 17 x 8 x 13,5 cm

masa netto min. 520 g

wymiary 17 x 8 x 13,5 cm

cena netto:

cena brutto:

88,62 zł

109,00 zł

cena netto:

cena brutto:

113,01 zł

139,00 zł 

cena netto:

cena brutto:

88,62 zł

109,00 zł

cena netto:

cena brutto:

113,01 zł

139,00 zł 

MB6271

MB6273

MB6272

MB6274

39



Dostępne rodzaje personalizacji

*Minimalna ilość zamówienia to 20 szt. z jednego danego zestawu.

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVNaklejka

KOLEKCJA

GIFT BOX
Eleganckie zestawy prezentowe

Gift Box Mini no.1*

Gift Box Mini no.3*

Gift Box Mini no.2*

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • wino wytrawne czerwone/białe Michel Torino
 • balotynka z pralinami 200g - 12 szt. pralin
 • bombonierka Elegance Spring Maxi z pralinami 
 jajeczkami 90g - 7 szt. pralin jajeczek
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • wino wytrawne czerwone/białe Michel Torino 
 • balotynka z pralinami 300g - 18 szt. pralin
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g - 7 szt. pralinek jajeczek
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • wino wytrawne czerwone/białe Torreón de Paredes
 • balotynka z pralinami 200g - 12 szt. pralin
 • balotynka z pralinami jajeczkami 60g - 4 szt. pralinek jajeczek
 • kandyzowane plastry pomarańczy w czekoladzie mlecznej 
 i deserowej 125g
 • jajeczka przepiórcze mix 120g

wymiary

35 x 19 x 9 cm

wymiary

35 x 19 x 9 cm

wymiary

35 x 19 x 9 cm

cena netto:

cena brutto:

174,80 zł

215,00 zł

cena netto:

cena brutto:

179,67 zł

221,00 zł

cena netto:

cena brutto:

190,24 zł

234,00 zł

MB6275

MB6277

MB6276
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Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVNaklejka

*Minimalna ilość zamówienia to 20 szt. z jednego danego zestawu.

Dostępne rodzaje personalizacji

Gift Box Mini no.4

Gift Box Mini no.6

Gift Box Mini no.5

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • balotynka z pralinami 200 g - 12 szt. pralin
 • bombonierka Elegance Spring Maxi z pralinami jajeczkami 90 g - 7 szt. pralin jajeczek
 • bombonierka Premium Mini z pralinami 100 g - 8 szt. pralin
 • bombonierka Finesse no.1 z pralinami 50g - 4 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g - 7 szt. pralinek jajeczek
 • balotynka z pralinami 300 g - 18 szt. pralin
 • czekoladowe tafle 3 x 35g 

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin
 • blister 12 cm z pralinami 50g - 3 szt. pralin
 • bombonierka Elegance Spring Mini z pralinami jajeczkami 40g - 3 szt. pralinek jajeczek
 • bombonierka Premium Mini z pralinami 100g - 8 szt. pralin
 • bombonierka Finesse z pralinami 80g - 6 szt. pralin

Gift Box no.1*

Gift Box no.3*

Gift Box no.2*

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • wino wytrawne czerwone/białe Torreón de Paredes 
 • belgijskie perły mix 125g
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g - 7 szt. pralinek jajeczek
 • bombonierka Elegance Spring Midi z pralinami jajeczkami 60g 
 - 5 szt. pralinek jajeczek
 • jajeczka przepiórcze mix 120 g 
 • bombonierka Finesse no.2 z pralinami 120g - 9 szt. pralin
 • blister 12 cm z pralinami 50g - 3 szt. pralin
 • bombonierka Premium Mini z pralinami 100g - 8 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • wino wytrawne czerwone/białe Torreón de Paredes 
 • balotynka z pralinami 300g - 18 szt. pralin
 • bombonierka Premium Mini z pralinami 100g - 8 szt. pralin
 • bombonierka Finesse no.2 z pralinami 120g - 9 szt. pralin
 • blister 12 cm z pralinami 50g - 3 szt. pralin
 • bombonierka Elegance no.4 z pralinami jajeczkami 195g 
 - 16 szt. pralinek jajeczek
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • wino wytrawne białe/czerwone Michel Torino
 • belgijskie perły mix 125g
 • bombonierka Elegance Spring Mini  z pralinami jajeczkami 40g 
 - 3 szt. pralinek jajeczek
 • bombonierka Premium z pralinami 180g - 13 szt. pralin
 • jajeczka przepiórcze mix 120g
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g 
 - 7 szt. pralinek jajeczek
 • czekoladowa tafla 100g

wymiary

35 x 19 x 9 cm

wymiary

35 x 19 x 9 cm

wymiary

35 x 19 x 9 cm

wymiary

35,5 x 25,5 x 9 cm

wymiary

35,5 x 25,5 x 9 cm

wymiary

35,5 x 25,5 x 9 cm

cena netto:

cena brutto:

161,79 zł

199,00 zł

cena netto:

cena brutto:

149,59 zł

184,00 zł

cena netto:

cena brutto:

163,41 zł

201,00 zł

cena netto:

cena brutto:

277,24 zł

341,00 zł

cena netto:

cena brutto:

254,47 zł

313,00 zł

cena netto:

cena brutto:

309,76 zł

381,00 zł

MB6278

MB6286

MB6279

MB6281

MB6283

MB6282
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVNaklejka

Gift Box no.4

Gift Box no.6

Gift Box no.5

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • jajeczka przepiórcze mix 120g
 • kandyzowane plastry pomarańczy w czekoladzie mlecznej i deserowej 125g
 • bombonierka Premium z pralinami 180g - 13 szt. pralin
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g 
 - 7 szt. pralinek jajeczek
 • balotynka z pralinami 90g - 6 szt. pralin
 • bombonierka Vintage no.1 z pralinami 120g - 9 szt. pralin
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • bombonierka Vintage no.1 z pralinami 120g - 9 szt. pralin
 • czekoladowe tafle 3 x 35g
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin
 • bombonierka Finesse z pralinami 80g - 6 szt. pralin
 • bombonierka Elegance Spring Mini z pralinami jajeczkami 40g 
 - 3 szt. pralinek jajeczek
 • bombonierka Premium z pralinami 180g - 13 szt. pralin
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g 
 - 7 szt. pralinek jajeczek
 • balotynka z pralinami 60g - 4 szt. pralin

Elegancki zestaw prezentowy, w gustownym ozdobnym pudełku. 
Zestaw zawiera:
 • bombonierka Elegance Spring Midi z pralinami jajeczkami 60g - 5 szt. 
pralinek jajeczek
 • blister 22,5 cm z perłami 100g - 7 szt. pralin
 • bombonierka Elegance no.4 z pralinami jajeczkami 195g 
 - 16 szt. pralinek jajeczek
 • kandyzowane plastry pomarańczy w czekoladzie mlecznej i deserowej 125g
 • jajeczka przepiórcze mix 120g
 • bombonierka Elegance no.2 z pralinami jajeczkami 90g 
 - 7 szt. pralinek jajeczek
 • balotynka z pralinami 90g - 6 szt. pralin
 • balotynka z pralinami 30g - 2 szt. pralin
 • bombonierka Premium z pralinami 180g - 13 szt. pralin

wymiary

35,5 x 25,5 x 9 cm

wymiary

35,5 x 25,5 x 9 cm

wymiary

35,5 x 25,5 x 9 cm

cena netto:

cena brutto:

271,54 zł

334,00 zł

cena netto:

cena brutto:

301,63 zł

371,00 zł

cena netto:

cena brutto:

304,88 zł

375,00 zł

MB6284

MB6286

MB6285
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Bigarise
Nadzienie: amarena 
na marcepanie  
truskawkowym

Ballotin
Nadzienie: rumowe  
z rodzynkami

Anny
Nadzienie: gianduja 
z karmelem

Nadzienie: 
kawowe praliné

Betty
Nadzienie: białe 
ganache z zieloną 
herbatą

Belini

Nadzienie: krem  
waniliowy z 
brésilienne i 
karmelem

Désirée

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Carasel
Nadzienie: 
karmel

Canada
Nadzienie: 
karmel z solą

Caprice
Nadzienie: 
marcepan 
wiśniowy z praliné

Carre  
pistachio
Nadzienie: marcepan 
pistacjowy

Nadzienie: 
marcepan  
naturalny

Carre
Nadzienie: 
marcepan  
naturalny

Carre

Cupido
Nadzienie: 
laskowe praliné

Corina
Nadzienie: ganache  
o smaku mango  
z pomarańczą

Cleopatra
Nadzienie: 
płynne miętowe

Cassata
Nadzienie: 
marcepan z 
rodzynkami  
i orzechami

Carre  
pistachio
Nadzienie:  
marcepan pistacjowy

Nadzienie: praliné  
z kokosem

Cocoly Coralie
Nadzienie: 
ciemne ganache

Bardot
Nadzienie: 
ganache 
cytrynowe

Bach
Nadzienie: ganache
z malinami

Brel
Nadzienie: praliné  
z brésilienne

Chopin
Nadzienie: 
białe ganache
bananowo-karmelowe

Rodzaje czekolad

Biała Mleczna Deserowa Alkohol Śladowe ilości alkoholu

Pralinki

Jajeczko
Nadzienie: 
malinowe

Jajeczko
Nadzienie: 
praliné

Jajeczko
Nadzienie:  
pistacjowe

Jajeczko
Nadzienie: 
pomarańczowe

Kaczuszka
Nadzienie:  
praliné

Zajączek
Nadzienie:  
praliné

Jajeczko
Nadzienie: 
advocat

Jajeczko
Nadzienie: 
bananowe

Kurka
Nadzienie: 
advocat

Jajeczko  
przepiórcze
Nadzienie: 
praliné

Owieczka
Nadzienie:  
praliné karmelowe

KOLEKCJA

BELGIJSKIE PRALINY
MOUNT BLANC
Prezentujemy kolekcję belgijskich pralin Mount Blanc. Słodkie marcepany,  
wykwintne likiery i delikatne kremy to tylko przedsmak tego,  
co możemy Państwu zaproponować.



Sasha
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Ramzes
Nadzienie:  
ciemne ganache

Sinas
Nadzienie: 
marcepan  
z kawałkami skórki 
pomarańczy

Speco
Nadzienie: 
praliné piernikowe

Poire
Nadzienie: 
płynny marcepan 
z likierem Poire 
Williams 

Truskawka
mini
Nadzienie: płynny  
krem truskawkowy

Valencia
Nadzienie: 
gianduja  
z advocatem  
i pistacją

Olivia
Nadzienie: 
ganache  
słony karmel

Picardie
Nadzienie: 
płynny krem  
pistacjowy

Nero
Nadzienie: 
ciemne ganache 

Nolan
Nadzienie: 
praliné  
z brésilienne

Oranga
Nadzienie: 
praliné o smaku 
pomarańczy

Melrose
Nadzienie: ciemne  
ganache jagodowe

Natasha
Nadzienie: 
ciemne ganache

Orange 
crown
Nadzienie: ciemne  
ganache 
pomarańczowe

Oranga
Nadzienie: 
praliné o smaku 
pomarańczy

Nadzienie: 
ciemne ganache

Hot
Chocolate

Ravel
Nadzienie: ganache 
z  Grand Marnier

Pralinki

Filiz
Czekolada: mleczna
Nadzienie: praliné  
z feuilletine

Leonardo
Nadzienie: płynny 
krem z marakują

Nadzienie: praliné  
z krokantem

KukurydzaKarina
Nadzienie: 
truskawkowe  
ganache z wanilią

Margriet
Nadzienie: 
marcepan  
z kawałkami 
pomarańczy

Mady
Nadzienie: płynny  
krem waniliowy

Evita
Nadzienie: płynny 
krem bananowy

Figa
Nadzienie: 
marcepan z figą

Ginger
Czekolada: deserowa

Nadzienie: marcepan  
z imbirem

Kamila
Nadzienie: biały 
mus z płynnym 
karmelem

Eperni
Nadzienie: 
płynny 
marcepan 
z champagne

Electra
Nadzienie: 
karmelowe 
ganache

Eva
Nadzienie: 
płynny karmel

Specjalności

Perły i Trufle

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Perła  
baileys
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Perła  
ganache
Nadzienie: 
ciemne ganache 
(72% kakao)

Perła  
grand marnier
Nadzienie: mleczne  
ganache Grand 
Marnier

Perła  
kawowa
Nadzienie: mleczne  
ganache z kawą

Perła  
whisky
Nadzienie: mleczne  
ganache z whisky

Perła  
ilvar
Nadzienie:  
sernik cytrynowy

Perła  
rhum
Nadzienie: mleczne  
ganache z rumem

Perła  
crème brûlée
Nadzienie: białe  
ganache crème 
brûlée

Perła  
tiramisu
Nadzienie: mleczne  
ganache Tiramisu

Perła  
truskawkowa
Nadzienie: białe  
ganache 
truskawkowe

Trufla  
amaretto

Trufla  
baileys

Trufla  
chilli

Trufla
pomarańczowa 

Trufla  
szampańska

Orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Pralinki
z likierem
Nadzienie: 
prawdziwe 
płynne alkohole

Trufla 
w płatkach 
migdałowych

Trufla 
w płatkach 
deserowych

Trufla 
rumowa

Perła 
Marc de Champagne
Nadzienie: ganache 
z Marc de Champagne

Luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

Perła
chilli
Nadzienie: ganache 
z papryką chili



Zapraszamy do wizyty w naszych Pijalniach Czekolady i Kawy. Kilkanaście  
lokali w różnych miastach Polski stworzonych zostało dla osób, które szukają  

miejsca gdzie mogą odpocząć od codziennego zgiełku i natłoku spraw  
do załatwienia, a jednocześnie pragną podróżować w nowe, nieznane rejony 

czekoladowej przyjemności. 

Adresy naszych Pijalni dostępne na stronie 
www.mountblanc.pl

Po szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz możliwości  
personalizacji bombonier zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Żabińska - 500 399 945
Anna Puzia - 797 163 599

Anika Derkulskaya - 506 037 278

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. 
Wszelkie informacje dotyczące pełnej oferty znajdą Państwo 

na naszej stronie
 www.mountblanc.pl

Powyższa oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  
art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.  

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. 
Cennik obowiązuje od 1 lutego 2022 roku. Ceny mogą ulec zmianie.



www.mountblanc.pl
zamowienia@mountblanc.pl

tel. +48 500 399 945
+48 506 037 278
+48 797 163 599

Mount Blanc Sp. z o.o.
ul. Zakliki z Mydlnik 16A

30-198 Kraków


