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KIM JESTEŚMY?

Manufaktura Czekolady Chocolate Story to jedna 
z  niewielu firm na świecie, w  której czekoladę wyrabia 
się bezpośrednio od ziaren kakaowca aż do tabliczki. 
Ekspercką wiedzę na temat czekolady i jej przetwarzania 
zgłębiamy i skutecznie rozwijamy od 2009 roku. W naszej 
manufakturze dbamy o najwyższą jakość na każdym eta-
pie powstawania czekolady. Do produktów nie dodajemy 
żadnych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojo-
wej, dzięki czemu są one zdrowe i  wyraziste w  smaku. 
Nasze tabliczki produkujemy bezpośrednio ze starannie 
wyselekcjonowanych ziaren kakaowca, pochodzących 
z różnych zakątków świata. Opierając się na tradycyjnych 
metodach wyrobu czekolady, zachowujemy jej naturalny 
aromat i barwę.

NASZĄ PASJĄ  
JEST CZEKOLADA
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150 LAT TEMU TABLICZKI POWSTAWAŁY DOKŁADNIE TAK,  
JAK ROBIMY JE DZISIAJ.

Drzewko kakaowca 
z owocami

Zbiory owoców 
(wrzesień i maj)

Fermentacja (3-8 dni), 
suszenie (2-4 dni) 

i pakowanie  
w jutowe worki

Transport z Afryki lub 
Ameryki Południowej 

i Środkowej

Odwiewanie  
łupinek

Miażdżenie (4h), 
konszowanie (60h) 

i rafinacja ziarna 
z cukrem

Temperowanie 
(hartowanie) 
i formowanie

Chłodzenie  
(4-7°C)

Pakowanie

Ręczna selekcja  
ziaren

Prażenie (ogromny 
wpływ na smak)

Kruszenie  
(jak najszybciej  

po prażeniu)

Ziarno w Manufakturze 
Czekolady

Dekorowanie



W  Państwa ręce oddajemy najnowszą ofertę zestawów prezen-
towych przygotowywanych z  myślą o  partnerach biznesowych, 
kontrahentach i pracownikach. Zestawy prezentowe Manufaktury 
Czekolady Chocolate Story znakomicie wpisują się w  oczekiwa-
nia naszych Klientów. Stworzoną ofertą staraliśmy się zaspokoić 
zapotrzebowanie na zróżnicowane budżetowo prezenty korpora-
cyjne. Zgodnie z preferencjami, organizujemy wysyłkę zestawów 
na podstawie otrzymanych wytycznych. Przewidujemy możliwość 
pojedynczego pakowania zestawów zarówno dla pracowników 
stacjonarnych, jak i tych pracujących zdalnie.

PREZENTY INNE NIŻ WSZYSTKIE – CZYLI JAKIE?  

Naszym celem było zaoferowanie wartościowej zawartości bez bra-
nia udziału w wyścigu o najbardziej wymyślne opakowanie. Zdajemy 
sobie sprawę z faktu, że nasi Klienci zwracają coraz większą uwagę na 
jakość produktu, a nie tylko na „kolorowy papierek”.

Naszym wyróżnikiem jest rzemieślnicza produkcja prawdziwej cze-
kolady. Ponadto wszystkie opakowania do zestawów prezentowych 
wykonane są w  Polsce z  drewna lub kartonu. Papierowe pudełka 
prezentowe, bezpieczne dla środowiska, wypełnienie, a także sznurek 
jutowy to materiały ekologiczne, naturalne i nadające się do dalszego 
recyklingu. Tam gdzie to możliwe eliminujemy krok po kroku plasti-
kowe opakowania, zastępując je biodegradowalnymi i zdatnymi do 
utylizacji. Kartonowe pudełka prezentowe zdobione są farbami wod-
nymi, aby wyeliminować emisję szkodliwych substancji.

Ręczna i niekoncernowa produkcja to nie tylko ikonka „Hand Made”. 
To przede wszystkim dbałość o naturalne składniki bez „polepszaczy”, 
konserwantów i  barwników. W naszej manufakturze stawiamy na naj-
wyższą jakość bez kompromisów i drogi na skróty.

W tym roku w ofercie zagościł również wskrzeszony przez nas likier 
czekoladowy CACAO CHOIX, wykonany zgodnie z legendarną recep-
turą z wykorzystaniem naszej prawdziwej czekolady.

PREZENTY INNE NIŻ WSZYSTKIE
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Manufaktura Czekolady Chocolate Story oferuje Państwu coś więcej 
niż tylko słodkie, drobne upominki. W naszym katalogu można zna-
leźć gotowe Zestawy Prezentowe zawierające szeroki wybór czekolad 
o przeróżnych nutach smakowych, pochodzących z ziaren kakaowca 
z całego świata. Produkcja prawdziwej czekolady to długi i  złożony 
proces, w  który zaangażowanych jest wiele osób. Pierwszym ogni-
wem są plantatorzy, bez których nie byłoby tego cennego „czarnego 
złota”. Jeśli tylko jest to możliwe, staramy się docierać do nich bezpo-
średnio, aby mieć wpływ na wybór ziarna już na plantacji. Stosujemy 
model bezpośredniej współpracy z plantatorami „Direct Trade”, dzięki 
czemu mamy możliwość wyselekcjonowania najlepszych ziaren kaka-
owca. Kolejne etapy produkcji, jak prażenie, rozdrabnianie, konszowa-
nie i formowanie w tabliczki, przebiegają już w naszej manufakturze. 

Założycielami firmy są Tomek Sienkiewicz i Krzysiek Stypułkowski. 
Z  wykształcenia informatycy, ale z  pasji do czekolady i  chęci 
stworzenia czegoś prawdziwego a nie wirtualnego, postanowili 
zrezygnować z „ciepłych posad” i stworzyć w 2009 roku pierwszą  
w  Polsce manufakturę produkującą czekoladę bean-to-bar 
– od ziarna do tabliczki. W  2017 roku jako współwłaściciel 
i  Członek Zarządu dołączył Marcin Parzyszek, doświadczony 
manager z  wieloletnim doświadczeniem na rynku czekolady 
w sektorze B2B oraz prezentów korporacyjnych. Dwuosobowy 
kiedyś zespół naszej manufaktury znacznie się powiększył, ale 
cały czas przyświeca nam niezmiennie chęć tworzenia prawdzi-
wej czekolady, co sprawia nam ogromną radość.

JOHE 70% 
- srebrny medal w 2016 roku

GHANA Grand Cru 70%  
- srebrny medal w 2016 roku

DOMINIKANA Grand Cru 70%  
- brązowy medal w 2018 roku

OD ZIARNA DO TABLICZKI

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nasze tabliczki zostały już kilkukrotnie wyróżnione prestiżowymi medalami Academy of Chocolate Awards

Manufaktura Czekolady została opisana przez Przez Georga Bernardiniego  na łamach księgi uznawanej za „biblię” czekolady  
-  „Chocolate – The Reference Standard”. Nasza GHANA Grand Cry 70% została uznana jako „najlepsza Ghana na rynku światowym” !
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KONDRAT  
WINA WYBRANE

Dobrze skomponowane prezenty na długo zapadają 
w  pamięć. Dlatego w  zestawach z  rzemieślniczymi czeko-
ladami naszej Manufaktury odnajdą Państwo unikalne wina 
z selekcji Kondrat Wina Wybrane. Kompozycje dobrane tak 
by podkreślały wzajemnie smak i aromat. 

Zestawy z winami z selekcji Kondrat Wina Wybrane prezen-
tujemy w katalogu na stronach: 8-9, 12-15, 18-23, 26-27.
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FACTORIA  
RARITAS 9/15

Dopełnieniem naszych zestawów upominkowych są tra-
dycyjne nalewki, naturalne konfitury, powidła oraz szla-
chetne kawy i  herbaty, powołane do życia pod marką 
FACTORIA RARITAS 9/15. Produkty te powstają z naszej 
inicjatywy dzięki ludziom, którzy podobnie jak my do 
tego co robią podchodzą z  należytą pasją i  dbałością 
o  naturalne i  zdrowe składniki oraz tradycyjne metody 
manufakturowej produkcji.

Wszystkie produkty FACTORIA RARITAS 9/15 powstają 
w Polsce z wykorzystaniem tylko najwyższej jakości surowców. 

7



1/ KUFER OBFITOŚCI

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas(100 g)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA  
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• czekolada z dodatkami PRAŻONE ZIARNO KAKAO 70% kakao (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - PIERNIKOWA 43% 
kakao (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g) 

• czekolada kulinarna WENEZUELA 100% (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- CAFFE LATTE 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
– ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady MEXICO ZOQUE 50% kakao Dark Milk (50 g)

• trzy lizaki HOT OR POP  
– MLECZNY, POMARAŃCZA, MALINA (3x30 g)

• nierafinowana czekolada do picia - mleczna (60 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 35 x 11 x 35 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

2/ KUFER CAVA i OWOCE

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA   
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 35 x 11 x 35 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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3/ KUFER GRAN DOQUE

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami TRUSKAWKA I ZIELONY PIEPRZ   
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g) 

• nierafinowana czekolada do picia - mleczna (60 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU PIERNIKOWA 43% kakao 
(50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU CAFFE LATTE 44% kakao 
(60 g)

• czekolada kulinarna  WENEZUELA 100% (150 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA  (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 35 x 11 x 35 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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4/ NIEJEDNORODNY

• wódka Jednorodna Ziemniaczana (500 ml) 

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g) 

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCINO (30 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli  
CIEMNA 70% kakao (120 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

6/ THE FAMOUS BOX

• szkocka whisky The Famous Grouse (500 ml)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU PIWO 44% kakao (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri (50 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

5/ THE FAMOUS BOX II

• szkocka whisky The Famous Grouse (500 ml)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g) 

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA  czekolada 
mleczna 44% kakao (100 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tabliczka czekolady WENEZUELA 100 % kakao (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao + wanilia i mleko (50 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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8/ CHERRY

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• wiśnia w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g) 

• czekolada kulinarna CIEMNA 70% (150 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

7/ POMARAŃCZOWA FACTORIA

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• nierafinowana czekolada do picia - mleczna (60 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - POMARAŃCZOWA  
42% kakao (50 g) 

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - WIŚNIA 70% kakao (60 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

9/ CACAO CHOIX

• likier czekoladowy CACAO CHOIX (200 ml)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka CAPPUCCINO  (36 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy box prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 22 x 22 x 22 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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11/ LEŚNY

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S 
 House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

10/ OWOCOWY

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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13/ MALINOWY

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe MALINA czekolada deserowa 70% (80 g)

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• trójkątna czekolada biała z maliną UNICORN (35 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza, 18 g 

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

12/ ESTREMADURA

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

14/ SIEDEM ŻYCZEŃ

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• trójkątna czekolada mleczna z pomarańczą UNICORN (35 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe  CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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15/ PRIMITIVO

• włoskie, czerwone wytrawne wino  
Miopasso Primitivo Puglia IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

17/ VESPERTINO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

16/ ON

• wódka Jednorodna Ziemniaczana (500 ml) 

• czekoladowy KLUCZ FRANCUSKI  (140 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kuferek prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 24 x 8 x 32 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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19/ TERRA DE TOUROS

• czerwone, wytrawne wino z Portugalii  
Casal Monteiro Terra de Touros Pinot Noir Touriga Nacional (750ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka CAFFE LATTE (36 g) 

• czekolada kulinarna CIEMNA 70% (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - WIŚNIA  70% kakao (60 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri (50 g)

• - czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 32 x 16 x 24 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

18/ GALICJA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe  CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zestaw zapakowany w kraftowy kufer prezentowy  
z uchwytem ze sznurka jutowego 
Wymiar zestawu: ok. 32 x 16 x 24 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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20/ DO HERBATY

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• Wiśniówka Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

21/ WANILIA I MLEKO

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao + wanilia i mleko (50 g)

• trójkątna czekolada mleczna z pomarańczą UNICORN (35 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g) 

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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22/ ORANGE

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

24/ NIEBIESKIE MIGDAŁY

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA – mleczna z kawą (60 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

23/ WENEZUELA

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli MLECZNA  
70% kakao (120 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g) 

• lizak HOT OR POP - CAPPUCCINO (30 g)

Całość zamknięta w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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25/ SKRZYNIA MIOPASSO

• włoskie, czerwone wytrawne wino  
Miopasso Primitivo Puglia IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami TRUSKAWKA I ZIELONY PIEPRZ  
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g) 

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri (50 g)

• lizak HOT OR POP – CAFFE LATTE (30 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm

27/ IBERICO

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g) 

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm

26/ SKRZYNIA CANTINA TOLLO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
KARDAMONOWA 68% kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladowy KORKOCIĄG (120 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g) 

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm
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28/ REGALO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g) 

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao + wanilia i mleko (50 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Zawartość ze świąteczną ozdoba, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 36x11x10 cm
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29/ ROSSO

• włoskie, czerwone wytrawne wino  
Miopasso Primitivo Puglia IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami WIŚNIA I PRAŻONY MIGDAŁ 
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• wiśnia w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

31/ PROVINCIA

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
WIŚNIA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (120 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

30/ INSIGNIA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Pedro Luis Monastrell Jumilla DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON  
czekolada ciemna 70 % kakao (100 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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33/SPEZIATO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna z chili (60 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

34/ FRESCO

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• trójkątna czekolada mleczna z pomarańczą UNICORN (35 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (120 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

32/ FESTIVO

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe SZARLOTKA  czekolada mleczna 44% (80 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka CAFFE LATTE (36 g) 

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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36/ ŚLIWKOWY

• Wódka Toruńska SLIWKA Z NUTĄ CZEKOLADY (500 ml)

• czekolada z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON 70% kakao (50 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU - WIŚNIA  70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70 % kakao + żurawina (55 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekolada kulinarna  WENEZUELA 100% (150 g)

• lizak HOT OR POP – MALINA (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

35/ FRESCO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Las Dos Marias Tinto (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCCINO (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

37/ TERRABUONA

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladowy KORKOCIĄG (120 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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38/ TEMPRANILLO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady GHANA  
70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

39/ CZEKOLADY I CZEKOLADKI

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami  MORELA I MALINA   
czekolada mleczna 44% kakao (100 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady MADAGASKAR 46% kakao + mleko (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCCINO (30 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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40/ SET #1

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli CIEMNA  
POMARAŃCZOWA (120 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
- POMARAŃCZOWA  42% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – MALINA (30 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g)

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)



41/ SET #2

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
KARDAMONOWA 68% kakao (50g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 80% kakao + ksylitol (50 g)

• pistacje w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe malina + pomarańcza (18 g) 

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

43/ SET #4

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• lizak HOT OR POP – CAPPUCCINO (30 g)

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

42/ SET #3

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Zestaw zapakowany na kraftowej tacy prezentowej
Wymiar zestawu: ok. 28x19x4 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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44/ GUSTO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
Cantina Tollo Terrabuona Montepulciano d’Abruzzo DOP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli MLECZNA  
KORZENNA (120 g)

• tabliczka czekolady IM POSSIBLE House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

46/ MANZANA

• białe, wytrawne wino musujące z Hiszpanii  
Lopez Morenas Gran Duque Selección Brut Cava DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe SZARLOTKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao + wanilia i mleko (50 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka POMARAŃCZA (36 g) 

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

45/ PIERNIKOWY

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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47/ AZUL

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
Vespertino Tempranillo (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU 
MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka ASORTYMENT (36 g) 

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 26x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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48/ CACAO & CAFFE

• likier czekoladowy CACAO CHOIX (200 ml)

• czekolada kulinarna CIEMNA 70%  (150 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna z kawą (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladki pralinowe CAPPUCCINO + CAFFE LATTE (18 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

49/ OWOCE W CZEKOLADZIE

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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51/ CHOCOLAT

• likier czekoladowy CACAO CHOIX (200 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekoladki pralinowe, bombonierka ASORTYMENT (36 g) 

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• lizak HOT OR POP – MLECZNY (30 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

50/ ROZGRZEWKA

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70 % kakao + żurawina (55 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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53/ PIGWA I WIŚNIA

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• wiśniówka Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady MEXICO ZOQUE 50% cocoa Dark Milk (50 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna z kawą (60 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

52/ WIŚNIE & WIŚNIE

• wiśniówka Factoria Raritas (100 ml)

• wiśnia w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g) 

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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54/ LAS VEGAN’S

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

55/ MR. COOKIE

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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57/ KOLEKCJA Z MORELĄ

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej MANU  
PIERNIKOWA 43% kakao (50 g)

• morela w czekoladzie mlecznej MANU 44% kakao (80 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

56/ KOLEKCJA Z POMARAŃCZĄ

• czekolada z dodatkami POMARAŃCZA 70% kakao (50 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli CIEMNA  
POMARAŃCZOWA (120 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

58/ KOLEKCJA Z ŻURAWINĄ

• czekolada z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70 % kakao + żurawina (55 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

• czekoladki pralinowe MALINA + POMARAŃCZA (18 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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59/ RED

• czekolada z dodatkami MALINA 44% kakao (50 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70 % kakao + Peri-Peri

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)

61/ ORANGE

• herbata świąteczna ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• czekolada do picia z ziaren z Wenezueli CIEMNA  
POMARAŃCZOWA (120 g)

• lizak HOT OR POP – POMARAŃCZA (30 g)

Całość zamknięta w pudełku upominkowym z okienkiem.
Wymiar zestawu: ok. 27x20x7 cm
Opakowanie transportowe: 2 sztuki lub 1 sztuka (opcjonalnie)
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PERSONALIZACJA 

Zestawy Prezentowe PERSONALIZOWANE

Wszystkie Zestawy Prezentowe mogą być perso-
nalizowane. Możemy do nich dodać dodatkowy 
produkt lub karnet z życzeniami.

Na kraftowych opakowaniach kartonowych 
możemy nadrukować farbami wodnymi Państwa 
logo lub inny motyw. Wygrawerowane logo 
efektownie się będzie prezentować na drewnia-
nych skrzynkach prezentowych.

TWOJE  

LOGO
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OFERTA 

ŚWIĄTECZNA  

DLA FIRM 

2020

NATURALNIE – OD ZIARNA DO TABLICZKI

Wymiary: 160 x 160 x 37 mm

Masa netto: 82 g (asortyment 9 czekoladek pralinowych)

Minimalne zamówienie: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Termin minimalnej trwałości: 6 mc

BOMBONIERKA ELEGANCE #9

Personalizacja:  

pudełko 

- pole widoczne 160 x 160 mm

- druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat. CS-231

Wymiary: 98 x 98 x 28 mm

Masa netto: 36 g  

(asortyment 4 czekoladek pralinowych)

Minimalne zamówienie: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Termin minimalnej trwałości: 6 mc 

Personalizacja:  

pudełko 

- pole widoczne 98 x 98 mm

- druk cyfrowy/offsetowy

GIFT BOX #4

Nr kat. CS-223

Nr kat. CS-236

ONE #1
Nr kat. CS-232

Wymiary: 45 x 45 x 45 mm

Masa netto: 9 g (1 czekoladka pralinowa)

Minimalne zamówienie: 200 szt.

Opakowanie zbiorcze: 40 szt.

Termin minimalnej trwałości: 6 mc 

Personalizacja:  

pudełko 

- pole widoczne 45 x 25 mm 

- druk cyfrowy/offsetowy

Wymiary: 60 x 20 x 35 mm

Masa netto: 18 g (2 czekoladki pralinowe)

Minimalne zamówienie: 200 szt.

Opakowanie zbiorcze: 40 szt.

Termin minimalnej trwałości: 6 mc 

Simply #2

Personalizacja:  

pudełko 

- pole widoczne 60 x 20 mm 

- druk cyfrowy/offsetowy

17

Czekoladki  

pralinowe

U
nikalne, naturalne czekoladki bez 

konserwantów i sztucznych aroma-

tów. Tylko prawdziwe owoce!
Wymiary: 160 x 160 x 37 mm

Masa netto: 145 g (asortyment 16 czekoladek pralinowych)

Minimalne zamówienie: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze: 6 szt.

Termin minimalnej trwałości: 6 mc

BOMBONIERKA ELEGANCE #16

Personalizacja:  

pudełko 

- pole widoczne 160 x 160 mm

- druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat. CS-230

CAPPUCCINO 

czekolada mleczna z kawą

CAFFE LATTE 

czekolada biała z kawą

POMARAńcza 

czekolada mleczna  

z pomarańczą

ANANAS z kurkumą 

czekolada biała z kurkumą  

i ananasem

MALINa 

czekolada biała z malinami

16

NAJNOWSZA OFERTA ŚWIĄTECZNA  
PERSONALIZOWANYCH  
CZEKOLAD I CZEKOLADEK 

dostępna w katalogu lub na stronie internetowej  
www.ManufakturaCzekolady.pl
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 POLSKA
WArSZAWA / ŁÓDŹ / ŁOMIANKI
www.ManufakturaCzekolady.pl

Karolina Żukowska
  570 989 968

  k.zukowska@manufakturaczekolady.pl

Małgorzata Ignatczyk
  570 989 966
  m.ignatczyk@manufakturaczekolady.pl


