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Chokolade er ikke bare chokolade – chokolade er smag, 
fylde og fremfor alt personlighed

Moden er også kommet til kakaobønnerne – ”Haute cocoture” – med det fineste konditorhåndværk og 
kompromisløse kvaliteter. Det er skønne traditioner, der føres gennem chokoladesnedkeriets tidsmaskine 

og bliver tidssvarende på smag og kvalitet. Kun det bedste er godt nok.

Vores produkter spejler sig i det nordiske smagsspektrum – overrasker, forfører og tager dig med rundt i 
den mest tidsløse og harmoniske smagsoplevelse, der modigt udfordrer dine chokoladevaner  

– velkommen til et smagsunivers!

Cocoture – kompromisløst chokoladesnedkeri.
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Varenr. 0210082  
95-100g multicolour 

pralinéæg med 
nougat fyld i  
cellofanpose  

(kolli 12) 

Varenr. 0210078
70g lysebrune Cocoture fyldte 

chokoladekugler i gul/kobber Cocoture 
omslag (kolli 12). Nyhed

Varenr. 0210059
95-100g naturbrune dragéæg 

med Stracciatella fyld i gul/kobber 
Cocoture omslag (kolli 12). 

Nyhed

Varenr. 0210155 
190g mix af naturbrune og hvide  

dragéæg med Stracciatella fyld og  
multicolour pralinéæg i gul/kobber  

Cocoture gift seletion (kolli 6).  
Nyhed

Varenr. 0210081
95-100g naturbrune dragéæg med  

Stracciatella fyld i cellofanpose  
(Kolli 12) 

Varenr. 0210062
90g hvide dragéæg med  

Stracciatella fyld i hvid æske  
med gult Cocoture bånd

Varenr. 0210081
95-100g  

naturbrune 
dragéæg med  

Stracciatella fyld 
i cellofanpose 

(Kolli 12) 

Varenr. 0210074
430g assorterede marcipanæg, multicolour  

pralinéæg og mandler i rund guld hatteæske 

Varenr. 0210109 
55-60g marcipanæg med mørk  

chokolade og fransk nougat  
- Cocoture TOBIAS (kolli 24) 

Varenr. 0210116  -  18g assorterede fyldte chokolade deko æg (kolli 54). Nyhed 

Varenr. 0210157
275g mix af fyldte chokoladeæg,  

assorterede marcipanæg og dragé æg  
i gul/kobber gift selection (kolli 6).  

Nyhed
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Varenr. 0210153
1 stk påskeæg til ophæng fra Lyngby og 36g 

“grønne” mini frøer i flødechokolade i sort sæk. 
Nyhed

Varenr. 0210044
275g mix af fyldte chokoladeæg, 

assorterede marcipanæg og dragé  
æg i grå Cocoture Palæ gift  

selection (kolli 6). Nyhed

Varenr. 0210140
36g 12 stk. “grønne” mini frøer i flødechokolade i sort aflang Cocoture æske. Nyhed

Varenr. 0210138
120g “grønne” frøer med nougatfyld i 

sort aflang Cocoture æske. Nyhed

Varenr. 00021011
Easter giftbox “grønne” mini 
frøer i aflang guld gavekasse. 

Nyhed

Varenr. 0210154
1 stk. påskeæg til ophæng fra Lyngby og 1 stk. Copenhagen og Geneva i sort sæk. Nyhed

Varenr. 0210043
200g mix af fyldte  

chokoladeæg, dragéæg  
med Stracciatella fyld og 
assorterede marcipanæg  
i grå Cocoture Palæ gift  

selection (kolli 6).  
Nyhed
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Varenr. 0210045
480g mix af solgul og orange Cocoture fyldte 
chokoladekugler i gul/kobber Cocoture gift 

selection (kollil 6). Nyhed

Varenr. 0210060
136g 2 stk. 36g marcipanæg (fløde og mørk)  

og 70g naturbrune dragéæg med Stracciatella  
fyld i gul/kobber Cocoture æske. Nyhed

Varenr. 0210058
95-100g hvide dragéæg med  
Stracciatella fyld i gul/kobber  
Cocoture omslag (kolli 12).  

Nyhed

Varenr. 0210057
95-100g multicolour pralinéæg i  

gul/kobber Cocoture omslag  
(kolli 12). Nyhed

Varenr. 0210079
70g orange Cocoture fyldte  

chokoladekugler i gul/kobber Cocoture 
omslag (kolli 12). Nyhed

Varenr. 00021009
Woody easterbox, beer 
& Lakridseriet selection i 

trækasse. Nyhed

Varenr. 0210061 
90g mix af hvide og naturbrune  

dragéæg med Stracciatella fyld i hvid  
æske med gult Cocoture bånd
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Varenr. 0210049  
480g mix af lilla og lyserøde chokoladekugler (de originale 

Cocoture chokoladekugler) i smuk og stilfuld Cocoture 
Palæ gift selection i lilla og med sort låg. (kolli 6) 

Varenr. 0210039 
220g fyldte chokoladeæg og marcipanæg med GOD PÅSKE  

i kvadratisk Cocoture Palæ æske 

Varenr. 0210038 
106g 6 stk. fyldte chokoladeæg i aflang Cocoture Palæ æske 

Varenr. 0210036
95-100g brune multicolour pralinéæg  

i Cocoture Palæ dragébox (Kolli 8)

Varenr. 0210035
95-100g guld multicolour pralinéæg i 

Cocoture Palæ dragébox (Kolli 8)

Varenr. 0210051  
275g skønt mix af chokolade 
dragéæg med Stracciatella 
fyld, fyldte hjemmelavede 

chokoladeæg med forskellig 
smag samt marcipanæg af 

egen opskrift i smuk og stilfuld 
Cocoture Palæ gift selection i lilla 

og med sort låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210122
600g skønt mix af chokolade dragéæg med Stracciatella fyld, fyldte 
hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt multicolour 

pralinéæg med nougat fyld i rund hvid Cocoture Palæ æske 

Varenr. 0210034
95-100g grønne multicolour pralinéæg i 

Cocoture Palæ dragébox (Kolli 8)

Varenr. 0210037
265g brune og guld multicolour pralinéæg i Cocoture Palæ æske 

Varenr. 0210056  
95-100g naturbrune dragéæg med 
Stracciatella fyld i Cocoture Palæ 

dragébox (Kolli 8) 
Varenr. 0210041 

190g skønt mix af hvide og natur-
brune dragéæg med Stracciatella 
fyld samt multicolour pralinéæg 

med nougat fyld i smuk og stilfuld 
Cocoture Palæ gift selection i lilla 

og med sort låg. (kolli 6) 
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Ingen påske uden  
chokoladeæg

I dag er chokoladeægget en af de mest  
´populære traditioner i forbindelse med påske  
– både blandt børn og voksne.  
Det er forbundet med tradition og hygge, da det 
vækker minder fra barndommen om at lave gæk 
med f.eks. bedsteforældre og narre dem til at give 
et påskeæg. Et påskeæg koster ikke ret meget 
men værdsættes højt blandt folk i alle aldre...

Varenr. 0210139
178g 2 stk. fyldte chokoladeæg, 2 stk. marcipanæg og dragéæg 

med Stracciatella fyld i sort aflang Cocoture æske. Nyhed

Varenr. 0210060
136g 2 stk. 36g marcipanæg  

(fløde og mørk) og 70g naturbrune 
dragéæg med Stracciatella fyld i  

gul/kobber Cocoture æske.  
Nyhed

Varenr. 00021004
Easter giftbox med alkoholfri bobler 

i trækasse. Nyhed

Varenr. 0210156
200g mix af fyldte chokoladeæg, 

dragéæg med Stracciatella fyld og 
assorterede marcipanæg i gul/kobber 

Cocoture gift Selection (kolli 6).  
Nyhed

Varenr. 0210068
216g 6 stk. assorterede 36g marcipanæg i sort æske

Varenr. 0210067
104g 8 stk. assorterede marcipanæg i sort aflang æske

Varenr. 0210080  
95-100g hvide 
dragéæg med 

Stracciatella fyld i 
cellofanpose  

(Kolli 12) 

Varenr. 0210136
108g 6 stk.fyldte 

chokoladeæg i sort 
aflang Cocoture æske. 

Nyhed
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Varenr. 0210149
1 stk. Kähler Ursula skål og 8 stk. fyldte  
flowpakkede chokoladeæg i sort sæk.  

Nyhed

Varenr. 0210114  
1kg multicolour 

pralinéæg i brune, 
grønne og guld 
med nougat fyld 
i cylinder med 

alulåg 

Varenr. 0210070
200g mix af dragéæg med Stracciatella fyld og multicolour pralinéæg i påskekalender 

Varenr. 0210069
180g 5 stk. 36g marcipanæg af egen opskrift og med forskellig smag i påskekalender 

Varenr. 0210141
204g Cocoture fyldte chokoladekugler 

i grøn og lysegrøn i gul trekantæske 
med papirklip. Nyhed

Varenr. 0210142
204g Cocoture fyldte chokoladekugler 

i pink og lyserød i gul trekantæske 
med blomsterdekoration. Nyhed

Varenr. 0210063 
140g Lakridseriet 

påskekalender ”5 days of 
easter”. Forskellige  

fristelser fra Lakridseriets 
univers samt fyldte  
chokoladeæg med  

lakrids 

Varenr. 0210113  
2 kg Happy Easter multicolour  
pralinéæg i brun, guld og grøn i  

cylinder med alulåg

Varenr. 0210150
1 stk. Kähler Ursula skål og 300g multicolour 

pralinéæg i sort sæk. Nyhed

Varenr. 0210148
1 stk. Kähler Ursula skål og 1kg Geneva  

i stor sort sæk. Nyhed
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Varenr. 0210040
190g mix af naturbrune og hvide 
dragéæg med Stracciatella fyld  

og multicolour pralinéæg i  
grå Cocoture Palæ gift selection  

(kolli 6). Nyhed

Varenr. 0210048   
200g skønt mix af chokolade dragéæg 

med Stracciatella fyld, fyldte hjem-
melavede chokoladeæg med forskellig 
smag samt assorterede marcipanæg 

af egen opskrift i smuk og stilfuld 
Cocoture Palæ gift selection i grøn og 

med sort låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210050
480g mix af grøn, lysegrøn og solgul 

Cocoture chokoladekugler i grå 
Cocoture Palæ gift selection (kolli 

6). Nyhed

Varenr. 0210128  
190g skønt mix af hvide og naturbrune 
chokolade dragéæg med Stracciatella 
fyld samt multicolour pralinéæg med 

nougat fyld i smuk og stilfuld Cocoture 
Palæ gift selection i grøn og med sort 

låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210130  
450g guld multicolour pralinéæg med nougat  

fyld i sort Cocoture Palæ hatteæske 

Varenr. 0210129  
350g naturbrune chokolade dragéæg med Stracciatella fyld i sort  

Cocoture Palæ hatteæske 

Varenr. 0210065
182g 14 stk. assorterede marcipanæg i 

hvid æske med gult Cocoture bånd

Varenr. 0210064
91g 7 stk. assorterede marcipanæg i hvid 

æske med gult Cocoture bånd

Varenr. 0210137
96g 8 stk. fyldte smileyæg i sort aflang Cocoture æske. Nyhed

Varenr. 0210143
80g påskeskum i sort rør. 

Nyhed

Varenr. 0210119  
96g mix af multicolour  

pralinéæg i æggebakke 
med gult Cocoture 

bånd

Varenr. 0210144
90g Jelly Beans i sort rør.  

Nyhed

Varenr. 0210080  
95-100g hvide 
dragéæg med 

Stracciatella fyld 
i cellofanpose  

(Kolli 12) 
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Varenr. 0210052  
275g skønt mix af chokolade dragéæg med 

Stracciatella fyld, fyldte hjemmelavede  
chokoladeæg med forskellig smag samt  

assorterede marcipanæg af egen opskrift i  
smuk stilfuld Cocoture Palæ gift selection i gul  

og med sort låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210054  
480g mix af guld og solgule chokoladekugler 

(de originale Cocoture chokoladekugler) i 
smuk og stilfuld Cocoture Palæ gift selection i 

gul og med sort låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210042  
190g skønt mix af hvide og naturbrune 
chokolade dragéæg med Stracciatella 
fyld samt multicolour pralinéæg med 

nougat fyld i smuk og stilfuld Cocoture 
Palæ gift selection i gul og med sort 

låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210047
200g skønt mix af chokolade  

dragéæg med Stracciatella fyld, fyldte 
hjemmelavede chokoladeæg med  
forskellig smag samt assorterede  

marcipanæg af egen opskrift i smuk og 
stilfuld Cocoture Palæ gift selection i  

gul og med sort låg (Kolli 6) 

Varenr. 0210118  
90g naturbrune dragéæg med  

Stracciatella fyld i Cocoture Palæ 
kræmmerhus (Kolli 12)

Varenr. 0210131  
60g mix af guld og brune multicolour  

pralinéæg med nougat fyld i Cocoture Palæ 
mini kræmmerhus (Kolli 14) 

Varenr. 0210124  
825g skønt mix af chokolade dragéæg med Stracciatella fyld, fyldte 
hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt multicolour 

pralinéæg med nougat fyld i rund hvid Cocoture Palæ æske 

Varenr. 0210158
120g naturbrune dragéæg 

med Stracciatella fyld 
i æggebakke med gult 
Cocoturebånd. Nyhed

Varenr. 0210123 
600g skønt mix af chokolade dragéæg med Stracciatella fyld, fyldte 
hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt multicolour 

pralinéæg med nougat fyld i rund gul Cocoture Palæ æske 
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Varenr. 30101030
120g mix af marcipan og fyldte  

chokolader - Summer Selection - lille

EASTER  
SPRING&

Varenr. 0210145
1kg 20g “grønne” frøer med  
nougat fyld (kolli 50). Nyhed

Varenr. 0210152
1 stk. Hammershøj bonbonniere 

og 100g naturbrune dragéæg med 
Stracciatella fyld. Nyhed

Varenr. 0210121  
360g 10 stk. assorterede 36g marcipanæg i 

æggebakke med gult Cocoturebånd

Varenr. 30101040
230g mix af marcipan, rommandler og fyldte chokolader - Summer Selection - stor

Varenr. 0210126
144g Kjaramjel Fabrjkken “happy easter”.  

4 stk. 36g karamel marcipanæg

Varenr. 0210151
1 stk. Hammershøj bonbonniere æg 
og 4 stk. fyldte chokoladeæg. Nyhed

Varenr. 0210120  
216g 6 stk. assorterede 36g 
marcipanæg i æggebakke 
med gult Cocoturebånd
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Goes with...

To gode venner sad på deres yndlings café, og skulle nyde en 
kold øl. De havde lyst til snacks, men udvalget var tørre peanuts af 
udefinerbart herkomst. Lige der fik de ideén til Go Nuts! Go Nuts 
går til hygge, til en kold velskænket øl, et glas sprudlende bobler, 
en cocktail med vennerne før maden og efter maden.

Go Nuts – Shareable time with friends!

Varenr. 00021005
Easter giftbox med øl i sort riflet gavekasse. 
Nyhed 
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Rejs verden rundt med lakrids

En skøn forening af de bedste smage fra det bedste lakrids, det  
bedste chokolade og de bedste vingummier... måske verdens bedste! 
Martin og Kims rejser har bragt inspirationer fra alverdens store byer  
– modigt komprimeret ned i et lækkert, minimalistisk, smags  
eksperimenterende produkt. Der som det første af sin slags i  
hele verden serveres for dig i en høj, slank flacon æske, der på  
en gang samler verden, så du kan nyde både Stavanger, Hamburg,  
London og mange andre storbyers særegne smage – salt, sødt,  
stærkt, mildt og cremet. Nyeste medlemmer af familien er Tokyo og Rio.

Lakridseriet – Det bedste fra hele verden – med lakrids!

Varenr. 0210063 
140g Lakridseriet 

påskekalender  
”5 days of easter”. 

Forskellige fristelser 
fra Lakridseriets 

univers samt fyldte 
chokoladeæg med 

lakrids 

Varenr. 0210075 
480g 4 stk. Lakridseriet – Rio, Tokyo, Reykjavik og Stavanger 

i gul Lakridseriet giftbox 

Varenr. 0210073 
72g 4 stk. fyldte chokoladeæg i Lakridseriet æske
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Fabrjkken
KJA

RAMJEL

EASTER  
SPRING

...are finally here 
&

Varenr. 0210110 
1kg 10g HVIDE DRAGÉÆG  
med Stracciatella fyld i cellofanpose 

Varenr. 0210111 
1kg 10g NATURBRUNE DRAGÉÆG  
med Stracciatella fyld i cellofanpose 

Varenr. 0210086 
1kg 10g BLÅ DRAGÉÆG 
Mørk chokolade med hasselnød praliné

Varenr. 0210085 
1kg 10g ROSA DRAGÉÆG
Mørk chokolade med hasselnød praliné

Hvis ikke andet er angivet sælges 
bulkvarer i 1kg poser.

Varenr. 0210083 
1kg 8g MULTICOLOUR PRALINÉÆG 
i mixede foliefarver  

The good old days are back 

At tænke sig – i den vildeste fantasi og med det største vovemod – at kunne kombinere ”good old days”, de gamle engelske dyder 
og opskrifter med noget hipt, trendy og tilpas anderledes... & få et væld af ”her er alt tilladt” karameller ud af det. Karameller der oser 
af old school og alligevel tør være anderledes på smag og stil. Det er vi lykkedes med – og vi vil gerne dele oplevelsen med dig. 
Byd velkommen til Kjaramjel Fabrjkken – en ny og trendy smag af good old days.

Kjaramjel Fabrjkken – alt er tilladt!

Varenr. 99-10-8086 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i guld folie  

Varenr. 99-10-8087 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i brun folie  

Varenr. 99-10-8092 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i blå folie  

Varenr. 99-10-8091 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i turkis folie  

Varenr. 99-10-8089 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG
i pink folie  

Varenr. 99-10-8088 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i grøn folie  

Varenr. 99-10-8090 
1kg 8g NOUGAT PRALINÉÆG 
i rød folie  
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Varenr. 0210145
1kg 20g “grønne” frøer med  
nougat fyld (kolli 50). Nyhed

Varenr. 0210109 
55-60g marcipanæg med 
mørk chokolade og fransk 
nougat - Cocoture TOBIAS 
(kolli 24) 

52g 36g 13g

TOBIAS HAMANN 
er autodidakt konditor og chocolatier og kendt fra TV. I 2016 vandt han, som 
den første amatør nogensinde, Danmarksmesterskabet i chokoladeskulpturer. 

Marcipanæg - Fløde lakrids med hvid stribet deko 

Varenr. 0210091 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)

Varenr. 0210097 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)

Varenr. 0210103 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Assorteret smag og deko 

Varenr. 0210105 - 13g marcipanæg assorterede - (Kolli 60)

Varenr. 0210106 - 36g marcipanæg assorterede - (Kolli 36)

Varenr. 0210107 - 52g marcipanæg assorterede - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk pistacie med kobber deko 

Varenr. 0210088 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)

Varenr. 0210094 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)

Varenr. 0210100 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Hvid orange med hvid stribet deko 

Varenr. 0210092 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)

Varenr. 0210098 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)

Varenr. 0210104 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk cognac med orange stribet deko 

Varenr. 0210089 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)

Varenr. 0210095 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)

Varenr. 0210101 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Mørk alm. med mørk stribet deko 

Varenr. 0210087 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)

Varenr. 0210093 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)

Varenr. 0210099 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Marcipanæg - Fløde karamel med fløde stribet deko 

Varenr. 0210090 - 13g marcipanæg - (Kolli 60)

Varenr. 0210096 - 36g marcipanæg - (Kolli 36)

Varenr. 0210102 - 52g marcipanæg - (Kolli 24)

Varenr. 0210108  
40g fladt marcipanæg 
- mørk alm. med “GOD 

PÅSKE” (kolli 30) 

Varenr. 0210147
1kg 10g mix af smiley i  
hvid og fløde chokolade  

(kolli 100). Nyhed

Varenr. 0210146
1kg 12g karamel bunny  

(kolli 80). Nyhed

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Lakrids og hvid)
Varenr. 0210115

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Orange og mørk)
Varenr. 0210125

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Nougat og fløde)
Varenr. 0210132

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Nougat & fløde). Nyhed
Varenr. 0210135

18g Fyldte chokolade deko æg 
(kolli 54) (Karamel og mørk)
Varenr. 0210127

18g assorterede  
fyldte chokolade deko æg  

(kolli 54). Nyhed 
Varenr. 0210116
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Varenr. 0210133 
500g Cocoture fyldte 

chokoladekugler i lilla, solgul og 
lysegrøn i cylinder med alulåg 

Varenr. 0210112 
1,2kg Cocoture fyldte  

chokoladekugler i lilla, solgul og  
lysegrøn i cylinder med alulåg 

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1975 
Mørk chokolade med cheesecake og  

amaretto, tvistet i strålgråt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1300 
Mørk chokolade med crisp kerne 

tvistet i sølv papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1980 
Flødechokolade med hvid kokos kerne, 

tvistet i hvidt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1600 
Mørk chokolade med macadamia fyldning,  

tvistet i rødt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1985 
Mørk chokolade med pistacie,  

tvistet i pink papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1900 
Flødechokolade med et strejf af appelsin,  

tvistet i lyserødt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1410 
Flødechokolade med et strejf af karamel,  

tvistet i solgult papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1700 
Flødechokolade og nougatkerne, 

tvistet i mørkegrønt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1400  
Fløde chokolade med et strejf af karamel,  

tvistet i guld papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1825 

Mørk chokolade og karamelcrunch og  
havsalt, tvistet i lysebrunt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1995 
Flødechokolade med amaretto og mandelstykker,  

tvistet i tyrkis papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1800 
Mørk chokolade og fyldning med et strejf  

af mint, tvistet i mørkebrunt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1750 
Flødechokolade og nougat rørt med lakrids,  

tvistet i lysegrønt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1650 
Flødechokolade med kerne af honning og nougat-

crunch, tvistet i mørkerødt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1965 
70% mørk chokolade med honning,

tvistet i cremefarvet papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1990 
70% mørk chokolade med chokoladecreme,  

tvistet i orange papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1960 
Kobber flødechokolade med rom og lime,  

tvistet i kobber papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1500 
Mørk chokolade med et strejf af espressokaffe,  

tvistet i sort papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1550

Flødechokolade med pom granatæble,
tvistet i blå/sort papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1850 
Flødechokolade med hvid yoghurt crisp kerne,  

tvistet i blåt papir

Fyldt chokoladekugle Varenr. 78-22-1970 
Flødechokolade med hvid cookie dough kerne,  

tvistet i lilla papir

Cocoture chokoladekugler var de første på markedet  
i Danmark for mere end 15 år siden. 

Originalen er lavet på rigtig chokolade, op til  
70% kakaoindhold – smag forskellen!

Varenr. 0210055  
480g mix af solgul, lyse- og mørkegrønne chokoladekugler  

(de originale Cocoture chokoladekugler) i  
smuk og stilfuld Cocoture Palæ gift selection i  

grøn og med sort låg. (kolli 6)
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Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud er gældende for 
PR Chokolade A/S i 30 dage efter afgivelse. Alle salgspriser er ekskl. 
moms og lokale eksportafgifter, samt evt. indfortoldning (eksport). 

Kataloget er gældende til og med den 31. marts 2021.

Alle ordrer leveres ab fabrik. Der henvises til vores øvrige salgs og 
leveringsbetingelser som fi ndes på nedenstående hjemmeside.

Se vores øvrige sortiment på www.prchokolade.dk.

LINKS OG ANDRE HJEMMESIDER:
www.kjaramjelfabrjkken.dk
www.cocoture.dk 
www.gonuts.dk
www.Lakridseriet.dk
facebook.com/LAKRIDSERIET

KUNDECENTER: 
Salg@prchokolade.dk
tlf.: +45 7553 0122
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