
Корпоративен
каталог
2021-2022



Ръчно направени бонбони
от  

майсторите шоколатиери 
на 100 грама сладки, 

обучени в най-добрите школи 
на „Lenotre“ и „Callebaut“
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Снимките на бонбоните са примерни. 
По желание към всяка кутия може да се 

добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка

Цена и размер, след запитване.
За индивидуален дизайн само със 

запитване.

Минимално количество за поръчка - 20 бр.

№ 01  КУТИЯ 9 БОНБОНА - КВАДРАТ

*Цена: 12,90 лв./бр. 
размер: 10,5 х 10,5 х 3,5 см

№ 02  КУТИЯ С 9 БОНБОНА, ПУРА
*Цена: 12,90 лв./бр. 

размер: 26,5 х 4 х 3 см
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№ 03  КУТИЯ 16 БОНБОНА, МИКС

*Цена: 16,90 лв./бр. 
Размер: 13,5 х 13,5 х 3,5 см

№ 04  КУТИЯ 32 БОНБОНА, МИКС
*Цена: 31,20 лв./бр. 

Размер: 25,5 х 13,5 х 3,5 см

Снимките на бонбоните са примерни. 
По желание към всяка кутия  
може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка
Цена и размер, след запитване.
За индивидуален дизайн само със запитване.

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 6  ЛУКСОЗНА КУТИЯ 
КНИГА – 12 БР.

Стилен подарък, може да 
се постави фирмено лого 

на разделителя!
Микс от ръчно изработени 

бонбони от висококачествен 
белгийски шоколад.

 *Цена: 24,90 лв./бр.
Размер: 20 х 13,8 х 3,5 см

№ 05 ЛУКСОЗНА КУТИЯ 
КНИГА – 24 БР.
Стилен подарък, може  
да се постави фирмено 
лого на разделителя!
Микс от ръчно 
изработени бонбони 
от висококачествен 
белгийски шоколад.

*Цена: 49,50 лв./бр. 
Размер: 20 х 13,8 х 3,5 см

LUX серия бонбони

Минимално количество за поръчка - 20 бр.



РЪЧНО РИСУВАНИ
СЛАДКИ
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№ 7 РИСУВАНА МЕДЕНКА – 
КОЛЕДЕН ЕЛЕН
Опаковка: целофан и панделка

*Цена: 6,90 лв./бр.  
Размер: около 12 см

№ 8, № 9  РИСУВАНА МЕДЕНКА 
КОЛА И СНЕЖЕН ЧОВЕК

Опаковка: целофан и панделка

*Цена: 6,90 лв./бр.  
Размер: около 12 см

№ 10  РИСУВАНА МЕДЕНКА ЕЛХА
Опаковка: целофан и панделка

*Цена: 6,90 лв./бр. 

Размер: около 12 см

Минимално количество за поръчка - 20 бр.

№ 8

№ 9
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№ 13  СЛАДКИ МИКС С 
РИСУВАНА МЕДЕНКА МЕЧЕ

Опаковка: целофанов плик и 
панделка

*Цена: 12,90  лв. /бр. / 0,225 кг

По желание към всеки пакет може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка.

Цена и размер, след запитване.

№ 11 СЛАДКИ МИКС С 
РИСУВАНА МЕДЕНКА ЧОВЕЧЕ
Опаковка: целофанов плик и 
панделка

*Цена: 12,90  лв. /бр. / 0,225 кг

№ 12  СЛАДКИ МИКС С 
РИСУВАНА МЕДЕНКА РЪКАВИЧКА

Опаковка: целофанов плик и 
панделка

*Цена: 12,90  лв. /бр. / 0,225 кг

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 16 – ПАКЕТ РУГАТЕЛА 
С ШОКОЛАД
Опаковка: целофанов 
плик и панделка

*Цена: 14,90 лв. /бр. / 
0,350 кг

№ 15 – ФРЕНСКИ 
БАДЕМОВИ КЕКСЧЕТА
Опаковка: целофанов 

плик и панделка

*Цена: 7,90  лв. /бр. / 
0,215 кг

По желание към всеки пакет може 
да се добави:

1. Картичка с лого / стикер
Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 

2. Ръчно изработена коледна 
картичка.

Цена и размер, след запитване.

№ 14  
КОЛЕДЕН БУРКАН 

Стъклен буркан, ръчно 
изработени сладки микс 

и една рисувана коледна 
меденка.

*Цена: 22,90  лв. /бр. /  
0,420 кг

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 17 – СРЕДНА КУТИЯ 
ПРАЗНИЧНИ СЛАДКИ 
MЕRRY CHRISTMAS

*Цена: 21,90 лв. / 0,360 кг
Размер: 14,5х15 см

№ 18 – СРЕДНА КУТИЯ 
ПРАЗНИЧНИ СЛАДКИ – 

КОЛЕДЕН МЕЧО
*Цена: 18,90 лв. / 0,320 кг

Размер: 14,5х15 см

По желание към всяка кутия може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка.

Цена и размер, след запитване.

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 19 – МАЛКА ЛУКС  
КУТИЯ С КОЛЕДНИ  
СЛАДКИ И РИСУВАНИ  
ДЖИНДЖИФИЛОВИ  
СЛАДКИ

*Цена: 15,90 / 0,250 кг

№ 20 – МАЛКА ЛУКС  
КУТИЯ С КОЛЕДНИ СЛАДКИ  
И РИСУВАНИ МЕДЕНКИ

*Цена: 15,90 лв. / 0,250 кг

По желание към всяка кутия  
може да се добави:

1. Картичка с лого / стикер
Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 

2. Ръчно изработена коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.

№ 21 – ГОЛЯМА ЛУКСОЗНА  
КУТИЯ С КОЛЕДНИ СЛАДКИ  
И РИСУВАНИ МЕДЕНКИ

*Цена: 28,90 лв. / 0,400 кг
Размер: 26 х10 х 5 см

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 22   
ТОРТА MERRY CHRISTMAS  

С ХРУПКАВИ ЦЕЛУВКИ,  
КАНЕЛЕНИ ДЖИНДЖИФИЛОВИ 

ЧОВЕЧЕТА И АРОМАТНИ  
СУШЕНИ ПОРТОКАЛИ

*Цена: 83,40 лв.



Подаръчни
кутии и комплекти
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№ 23 – MЕRRY CHRISTMAS
Кутия с празнични коледни сладки

Голяма рисувана меденка
Пакет кулоракия

Пакет крекери
Пакет сладки микс

Червено бутиково вино
Кутия с ръчно изработени бонбони  

от белгийски шоколад
Празнична луксозна опаковка

*Цена: 90,40 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка.

Цена и размер, след запитване.

Коледната кутия / кошница може  
да се направи по проект на клиента.
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№ 24 – 2022
Пакет чаени сладки с бял шоколад

Бутиково червено вино – резерва
Соленки със сирене

Кутия с 9 ръчно изработени бонбони
Голяма луксозна кутия с  
коледни сладки – 2022 г.

Празнична луксозна опаковка

*Цена: 82,50 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка.

Цена и размер, след запитване.

Коледната кутия / кошница може  
да се направи по проект на клиента.
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№ 25 – КОЛЕДЕН НЮАНС
Пакет гризини с ементал

Пакет соленки с пармезан и слънчоглед
Кутия с 9 ръчно изработени бонбони

Малка луксозна кутия с коледни сладки
Пакет сладки микс с рисувана 

джинджифилова сладка, елхичка
Бутиково вино – розе

Празнична луксозна опаковка

*Цена: 82,50 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена коледна картичка.

Цена и размер, след запитване.

Коледната кутия / кошница може  
да се направи по проект на клиента.
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По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена  
коледна картичка.

Цена и размер,  
след запитване.

Коледната кутия / кошница  
може да се направи по проект  

на клиента.

№ 26 – ПРАЗНИЧНА КУТИЯ ШИК
Уиски 12 годишно

Кутия с 16 ръчно изработени бонбони
Пакет кулоракия

Голяма рисувана меденка
Пакет коледни сладки

Буркан с бонбони мендиант
Луксозна опаковка

*Цена: 139,80 лв.
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№ 27 – БЯЛА КОЛЕДА В ПАРИЖ
Шампанско Moet

Чаени сладки с бял шоколад
Голяма рисувана меденка

Пакет гризини с ементал
Кутия книга – 12 бонбона –  

лукс серия
Постни сладки с фурми и орехи

Пакет с рисувани  
джинджифилови сладки

Луксозна празнична опаковка

*Цена: 176,40 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер

Цена: 1,20 лв. Размер: 45х45 мм 
2. Ръчно изработена  
коледна картичка.

Цена и размер, след запитване.

Коледната кутия / кошница  
може да се направи по проект  

на клиента.
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коледен
Workshop
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№ 28 – КУТИЯ: ДОМАШЕН КОЛЕДЕН УЪРКШОП
Сладко забавление за малки и големи вкъщи!  

Организирайте забавление за цялото семейство, декорирайте 
сами вкусните ни меденки и направете една неповторима Коледа!

Кутията съдържа 12 меденки.

*Цена: 37,90 лв.

1 СТЪПКА 2 СТЪПКА



Весели
празници

гр. София
кв. Дружба 1

ул. Амстердам 24
0887 101 900

email: info@100gramasladki.com
www.100gramasladki.com


