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Ръчно направени бонбони
от
майсторите шоколатиери
на 100 грама сладки,
обучени в най-добрите школи
на „Lenotre“ и „Callebaut“

№ 01 КУТИЯ 9 БОНБОНА - КВАДРАТ
*Цена: 16,90 лв./бр.
размер: 10,5 х 10,5 х 3,5 см.

№ 02 КУТИЯ С 9 БОНБОНА, ПУРА
*Цена: 16,90 лв./бр.
размер: 26,5 х 4 х 3 см.

Снимките на бонбоните са примерни.
По желание към всяка кутия може да се
добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 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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№ 03 КУТИЯ 16 БОНБОНА, МИКС
*Цена: 25,60 лв./бр.
Размер: 13,5 х 13,5 х 3,5 см.

№ 04 КУТИЯ 32 БОНБОНА, МИКС
*Цена: 46,90 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: 2,10 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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LUX серия бонбони
№ 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: 59,90 лв./бр.
Размер: 20 х 13,8 х 3,5 см.

№ 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: 29,70 лв./бр.
Размер: 20 х 13,8 х 3,5 см.
Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 7 КОЛЕДЕН
ДЕТОКС
Сет бонбони Коледен детокс
включва 4 кутии
шоколадови бонбони,
ръчно направени
от висококачествен
белгийски шоколад
Callebaut.
*Цена: 51,20 лв./бр.
Размер:
20 х 13,8 х 3,5 см.

№ 8 КОЛЕДНИ МЕНДИАНИ
Бъдете различни, подарете стил и изискан вкус.
Дискове от млечен или тъмен шоколад, бадеми,
лешници, шамфъстък и сушени червени боровинки.
*Цена: 16,90 лв./бр.

Снимките на бонбоните са примерни.
По желание към всяка кутия
може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 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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френски макарони

№ 9 КУТИЯ МАКАРОНИ - 21 БР.
Коледа, ароматна, красива, уютна и вкусна. Подарете
нашите френски макарони, зарадвайте своите близки,
приятели и колеги.
*Цена: 38,69 лв./бр.
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РЪЧНО РИСУВАНИ
СЛАДКИ

№ 11

№ 10

№ 10, № 11 РИСУВАНА МЕДЕНКА
КОЛА И СНЕЖЕН ЧОВЕК
Опаковка: целофан и панделка
*Цена: 8,90 лв./бр.
Размер: около 12 см.

№ 12 РИСУВАНА МЕДЕНКА ЕЛХА
Опаковка: целофан и панделка
*Цена: 8,90 лв./бр.
Размер: около 12 см.

№ 13

№ 14

№ 13, № 14 РИСУВАНА МЕДЕНКА
КОЛЕДЕН ЕЛЕН И КЪЩИЧКА
Опаковка: целофан и панделка
*Цена: 8,90 лв./бр.
Размер: около 12 см.

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 15 СЛАДКИ МИКС С
РИСУВАНА МЕДЕНКА ЧОВЕЧЕ
Опаковка: целофанов плик
и панделка
*Цена: 16,90 лв. /бр. / 0,225 кг.

№ 16 СЛАДКИ МИКС С
РИСУВАНА МЕДЕНКА РЪКАВИЧКА
Опаковка: целофанов плик
и панделка
*Цена: 16,90 лв. /бр. / 0,225 кг.

№ 17 СЛАДКИ МИКС С
РИСУВАНА МЕДЕНКА МЕЧЕ
По желание към всеки пакет може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.

Опаковка: целофанов плик
и панделка
*Цена: 16,90 лв. /бр. / 0,225 кг.

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 18, № 19
КОЛЕДЕН БУРКАН
Уникален микс от ръчно
изработени сладки и една
рисувана шоколадова сладка.
*Цена: 26,90 лв. /бр.
0,420 кг.

№ 18

По желание към всеки пакет може
да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена коледна
картичка.
Цена и размер, след запитване.
№ 19

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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№ 20 – СРЕДНА ЛУКС КУТИЯ С
КОЛЕДЕН МИКС И РИСУВАНИ
МАСЛЕНИ СЛАДКИ
*Цена: 30,20 / 0,350 кг.

№ 21 – МАЛКА ЛУКС
КУТИЯ С КОЛЕДНИ
СЛАДКИ И ДВЕ РИСУВАНИ
ШОКОЛАДОВОДЖИНДЖИФИЛОВИ СЛАДКИ
№ 22 – ГОЛЯМА ЛУКСОЗНА
КУТИЯ С КОЛЕДНИ СЛАДКИ
И РИСУВАНИ МЕДЕНКИ

*Цена: 25,90 лв. / 0,250 кг.

*Цена: 39,50 лв. / 0,400 кг.
Размер: 26 х10 х 5 см.
По желание към всяка кутия
може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.

Минимално количество за поръчка - 20 бр.
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НОВО, НОВО, НОВО!

луксозна серия
коледни сладки

№ 23

№ 23, № 24 – ЛУКСОЗНА
КУТИЯ С КОЛЕДНИ СЛАДКИ

№ 24

Уникални аромати, с дъх на канела,
джинджифил, мед и шоколад.
Един истински шедьовър на 100 грама сладки!
Селекция от най-вкусните коледни сладки,
за едни вълшебни празници.
*Цена: 98,00 лв.
Може да се брандира със стикер.
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№ 25
КОЛЕДНА ЕЛХА
Размер: 12 парчета
Вкусове:
- Шоколадова перла
- Трюфел
*Цена: 108,00 лв.
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Подаръчни
кутии и комплекти

№ 26 – MЕRRY CHRISTMAS
Червено вино - 750 ml.
Кутия с 9 бонбона
Пакет коледни сладки
Сладки двоен шоколад
Пакет гризини
Пакет с френски бадемови
кексчета.
*Цена: 84,40 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.
Коледната кутия може
да се направи по проект на клиента.
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№ 27 – ВКУСНА КОЛЕДА
Пакет гризини
Кутия със соленки микс
Пакет сладки двоен шоколад
Пакет бадемови бисквити с ванилия и кокос
Пакет коледни сладки
Кутия 16 бонбона
Пакет френски кексчета
Празнична луксозна опаковка
*Цена: 103,10 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.
Коледната кутия може
да се направи по проект на клиента.
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№ 28 – ПРАЗНИЧНА КУТИЯ ШИК
Малко вино
2 пакета гризини (различни видове)
Пакет сладки с бял шоколад
Кутия 9 бонбона
Коледни сладки
Луксозна опаковка
*Цена: 76,50 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена
коледна картичка.
Цена и размер,
след запитване.
Коледната кутия може
да се направи по проект
на клиента.
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№ 29 – ЗИМНА ПРИКАЗКА
Луксозна кутия Брюж със сладки
микс и рисувани шоколадоводжинджифилови сладки
Бадемови сладки
Кутия 16 бонбона
Гризини
Слънчоглед
*Цена: 94,80 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена
коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.
Коледната кутия може
да се направи по проект
на клиента.

20

№ 30 – МАЛКА СЛАДКА КОЛЕДА
Коледна кутия 9 бонбона
Пакет сладки микс и една
рисувана меденка
Пакет гризини Ементал
Коледна играчка
Ръчно изработена
коледна картичка
*Цена: 56,90 лв.

По желание може да се добави:
1. Картичка с лого / стикер
Цена: 2,10 лв. Размер: 45х45 мм.
2. Ръчно изработена
коледна картичка.
Цена и размер, след запитване.
Коледната кутия може
да се направи по проект
на клиента.
Илюстрациите на картичката
и играчката са примерни.
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коледен
Workshop

№ 31 – КУТИЯ:
ДОМАШЕН КОЛЕДЕН
УЪРКШОП
Сладко забавление
за малки и големи
вкъщи!

1 СТЪПКА

2 СТЪПКА

Организирайте
забавление за
цялото семейство,
декорирайте сами
вкусните ни меденки
и направете една
неповторима
Коледа!
Кутията съдържа
12 меденки.
*Цена: 49,90 лв.
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Весели
празници
гр. София
кв. Дружба 1
ул. Амстердам 24
0887 101 900
email: info@100gramasladki.com
www.100gramasladki.com

