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vejl. udsalg 110,00
4065 | EASTER ART 8 
Fyldte chokolader med flødekaramel, lakrids, 
saltkaramel, 70% mørk ganache, nougat, 
tropisk frugt, kokos praline og citronfromage 
Ca. 100 gr.

vejl. udsalg 75,00
4072 | EASTER ART 5
Fyldte chokolader med flødekaramel, lakrids, 
saltkaramel, 70% mørk ganache og nougat. 
Pakket i hardbox. 
Ca. 60 gr.
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4057 | EASTER ART 10 
10 fyldte chokoladeskaller med  
citronfromage, kokos praline, 70%  mørk 
ganache, lakrids, saltkaramel, nougat  
og flødekaramel 
Ca. 95 gr.

4058 | EASTER ART 20 
20 fyldte chokoladeskaller med  
citronfromage, kokos praline, 70% mørk 
ganache, lakrids, saltkaramel, nougat  
og flødekaramel 
Ca. 190 gr.

vejl. udsalg 110,00

vejl. udsalg 200,00
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vejl. udsalg 250,00

4067 |  FYLDT PÅSKESKAL 325 GR. 
70% mørk chokoladeskal med mix af fyldte 
chokolader og dragée

vejl. udsalg 180,00

4066 | FYLDT PÅSKESKAL 225 GR. 
70% mørk chokoladeskal med mix af fyldte 
chokolader og dragée

NB: Levering kræver forsendelse på palle - evt. forhøjet fragttillæg
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vejl. udsalg 300,00

4059 | EASTER ART 25 
25 fyldte chokolader med lakrids,  
tropisk frugt, creamet flødekaramel,  
nougat og saltkaramel 
Ca. 300 gram
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vejl. udsalg 120,00

4121 | 14 F YLDTE MINIÆG GUL 
14 fyldte miniæg med nougat, lakrids,  
citron, flødekaramel, tropisk frugt og  
70% mørk ganache 
Ca. 70 gram

4122 | 14 F YLDTE MINIÆG GRØN 
14 fyldte miniæg med mint, lakrids,  
saltkaramel, passion/lime, 70% mørk  
ganache og citronfromage 
Ca. 70 gr. 

vejl. udsalg 120,00
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vejl. udsalg 400,00

4083 | EASTER PRESTIGE
42 fyldte stykker chokolade med smag af 
nougat, saltkaramel, passion, flødekaramel, 
lakrids, romkaramel mm. 
Ca. 370 gr.
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vejl. udsalg 110,00
4123 | PORCEL ÆNSÆG GUL 
Porcelænsæg med 8 store fyldte 
chokoladeæg, med et mix af mint,  
nougat, lakrids, karamel mm.  
Ca. 72 gr.
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vejl. udsalg 140,00
4136 | SWEET BUNNIES 
Fyldte chokoladeharer med passion, 
citronfromage, hasselnøddekaramel,  
saltkaramel, nougat og karamel ganache
Ca. 140 gr.

4132 | HAPPY EASTER GRØN 
Karamelchokolade bar med saltet 
græskarkerner 
Ca. 40 gr.

vejl. udsalg 30,00vejl. udsalg 30,00

4131 | HAPPY EASTER GUL 
70% mørk chokoladebar med kokos og 
passion 
Ca. 40 gr.
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4087 | GREEN EASTER 9 
Fyldte chokolader med passion, lakrids, 
70% mørk ganache, mint og saltkaramel 
Ca. 45 gr.

vejl. udsalg 75,00 vejl. udsalg 110,00

4088 | GREEN EASTER 16 
Fyldte chokolader med passion, lakrids, 
70% mørk ganache, mint og saltkaramel
Ca. 80 gr.

vejl. udsalg 170,004089 | GREEN EASTER 25 
Fyldte chokolader med passion, lakrids, 
70% mørk ganache, mint og saltkaramel 
Ca. 125 gr.
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vejl. udsalg 240,00
4090 | GREEN EASTER 36 
Fyldte chokolader med passion, mint, 
citronfromage, 70% mørk ganache, 
lakrids og saltkaramel 
Ca. 180 gr.
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4126 | PÅSKELAKRIDS LIME 
Sød lakrids med hvid chokolade og lime 
Ca. 125 gr.

vejl. udsalg 60,00 vejl. udsalg 60,00

4093 | PÅSKELAKRIDS PASSION 
Sød lakrids med hvid chokolade  
og passion 
Ca. 125 gr.

vejl. udsalg 30,00

4135 | PÅSKEMANDEL GUL 
Sprød mandel drageret i hvid chokolade 
med kokos og lime 
Ca. 50 gr.

4125 | PÅSKEMANDEL GRØN 
Mandler drageret i nougat 
Ca. 50 gr.

vejl. udsalg 30,00
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4091 | PÅSKEKALENDER 
20 fyldte påskeæg med smag af mint, 
lakrids, nougat, flødekaramel og  
saltkaramel 
Ca. 100 gr. 

vejl. udsalg 110,00

vejl. udsalg 65,00

4133 | PÅSKECHOKOLADE 10 ÆG 
5 x mælkechokolade med karamel 
5 x mælkechokolade med nougat 
Ca. 60 gr.

4061 | PORCEL ÆNS ÆG LILLE 
8 fyldte mini chokoladeæg med et mix af 
nougat, karamel og ganache 
Ca. 40 gr.

vejl. udsalg 90,00
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vejl. udsalg 100,00

4041 | LIMITED 9 
9 fyldte stykker chokolade med lakrids, 
hasselnødkaramel, romkaramel,  
marcipan m. grand marnier, abrikos/
ingefær, saltkaramel, nougat, 70% mørk 
ganache og Bailey karamel 
Ca. 80 gr.

vejl. udsalg 60,00
4040 | LIMITED 5 
5 fyldte stykker chokolade med lakrids, 
hasselnødkaramel, romkaramel,  
marcipan m. grand marnier og abrikos/
ingefær
Ca. 45 gr.
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vejl. udsalg 250,00

4043 | LIMITED 25 
25 fyldte stykker chokolade med lakrids, 
hasselnødkaramel, romkaramel,  
marcipan m. grand marnier, abrikos/
ingefær, saltkaramel, nougat, 70% mørk 
ganache og Bailey karamel 
Ca. 220 gr.

vejl. udsalg 160,00

4042 | LIMITED 16 
16 fyldte stykker chokolade med lakrids, 
hasselnødkaramel, romkaramel,  
marcipan m. grand marnier, abrikos/
ingefær, saltkaramel, nougat, 70% mørk 
ganache og Bailey karamel 
Ca. 140 gr.
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Bæredygtighed er vigtigt for os

Med opgaven som chokoladeproducent, mener vi, at der 
følger et socialt og miljømæssigt ansvar. Det har vi altid 

taget meget alvorligt og brugt som kompas i vores 
udvælgelse af råvarer. Nu tager vi skridtet fuldt ud 

og bruger udelukkende chokolader, der er produceret 
under Cocoa Horizons. 

 
Hvad er Cocoa Horizons?  

Cocoa Horizons er et ambitiøst program, hvis mål er 
at skabe trivsel i farmerners produktion og de 

omkringliggende landsbysamfund, som ofte mangler 
skoler, infrastruktur og rent drikkevand. Cocoa Horizons 

uddanner kakaofarmere til at blive endnu dygtigere 
farmere, købmænd og til at opbygge en bæredygtig 

produktion, der beskytter natur, klima, mennesker og børn. 
Det vil vi gerne bakke massivt op om.  

 
Hvad betyder Cocoa Horizons for dig?  

For dig betyder Cocoa Horizons, at du får den samme 
suveræne chokolade som hidtil. Det betyder også, at du 

sammen med os i endnu højere grad støtter udviklingen af 
bæredygtig dyrkning af kakao og øger levestandarden 

hos farmerne og deres samfund.

Kun naturlige farver 
Vi bruger udelukkende naturlige farver i al vores chokolade. 

Lad os sammen gøre en forskel  
- og spise god chokolade 

 
 


