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vejl. udsalg 159,00

5008 | RONNIE HOLMEN PÅSKEÆSKE  
12 fyldte chokoladeæg med
Hasselnød/kaffe i mælkechokoladeskal 
Hvid mint i mørk chokoladeskal
Citrus mix i hvid chokoladeskal
Stærk lakrids i hvid chokoladeskal
Tongakaramel i mælkechokoladeskal
Saltet karamel i mørk chokoladeskal 
Ca. 144 gr.



44

vejl. udsalg 119,00

5009 | RONNIE HOLMEN 8 ÆG 
8 fyldtechokoladeæg med  
Citrus mix i hvid chokoladeskal 
Hvid mint i mørk chokoladeskal
Orange mix i mælkechokoladeskal 
Rom ganache i mørk chokoladeskal 
Ca. 100 gr.
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5001 | LOVE LIPS
Hasselnødpraline i mælkechokolade 
Saltet karamel i mørk chokoladeskal 
Solbær i mælkechokoladeskal 
Hindbær/hibiscus i hvid chokoladeskal 
Ca. 105 gr.

vejl. udsalg 120,00



88

vejl. udsalg 350,00

5023 | STICKS RUBY MAXI 
5024 | STICKS WHITE MAXI 
5025 | STICKS CARAMEL MAXI
5026 | STICKS DARK MAXI

Chokolade sticks ca. 100 stk. pr. bøtte 
Ca. 480 gr.
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vejl. udsalg 79,00

vejl. udsalg 79,00

5006 | STICKS CARAMEL 
Karamelchokolade med hasselnødder  
og havsalt 
Ca. 100 gr.

5004 | STICKS DARK 
70% mørk chokolade med kakaonibs og 
røde bær 
Ca. 100 gr.

vejl. udsalg 79,00

vejl. udsalg 79,00

5005 | STICKS WHITE 
Hvid chokolade med lakrids og solbær
Ca. 100 gr.

5003 | STICKS RUBY 
Ruby chokolade med pistacie og hindbær
Ca. 100 gr.
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5002 | MOOD PILLS
Havsaltkaramel i mørk chokolade 
Stærk lakridskaramel i hvid chokolade 
Hindbær/hibiscus ganache i mørk chokolade 
Citrus mix ganache i lys chokolade 
Hasselnød/kaffe ganache i lys chokolade 
Ca. 100 gr.

vejl. udsalg 130,00

5000 | FRUIT GARDEN
Brombærgelé i mørk chokoladeskal  
Poire Williams pærekaramel i mørk chokolade 
Blåbærganache i mælkechokoladeskal 
Blomme/citron gelé i hvid chokoladeskal
Ca. 72gr.

vejl. udsalg 100,00
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w w w . x o c o l a t l . d k

 
Ronnie Holmen og Xocolatl har indgået et kreativt og stærkt vanedannende 

partnerskab. Ronnie Holmen er uddannet konditor og har gennem en årrække trukket 
mesterskabstitler i sit fag med sig hjem til Danmark, ligesom han arbejder 

professionelt med produktudvikling og nu sammen med os.
Nøgleordene for dette samarbejde er foruden den vanlige høje kvalitet  

også drysset med humor og kreativitet.   
 

Alle fyldte stykker chokolade er naturligvis 100% naturlige farver.


