
קולקציית 2016



                            – מישהו חושב עליך. בוטיק לשוקולטיירים ישראלים.

אנו מביאים אליכם את מיטב השוקולד שכולו מיוצר בישראל ובהפקה 

מקורית שלנו.

מעדיפים שלא תחכו לרגע האחרון. אבל אנחנו כאן בשבילכם בכל שלב.

אם אתם רוצים להפוך את הסדר למתוק - אנו כאן בשבילכם. 

מה מזמינים? 
אנחנו ב                 עושים כל (כמעט) מה שאתם מבקשים (נסו אותנו): קופסאות מיוחדות על פי הזמנה,
וגם מדבקות; שוקולדים בשלל טעמים, צורות ועיטורים; וכמובן – מארזים מכל מיני סוגים, שילובים וגדלים.

וכולם – משמחים.
כי שוקולד זה מתוק ומתוק זה שמחה ואנחנו בשוקולאב אוהבים לשמח!

אז: אם אתם יודעים מה אתם רוצים – רק תגידו.
ואם אתם לא בטוחים – אנחנו גם עוזרים למתלבטים , כי יש לנו הרבה ניסיון ורעיונות ואנחנו אוהבים לחשוב.



נגיעה מתוקה - תוספת מתוקה

תוספת מתוקה החל מ-9 ₪ תהפוך כל תלוש למתנה מתוקה 
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תשומת לב אישית

מארזים מ- 30-70 ₪ שוקולד איכותי עם סממני החג, ניתן לשלב בין כל האופציות ולמתג אם רוצים
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מארזים בתקציבים שונים 120 ₪ - 80 ₪

מארז דו עם יין
יין אדום או לבן לבחירה

13 פרלינים מהמבחר לחג

קופסת מדליונים לבחירה

וקופסת מקורמלים לבחירה

מארז דו שמייח
9 פרלינים מיוחדים לחג

4 מקרונים עם מילויים 

מיוחדים

מדליון ברכה לחג

3 סוגים שונים של אגוזים 

ושקדים מצופים, מדליונים עם 

פירות- בכל קופסא טעם אחר

אגוזי מלך להשלמת החגיגיה

 

ליקר ואגוזים
ליקר אישי

6 כוסיות שוקולד

4 קופסאות עם שפע של שוקלדים 

מצופים ומדליונים

מדליון חג שמח

אגוזי מלך

 



מארז קוביה מתוקה

9 פרלינים לחג

מדליונים בקופסא אביבי

משוקלדים בקופסא אביבית

4 ארבע הבנים – שוקולד חלב, שוקולד 

מריר, שוקולד חלב ממולא בקרם 

פרלינה (נוגט אגוזים), שוקולד לבן 

ממולא בקרם פרלינה (נוגט אגזים) 

לולי שמח

טבלת שוקולד עם אגוזי מלך

קערת הסדר שכולה שוקולד

יציקה טעימה שתהווה קינוח מושלם

מארז ספר ושוקולד

שילוב מושלם של ספר וחומרי גלם 

למתכון בספר

מארז ההפתעות

טבלת שוקולד מריר עם בוטנים 

נשיקות שוקולד מריר ופולי קקאו -  

מקלוני שוקולד מריר ופולי קקאו 

מלאו כיסי באגוזים -  מארז אגוזי 

שוקולד משוקולד חלב, לבן ומריר 

מארז חג שמח ובו 4 פרלינים משובחים 
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מארזים 180 ₪ - 130 ₪

מארז פי 3
יין אדום או לבן לבחירה

מסדרת דרך ארץ

מדליון חג שמח

6 פרלינים

בקופסאות סוגים שונים של 

אגוזים מצופים ומדליוני 

שוקולד

3 ברכות לחג

חטיף מסולסל

ליקר קטן

אגוזי מלך

 

המארז המכובד של שוקולאב
מילוי

30 פרלינים

טבלת חג שמח

100 גר' מדליוני שוקולד עם תוספות

200 גר' אגוזים ושקדים מצופים

 

מארז שבע 
7 סוגים שונים שוקולד בכל קוביה טעם 

ומרקם שונה

 



מגירת הפרלינים30 פרלינים איכותיים
מארז של יין איכותי ו – 16 פרלינים 

מהקולקציה לחג

פסח מההגדה
מארז בתוך קופסת פח  

בגודל מתאים למצה

2 מארזי 4 ריבועי 

שוקולד, 2 מארזי 4 

פרלינים

2 מארזי שברי שוקולד 

עם תוספות

כשרות – איגוד רבנים

הגדה של פסח
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מארזים 250 ₪ - 180 ₪

יין ושוקולד מכל 
הלב

מארז המכיל יין 

קופסא ירוקה- מדליונים עם 

אגוזים

12 פרלינים

קופסת חמסה- שקדים מצופים 

שוקולד

מדליון שוקולד חג שמח

קופסת ציפור תכלת – טראפלס

3 ברכות לחג

מדליון מסולסל ממולא נוגט

ליקר שוקולד קטן

50 טעמים של שוקולאב
50 פרלינים בטעמי החג

שפע במארז המכובד

WOW מארז
75 סמ של שוקולד איכותי  ניתן לשלב יין 

או למלא פרלינים

 



250 ₪ ומעלה

שילובים של מספר מארזים 
ביחד, בתוך קופסאות מיוחדות

ניתן לשלב גם כלים מיוחדים כמו 
צלחת פסח או אגרטל זכוכית,

תבחרו חלום ואנחנו נגשים

הרמת כוסית שוקולאבית
ליקר שוקולד בכוסיות שוקולד
מגשים עם שפע של שוקולדים 

אגוזים ופרלינים בשפע
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