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MARTINEZ CHOCOLATIER
PAASGESCHENKEN

EEN TAFEL VOL LEKKERS.
ZO HOORT HET MET
DE FEESTDAGEN!
Al dat lekkers wordt met liefde gemaakt bij Martinez Chocolade.
Een familiebedrijf dat al 60 jaar overheerlijke chocoladeproducten
maakt. Wij bieden een breed assortiment bonbons, truffels en
seizoensproducten aan. De chocolade wordt bereid met de beste
kwaliteit cacaobonen ter wereld. Bovendien worden de vullingen
bereid volgens eigen receptuur, uit eigen keuken en verwerkt
volgens de strengste normen. Tevens worden al onze chocolade
producten bereid met duurzame UTZ gecertificeerde chocolade.
Een mooi en lekker product om uw personeel en relaties mee
te verrassen tijdens de paasdagen! Kiest u voor een heerlijke
chocolade haas of een prachtig opgemaakt luxe ei? Er zijn
vele mogelijkheden op het gebied van product en verpakking.
Het is ook mogelijk om onze producten te personaliseren met
een bedrijfskaartje, persoonlijke boodschap of chocolade logo.
Interesse? U kunt hiervoor vragen naar de mogelijkheden.
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CHOCOLADE HAZEN
Chocolade paashazen in diverse soorten en maten.
Leverbaar in melk en pure chocolade. De chocolade hazen
worden verpakt in cellofaan of cadeaupapier.
Prijs vanaf € 2,83 excl. 9% BTW per stuk.
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GEVULDE LUXE EIEREN

PAASBALLOTINS

Luxe chocolade ei gevuld met een gevarieerd assortiment verpakte
eitjes, bonbon eitjes of bonbons afgewerkt met strik en corsage.
De luxe eieren worden verpakt in een paasdoos. Leverbaar in
diverse maten en kleuren.

Luxe paasballotin met strik en corsage. Gevuld met een gevarieerd
assortiment paaschocolade of bonbons. Ballotins zijn verkrijgbaar in
diverse voorjaarskleuren; geel, oranje en groen. Leverbaar in diverse
maten vanaf 150 gram.

Prijs vanaf € 9,91 excl. 9% BTW per stuk.

Prijs vanaf € 3,73 excl. 9% BTW per stuk.
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DIVERSE PAASGESCHENKEN
1.	Zakje gevuld met een gevarieerd assortiment verpakte eitjes
of bonbon eitjes. Leverbaar in diverse maten, vanaf 150 gram.
Prijs vanaf € 2,55 excl. 9% BTW per stuk.
2.	Transparante kubus gevuld met gevarieerd assortiment verpakte
eitjes, bonbon eitjes of vrolijke paasfiguurtjes. Prijs vanaf € 4,67
excl. 9% BTW per stuk.
3.	Paaskoker gevuld met gevarieerd assortiment verpakte eitjes, bonbon
eitjes of vrolijke of vrolijke paasfiguurtjes. Leverbaar in diverse maten.
Prijs vanaf € 4,25 excl. 9% BTW per stuk.

PAASBOXEN
Feestelijke paasbox gevuld met een gevarieerd assortiment
paaschocolade of bonbons. Leverbaar in diverse maten.
Prijs vanaf € 5,42 excl. 9% BTW per stuk.

PAASTABLET
Chocolade tablet met handgeschreven tekst.
Gewicht +/- 200 gram. Leverbaar in melk en pure chocolade.
De tablet wordt verpakt in cellofaan en/of cadeaupapier.
Prijs vanaf € 3,30 excl. 9% BTW per stuk.

