
Martinez Chocolade
Garandeert mooie producten van een uitstekende 
kwaliteit met een heerlijke smaak.

BONBON

Sinds
1952





BONBON

Xxx | Xxx 00 gram

Over Martinez Chocolatier:
•  Producent van verfijnde chocolade producten
•  Sinds 1952
•  Familiebedrijf
•  Leverancier in verschillende verkoopkanalen 
•  Moderne product technologieën 
•  Hoge kwaliteit Belgische chocolade
•  Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
 -  IFS gecertificeerd
 -  Rainforest Alliance gecertificeerd
 -  RSPO gecertificeerde palm olie
 - Duurzame productietechnologieën 

Productaanbod:
Martinez produceert verschillende soorten chocolade producten, waaronder:
•  Chocolade figuren
•  Chocolade lolly’s
•  Bonbons
•  Chocolade truffels

Martinez produceert deze producten onder de volgende productthema’s:
•  Regulier
•  Valentijn
•  Pasen
•  Koningsdag
•  Herfst
•  Halloween
•  Sinterklaas
•  Kerst

Martinez = Martin en 7 zussen
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6BONBON

Bonbon | populair melk

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Astrid Art. nr. 00541

Hazelnoot praliné basis met  
chocolade cremé vulling,  
gedecoreerd met hele hazelnoot, 
omhuld met melkchocolade. 

Vialli (A1)* Art. nr. 00548

Amandel marsepein basis met 
mokka slagroom cremé vulling,  
omhuld met melkchocolade en  
pure decoratie. 

Wapen Art. nr. 00529

Rice crispy in combinatie met 
hazelnoot praliné, omhuld met melk 
chocolade. 

Medaillon (A1)* Art. nr. 00510

Karamel in combinatie met slagroom 
vulling, omhuld met melkchocolade. 

Adriana (A1)* Art. nr. 00579

Advocaat slagroom vulling,  
omhuld met melkchocolade. 

Margo Art. nr. 00543

Hazelnoot praliné vulling,  
omhuld met melkchocolade  
en gecandeerd in suiker. 

Frida (A1)* Art. nr. 00515

Frambozen slagroom vulling,  
omhuld met melkchocolade.

Hartje (A1)* Art. nr. 00665

Witte slagroom vulling, omhuld met 
melkchocolade.

Tanja Art. nr. 00507

Hazelnoot praliné vulling,  
omhuld met melkchocolade. 

Kelly (A1)* Art. nr. 00557

Amandel marsepein met een vleugje 
amaretto, omhuld met stukjes rice 
crispy en melkchocolade. 

Marianne Art. nr. 00558

Amandelmarsepein basis met een 
handgedecoreerde walnoot, omhuld  
met melkchocolade.

Jill Art. nr. 00522

Room karamel vulling, omhuld met 
melkchocolade. 

Tina (A1)* Art. nr. 00523

Tia Maria slagroom in combinatie 
met Tia Maria ganache vulling,  
omhuld met melkchocolade.

Maria (A1)* Art. nr. 00516

Mokka slagroom vulling,  
omhuld met melk chocoalde.

Boomstam (A1)* Art. nr. 00503

Slagroom vulling met een  
vleugje Tia Maria, omhuld met  
melkchocolade. 

Uno Noix Art. nr. 00567

Hazelnoot praliné vulling, 
gedecoreerd met hele hazelnoot, 
omhuld met melkchocolade.
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Bonbon | populair melk

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Cri-Cri (A1)* Art. nr. 00512

Ganache vulling met een vleugje 
Cointreau en hazelnoot praliné, 
omhuld met melkchocolade.

Torres (A1)* Art. nr. 00526

Stukjes Bresilienne in combinatie 
met witte slagroom en hazelnoot 
praliné vulling, omhuld met melk
chocolade.

Alex (A1)* Art. nr. 00501

Aardbei slagroom vulling,  
omhuld met melkchocolade. 

Vivian Art. nr. 00564

Rice crispy in combinatie met 
hazelnoot praliné vulling, omhuld 
met melkchocolade.

Charlotte Art. nr. 00551

Vanille fudge, omhuld met melk
chocolade en pure decoratie. 

Print Art. nr. 00584

Hazelnoot praliné vulling,
omhuld met melkchocolade en  
met print decoratie.
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Bonbon | populair puur

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Medaillon (A1)* Art. nr. 00511

Karamel in combinatie met slagroom 
vulling, omhuld met pure chocolade.

Mont Blanc (A1)* Art. nr. 00544

Amandel marsepein basis met 
chocolade cremé vulling, omhuld 
met pure chocolade en gemalen 
kokos. 

Wapen Art. nr. 00530

Rice crispy in combinatie met 
hazelnoot praliné, omhuld met  
pure chocolade.

Adriana (A1)* Art. nr. 00580

Advocaat slagroom vulling, 
omhuld met pure chocolade. 

Floor (A1) Art. nr. 00555

Amandelmarsepein met een
vleugje koffie, cognac en bresilienne, 
omhuld met pure chocolade.

Boomstam (A1)* Art. nr. 00504

Slagroom vulling met een  
vleugje Tia Maria, omhuld met  
pure chocolade. 

Cri Cri (A1)* Art. nr. 00513

Ganache vulling met een vleugje 
Cointreau en hazelnoot praliné, 
omhuld met pure chocolade. 

Bobby (A1)* Art. nr. 00506

Bosbessen slagroom,  
omhuld met pure chocolade.

Torres (A1)* Art. nr. 00527

Stukjes Bresilienne in combinatie 
met witte slagroom en hazelnoot 
praliné vulling, omhuld met pure 
chocolade.

Maria (A1)* Art. nr. 00517

Mokka slagroom vulling,  
omhuld met pure chocolade.

Petje (A1)* Art. nr. 00520

Witte slagroom vulling,  
omhuld met pure chocolade. 

Marianne Art. nr. 00559

Amandelmarsepein basis met een 
handgedecoreerde walnoot, omhuld 
met pure chocolade. 

Alex (A1)* Art. nr. 00502

Aardbei slagroom vulling,  
omhuld met pure chocolade.

Print Art. nr. 00586

Amandelmarsepein basis,  
omhuld met pure chocolade en  
print decoratie.

Uno Noix Art. nr. 00568

Hazelnoot praliné vulling, 
gedecoreerd met hele hazelnoot, 
omhuld met pure chocolade. 

Charlotte Art. nr. 00552

Vanille fudge, omhuld met pure
chocolade en melk decoratie. 
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Bonbon | populair wit

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Astrid (A1)* Art. nr. 00542

Hazelnoot praliné basis  
met chocolade cremé vulling,  
gedecoreerd met hele hazelnoot, 
omhuld met witte chocolade. 

Torres (A1)* Art. nr. 00528

Stukjes Bresilienne in combinatie 
met witte slagroom en hazelnoot 
praliné, omhuld met witte chocolade

Pascal (A1)* Art. nr. 00572

Maraschino truffel, omhuld met  
witte chocolade en pure decoratie.

Wapen Art. nr. 00531

Rice crispy in combinatie met 
hazelnoot praliné, omhuld met  
witte chocolade. 

Marianne Art. nr. 00560

Amandelmarsepein basis met een 
handgedecoreerde walnoot, omhuld  
met witte chocolade. 

Boomstam (A1)* Art. nr. 00505

Slagroom vulling met een  
vleugje Tia Maria, omhuld met  
witte chocolade.

Petje (A1)* Art. nr. 00521

Witte slagroom vulling,  
omhuld met witte chocolade. 

Maria (A1)* Art. nr. 00518

Mokka slagroom vulling,  
omhuld met witte chocolade. 

Buchee (A1)* Art. nr. 00509

Mokka slagroom vulling,  
omhuld met witte chocolade. 

Tina (A1)* Art. nr. 00525

Tia Maria slagroom in combinatie 
met Tia Maria ganache vulling,  
omhuld met witte chocolade. 

Vivian Art. nr. 00566

Rice crispy in combinatie met 
hazelnoot praliné, omhuld met  
witte chocolade.

Floor (A1) Art. nr. 00556

Amandelmarsepein met een
vleugje koffie, cognac en bresilienne, 
omhuld met witte chocolade.

Print Art. nr. 00585

Hazelnoot praliné vulling,  
omhuld met witte chocolade  
en print decoratie.
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Bonbon | super melk 

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Frances Art. nr. 00818

Hazelnoot praliné met stukjes
butterscotch, omhuld met melk
chocolade en pure decoratie.

Pamela (A1)* Art. nr. 00210

Amandelmarsepein basis met  
amaretto truffel vulling, omhuld  
met melkchocolade. Afgewerkt  
met puur puntje.

Iris (A1)* Art. nr. 00188

Irish Coffee vulling op en hazelnoot
praliné basis, omhuld met melk
chocolade afgewerkt met een pure 
decoratie. 

Amandino Art. nr. 00380

Amandel praliné gedecoreerd  
met een hele amandel, omhuld met 
melkchocolade en pure decoratie. 

Mandarino (A2)* Art. nr. 00591

Mandarino truffel vulling, omhuld 
met melkchocolade. Afgewerkt met 
pure chocolade en oranje puntje.

Duo Noix Art. nr. 00499

Hazelnoot praliné basis gedecoreerd 
met twee hele hazelnoten, omhuld 
met melkchocolade.

Mambo (A2)* Art. nr. 00590

Curacao truffel vulling, omhuld met 
melkchocolade en pure decoratie. 
Afgewerkt met wit puntje

Catharina Art. nr. 00185

Hazelnoot praliné met stukjes  
bressilliene vulling, omhuld met 
melkchocolade en pure vlokjes. 

CAT. A
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Bonbon | super melk

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Fleur (A2)* Art. nr. 00204

Rum likeur vulling met echte  
rozijnen, omhuld met melkchocolade 
afgewerkt met een handgedecoreerd 
chocolade rozijn.

Jubileum (A2)* Art. nr. 00230

Tia Maria likeur vulling, omhuld met 
melkchocolade, afgewerkt met een 
handgedecoreerd pure decoratie en 
gouden vleug. 

Ginny (A2)* Art. nr. 00169

Advocaat likeur vulling,  
omhuld met melkchocolade en  
pure decoratie. Afgewerkt met  
een gouden vleug.

Gracia (A2)* Art. nr. 00180

Whiskey likeur vulling, omhuld met 
melkchocolade en pure decoratie. 

Hugo (A2)* Art. nr. 00174

Grand Marnier likeur vulling, 
omhuld met melkchocolade, hand 
gedecoreerd met pure decoratie. 

CAT. B

Romy (A2)* Art. nr. 00206

Whiskey ganache vulling met een 
whiskey creme vulling, omhuld met 
melkchocolade en pure decoratie. 

Pirlo (A1)* Art. nr. 00227

Pistache marsepein basis met een 
vieux ganache vulling, omhuld met 
melkchocolade en handgedecoreerd 
met een echte marsepein pistache pit. 
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Bonbon | super puur

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Catharina Art. nr. 00186

Hazelnoot praliné met stukjes  
bressilliene vulling, omhuld met 
pure chocolade en mokka vlokjes. 

Matteo (A2)* Art. nr. 00182

Mokka ganache basis, met mokka 
truffel, omhuld met pure chocolade 
en melk decoratie. 

Monique (A1)* Art. nr. 00211

Amandelmarsepein met een vleugje 
cointreau als basis met mandarino 
cremé vulling, omhuld met pure 
chocolade en afgewerkt met een 
oranje puntje. 

Duo Noix Art. nr. 00500

Hazelnoot praliné basis gedecoreerd 
met twee hele hazelnoten, omhuld 
met pure chocolade. 

Mandarino (A2)* Art. nr. 00592

Mandarino truffel vulling, omhuld 
met pure chocolade. Afgewerkt met 
melkchocolade en oranje puntje. 

Mambo (A2)* Art. nr. 00589

Curacao truffel vulling, omhuld met 
pure chocolade en melk decoratie. 
Afgewerkt met wit puntje. 

Amandino Art. nr. 00426

Amandel praliné gedecoreerd met 
hele amandel, omhuld met pure 
chocolade en melk decoratie. 

CAT. A

Cuba Art. nr. 05242

Ganache vulling met een vleugje 
rum omhuld met pure chocolade.
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Bonbon | super puur

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Ginny (A2)* Art. nr. 00220

Advocaat likeur vulling,  
omhuld met pure chocolade en  
pure decoratie. Afgewerkt met  
een gouden vleug.

Amber (A2)* Art. nr. 00195

Amarena kersen likeur met echte 
Italiaanse Amarena kers, omhuld 
met pure chocolade afgewerkt met 
hand gedecoreerde witte en rode 
chocolade.

Fleur (A2)* Art. nr. 00178

Rum likeur vulling met echte  
rozijnen, omhuld met pure chocolade 
afgewerkt met een handgedecoreerd 
chocolade rozijn. 

Gracia (A2)* Art. nr. 00213

Whiskey likeur vulling, omhuld met 
pure chocolade en melk decoratie. 

Jubileum (A2)* Art. nr. 00179

Tia Maria likeur vulling, omhuld met 
pure chocolade, afgewerkt met een 
handgedecoreerd melk decoratie  
en gouden vleug. 

Crystal (A2)* Art. nr. 00223

Cointreau ganache vulling, omhuld 
met pure chocolade gedecoreerd 
met pure chocolade en melk  
chocolade. .

Hugo (A2)* Art. nr. 00175

Grand Marnier likeur vulling,  
omhuld met pure chocolade, hand
gedecoreerd met melk decoratie.

Donato (A2)* Art. nr. 00196

Vieux truffel vulling, omhuld met 
pure chocolade. Afgewerkt met 
melk decoratie.

CAT. B

Pirlo (A1)* Art. nr. 00229

Pistache marsepein basis met een
vieux ganache vulling, omhuld met 
pure chocolade en handgedecoreerd 
met een echte marsepein pistache pit.

Yvonne Art. nr. 00994

Mokka hazelnoot praline basis,  
omhuld met pure chocolade en  
gedecoreerd met truffel koffie boon.
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Bonbon | super wit

*(A1) bonbons bevatten < 1% alcohol. (A2) bonbons bevatten < 2,5% alcohol.

Matteo (A1)* Art. nr. 00563

Mokka ganache basis, met mokka 
truffel, omhuld met witte chocolade 
en decoratie. 

Martine (A1)* Art. nr. 00218

Grand Marnier truffel vulling, 
omhuld met witte chocolade  
en pure rozet. 

Jaklien (A1)* Art. nr. 00226

Mokka likeur truffel vulling, 
gedecoreerd met hele walnoot, 
omhuld met witte chocolade. 

Amandino Art. nr. 00480

Amandel praliné gedecoreerd met 
hele amandel, omhuld met witte 
chocolade en melk decoratie.

Duo Noix Art. nr. 00588

Hazelnoot praliné basis gedecoreerd 
met twee hele hazelnoten,  
omhuld met witte chocolade. 

CAT. A

CAT. B
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Richard Barendsen • Account manager
r.barendsen@martinezchocolade.nl
Tel: +31 20 643 41 07

Martinez Chocolade B.V. • Zanderij 1 • 1185 ZM Amstelveen
t: +31(0)20 643 41 07 • f: +31(0)20 643 93 58
info@martinezchocolade.nl • www.martinezchocolade.nl


