
 

 

Mini katalog słodyczy na Wielkanoc 2023 

(opcja wegańska lub dla diabetyków) 

  

Zestaw nr 1: 

- 200 gram wielkanocnych, czekoladowych jaj z różnymi nadzieniami - (opcja dla 
diabetyków lub wegan) 

- wielkanocny kubek, 

- czekoladowy zając 150 gram (do wyboru czekolada mleczna, biała, gorzka - opcja 
wegańska) 

Całość pakowana w celofan z usztywnianym dnem i przewiązana wielkanocną wstążką. 

Na celofan możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i życzeniami Wesołych Świąt.   

Słodycze najwyższej jakości, 100% masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 
barwników. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 89,50 PLN  



 

Zestaw nr 2: 

- 100 gram wielkanocnych, czekoladowych jaj z różnymi nadzieniami (opcja dla 

diabetyków lub wegan) 

- czekoladowy kurka-nioska 150 gram (do wyboru czekolada mleczna, biała, gorzka - 
opcja wegańska) 

 

Całość pakowana w celofan z usztywnianym dnem i przewiązana wielkanocną wstążką. 

Na celofan możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i życzeniami Wesołych Świąt.   

Słodycze najwyższej jakości, 100% masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 
barwników. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 45,00 PLN  

 

 



 

Zestaw nr 3: 

- 175 gram wielkanocnych, czekoladowych jaj z różnymi nadzieniami (opcja dla 
diabetyków lub wegan) 

 

Całość pakowana w celofan z usztywnianym dnem i przewiązana wielkanocną wstążką. 

Na celofan możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i życzeniami Wesołych Świąt.   

Słodycze najwyższej jakości, 100% masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 
barwników. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 48,00 PLN  

 

 



 

 

Zestaw nr 4: DLA DIABETYKÓW - BEZ CUKRU 

- 100 gram wielkanocnych, czekoladowych jaj z różnymi nadzieniami bez cukru 

- 100 gram wielkanocnych, czekoladowych jaj bez cukru  

 

Całość pakowana w celofan z usztywnianym dnem i przewiązana wielkanocną wstążką. 

Na celofan możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i życzeniami Wesołych Świąt.   

Słodycze najwyższej jakości, 100 % masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 

barwników. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 63,00 PLN  

 

 



             

 

Zestaw nr 5: 

- 16 sztuk pralin z różnymi nadzieniami (opcja dla diabetyków lub wegan) 

 

Całość pakowana w wielkanocny kartonik przewiązana wstążką. 

Na kartonik możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i dołączenia bilecika z 
życzeniami. 

Słodycze najwyższej jakości, 100 % masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 
barwników. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 61,00 PLN  

 

 



 

Zestaw nr 6: 

- Kartonik z 16 sztukami wielkanocnych, czekoladowych jaj z różnymi nadzieniami, 

- Mix belgijskich trufli - czekoladowych, migdałowych, kakaowych 200 gram 

- Ciasteczka owsiano - maślane 100 gram  

- Mix czekoladek z bakaliami 150 gram 

- Belgijskie czekoladowe owoce morza - tzw. "sea shells" - 150 gram 

- Słoik masła orzechowo - czekoladowego najwyższej jakości 200 gram 

 

Całość pakowana w gustowny kartonik z wieczkiem. 

Możliwość przygotowania całego zestawu w wersji wegańskiej. 

Na kartonik możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i życzeniami Wesołych Świąt.   

Słodycze najwyższej jakości, 100% masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 

barwników. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 243,00 PLN  

 

 



  

Zestaw nr 7: DLA DIABETYKÓW - BEZ CUKRU 

- Kartonik z 16 sztukami pralin bez cukru z różnymi nadzieniami, 

- mini czekolada deserowa bez cukru 55% kakao, 40 gram 

- słoik konfitur z owoców leśnych bez cukru, 285 gram 

- batonik marcepanu bez cukru, 125 gram 

 

Całość pakowana w gustowny kartonik z wieczkiem. 

Na kartonik możliwość nalepienia naklejki z Państwa logo i bilecik z ewentualnymi 
życzeniami 

Słodycze najwyższej jakości, 100% masła kakaowego, bez konserwantów, sztucznych 

barwników. 

Produkty dla diabetyków bez użycia cukru. 

Czas do spożycia - max 6 m-cy 

Zamówienie od 50 sztuk. Cena netto: 143,00 PLN  

 

 

 

Składanie zamówień:  

praliny@pralinybel.pl 


