






Sticks voor warme chocolademelk

De sticks van Choc-o-Lait hebben een ware facelift ondergaan. Met een 
ontwerp dat kleurrijker, vernieuwender en moderner is geeft Choc-o-Lait 
haar producten een volledige nieuwe uitstraling. Daarnaast heeft Choc-
o-Lait nu ook een serie luxe varianten voor een extra spannende warme 
chocolademelk.



De makers van Choc-o-Lait introduceren nu ook Mammatus. Unieke 
marshmallows in al even bijzondere smaken. De marshmallows zijn romig 
van smaak en hebben een zijdezachte structuur. Daardoor happen ze 
heerlijk weg en zijn het eerder kleine gebakjes dan zomaar een snoepje. 

Gourmet Marshmallows



Vital is een bekende Belgische fabrikant van topkwaliteit nougat. Dit 
traditioneel mediterrane snoepgoed wordt gemaakt van stijfgeklopt 
eiwit, suikermassa en een garnituur van bijvoorbeeld noten of gedroogd 
fruit. Binnen ons chocolade assortiment is gekozen voor de varianten met 
cacao, pure chocolade en amandelen.

Premium Nougat



Met deze bijzondere lekkernijen wordt koffie en thee drinken pas echt 
een feestje! Sneeuw-, kaneel-, en tiramisu amandelen, pecantruffels, 
gekarameliseerde koffieboontjes en chocolade cranberries. Stuk voor 
stuk onmisbaar bij een kopje koffie of thee. En al deze lekkernijen zijn ook 
heerlijk als snoep tussendoortje.

Coffee & Tea Treats



De Marshmallow Treats van à Table! zijn een fantastisch cadeautje of 
snoepmomentje voor tussendoor. Dit najaar verkrijgbaar in twee speciale 
edities, voorzien van een extra feestelijk label. Met de smaken chocolade 
en chocolade-kokos steel je het hart van iedere chocoholic. Leuk voor 
onder de boom!

Chocolade Marshmallows



Nieuw zijn onze chocolade kerstfiguren. Er zijn kerstbomen, sterren en 
kerstkransen versierd met rood, groen of rood-wit-groen musketzaad. 
Prachtig afgewerkt met een luxe lint en perfect voor in de kerstboom! 
Ook heel leuk zijn de chocoladelollies. Drie verschillende soorten sterretjes 
op een stokje, verpakt in transparante folie en gepresenteerd in een 
daarvoor op maat gemaakte blister. 

Kerstfiguren & Lollies



De delicate truffels van Chocmod zijn een heerlijke verwennerij. Ze zijn de 
ultieme traktatie bij een kopje koffie of thee. Of nog beter: een sterke 
espresso. Nu verkrijgbaar in een extra feestelijke verpakking. Naast truffels 
zijn er de zijdezachte marshmallows van Chocmod gehuld in een laagje 
melkchocolade. Vanaf nu hebben we ook kleine verpakkingen met 
truffels in het assortiment van slechts 50g. Geweldig om in een 
cadeaupakketje te doen!

Truffels & Marshmallows



Bovetti is een ambachtelijke chocolademaker uit de Franse Dordogne. Ze 
maken heerlijke chocoladetabletten van pure cacaoboter. En een 
prettige bijkomstigheid is dat de chocolade van Bovetti glutenvrij is. 
Speciaal voor Kerst maakt Bovetti deze feestelijke chocoladerepen, 
voorzien van een feestelijke print. 

Ambachtelijke Chocoladerepen
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