
INGREDIËNTEN EN ALLERGENEN

TRADITIONELE VERPAKKING 

Praliné mix - 500g

Divine: wi� e chocolade met zachte praliné en bresilliene.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, hazelnoten (6.2%), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, 
boterconcentraat (melk), amandelen (3.1%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Brasil: melkchocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat 
(melk), hazelnoten (3.9%), amandelen (3.9%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Kroontje: met praliné, gianduja en noot.

Ingrediënten:
suiker, hazelnoten, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, amandelen, emulgator (lecithi-
nen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma. 

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Zeshoek: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
Cacaomassa, suiker, cacaoboter, hazelnoten (4,4%), amandelen (4,4%), geheel gehard kokosvet, 
emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van melk, tarwe (gluten) beva� en.



Brasil: pure chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
cacaomassa, suiker, cacaoboter, hazelnoten, amandelen, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

 Allergenen informa� e: 
Soja, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van melk, tarwe (gluten) beva� en.

Hartje: melkchocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat 
(melk), hazelnoten (3,9%), amandelen (3,9%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma. 

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Hartje: pure chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazelnoten
(3,9%), amandelen (3,9%), volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Dressée: : Pure chocolade met speculoospasta en gemalen speculooskoekjes.

Ingrediënten:
Suiker, cacaomassa, speculoos (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, koolzaad, geheel 
gehard, geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, kaneel, emulgato-
ren (lecithinen (zonnebloem), mono-en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur), 
natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur)), cacaoboter, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(lecithine (soja)), natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e:
Soja, tarwe (gluten), melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) beva� en.



Candide: wi� e chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, cacaomassa, hazelnoten (3,4%), 
amandelen (3.4%), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijke vanille aroma. 

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 
Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Trimandel: wi� e chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, cacaomassa, hazelnoten (3.4%), 
amandelen (3.4%), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma. 

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 
Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Divine: wi� e chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, cacaomassa, hazelnoten (3,9%), 
amandelen (3,9%), boterconcentraat (melk), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijk vanille aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Cuve� e: melkchocolade met ganache en karamel.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, 
boterconcentraat (melk), glucosestroop, alcohol, natuurlijke aroma, emulgator (lecithinen 
(soja)), natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (amandelen, hazelnoten), tarwe (gluten) beva� en.



Trimandel: melkchocolade met praliné en karamel.

Ingrediënten: 
suiker, volle melkpoeder, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, cacaomassa, hazelnoten (3,4%), 
amandelen (3.4%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma, 
natuurlijk aroma (0,1%).

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Surprise: melkchocolade met zachte praliné en bresilliene.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, hazelnoten (6,2%), geheel gehard kokosvet, 
amandelen (3,1%), boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Candide: pure chocolade met praliné en cappuccino.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, hazelnoten (3,4%), amandelen (3,4%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, instant koffi  epoeder (0,3%), 
natuurlijk vanille aroma, alcohol. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Trimandel: pure chocolade met praliné en koffi  e.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, hazelnoten (3,4%), amandelen (3,4%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, instant koffi  epoeder (0,3%), 
natuurlijk vanille aroma, alcohol.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen en hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Klassieke mix Amores Collec� on - 500g

Manon: wi� e chocolade met room en koffi  e.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (9.9%), boterconcentraat (melk), boter (melk), 
kokosvet, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, cacaomassa, instant koffi  epoeder (0.6%), kara-
mel (suiker, water), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, geheel 
gehard kokosvet.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Divine: wi� e chocolade met zachte praliné en bresilliene.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, hazelnoten (6.2%), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, bo-
terconcentraat (melk), amandelen (3.1%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk 
vanille aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Brasil: wi� e chocolade met praliné en gepo� e granen.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazelno-
ten (3,7%), amandelen (3.7%), cacaomassa, gepo� e granen (1,7%) (rijstbloem, suiker, tarwemout, 
dextrose, zout), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten). 

Manon: wi� e chocolade met romige aardbei vulling.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, boterconcentraat (melk), aardbeipuree (11.1%) (suiker, 
aardbeipuree 32%, water, glucose-fructosestroop, verdikkingsmiddelen (gemodifi ceerd maïszet-
meel, pec� nen, johannesbroodpitmeel), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur),  kleurstof 
(cochenille), conserveermiddel (kaliumsorbaat)), kokosvet, room (melk) (1.9%), glucosestroop, 
hazelnoten, amandelen, cacaomassa, zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 
Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Zeshoek: wi� e chocolade met ganache en espresso.

Ingrediënten:
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, room (melk) (9.0%), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, 
boterconcentraat (melk), glucosestroop, alcohol, instant koffi  epoeder (0.4%), emulgator (lecithi-
nen (soja)), natuurlijk vanille aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 
Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Pyramide: wi� e chocolade met ganache en cappuccino.

Ingrediënten :
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, boter-
concentraat (melk), glucosestroop, alcohol, instant koffi  epoeder (0.4%), emulgator (lecithinen 
(soja)), natuurlijk vanille aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Brasil: melkchocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat 
(melk), hazelnoten (3.9%), amandelen (3.9%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Cuve� e: melkchocolade met ganache en karamel.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, 
boterconcentraat (melk), glucosestroop, alcohol, natuurlijke aroma, emulgator (lecithinen 
(soja)), natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (amandelen, hazelnoten), tarwe (gluten) beva� en.



Kroontje: met praliné, gianduja en noot.

Ingrediënten:
suiker, hazelnoten, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, amandelen, emulgator (lecithi-
nen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma. 

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Zorba: pure chocolade met ganache en mokka.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaoboter, boterconcentraat (melk), 
glucosestroop, alcohol, emulgator (lecithinen (soja)), instant koffi  epoeder (0,3%), natuurlijk 
vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e:
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Pyramide: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, hazelnoten (4,3%), amandelen (4,3%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Feuille: pure chocolade met ganache en rum.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaoboter, boterconcentraat (melk), 
volle melkpoeder, glucosestroop, alcohol, rum (1,1%), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 53% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e:
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.



Dressée: melkchocolade met speculoospasta en gemalen speculooskoekjes.

Ingrediënten:

Suiker, speculoos (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, koolzaad, geheel gehard, 
geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, kaneel, emulgatoren (lecithi-
nen (zonnebloem), mono-en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur),  natuurlijk 
aroma, voedingszuur (citroenzuur)), volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geheel gehard 
kokosvet, emulgatoren (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma. 

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, tarwe (gluten). Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) beva� en.

Palmier: melkchocolade met ganache en kokos.

Ingrediënten: 
suiker, volle melkpoeder, plantaardige ve� en (palm, zonnebloem, koolzaad), cacaoboter, cacao-
massa, gekarameliseerde kokos (5.5%) (gedroogde kokos, vloeibare suiker), magere melkpoeder, 
lactose, boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, aroma 
(0.2%).

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e:
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Manon: pure chocolade met marsepein.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, amandelen (13,0%), invertsuikerstroop, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, 
volle melkpoeder, hazelnoten, alcohol, glucosestroop,  emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloe-
molie, natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Surprise: melkchocolade met zachte praliné en bresilliene.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, hazelnoten (6,2%), geheel gehard kokosvet, 
amandelen (3,1%), boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Candide: pure chocolade met praliné en cappuccino.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, hazelnoten (3,4%), amandelen (3,4%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, instant koffi  epoeder (0,3%), 
natuurlijk vanille aroma, alcohol. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Manon mix - 500g

Manon: wi� e chocolade met room en koffi  e.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (9.9%), boterconcentraat (melk), boter 
(melk), kokosvet, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, cacaomassa, instant koffi  epoeder 
(0.6%), karamel (suiker, water), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille 
aroma, geheel gehard kokosvet.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Manon: wi� e chocolade met romige aardbei vulling.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, boterconcentraat (melk), aardbeipuree (11.1%) (suiker, 
aardbeipuree 32%, water, glucose-fructosestroop, verdikkingsmiddelen (gemodifi ceerd maïszet-
meel, pec� nen, johannesbroodpitmeel), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur),  kleurstof 
(cochenille), conserveermiddel (kaliumsorbaat)), kokosvet, room (melk) (1.9%), glucosestroop, 
hazelnoten, amandelen, cacaomassa, zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Manon: melkchocolade met room en chocomousse.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, boterconcentraat (melk), cacaomassa, room (melk), 
kokosvet, hazelnoten (1,6%), amandelen (1.6%), geheel gehard kokosvet, emulgator (lecithinen 
(soja)), natuurlijk aroma, zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Manon: melkchocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, boterconcentraat (melk), cacaoboter, room (melk) (9,0%), cacaomas-
sa, kokosvet, invertsuikerstroop, glucosestroop,  hazelnoten, amandelen, emulgator (lecithinen 
(soja)), zonnebloemolie, natuurlijke vanille aroma, alcohol, geheel gehard kokosvet.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Manon: pure chocolade met room en mokka.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk) (9.9%), boterconcentraat (melk), cacaoboter, boter (melk), ko-
kosvet, volle melkpoeder, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, instant koffi  epoeder (0.6%), 
emulgator (lecithinen (soja)), karamel (suiker, water), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma, 
geheel gehard kokosvet.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Manon: pure chocolade met marsepein.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, amandelen (13,0%), invertsuikerstroop, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, 
volle melkpoeder, hazelnoten, alcohol, glucosestroop,  emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloe-
molie, natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Puur mix - 500g

Zeshoek: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, hazelnoten (4,3%), amandelen (4,3%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Manon: pure chocolade met room en mokka.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk) (9.9%), boterconcentraat (melk), cacaoboter, boter (melk), ko-
kosvet, volle melkpoeder, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, instant koffi  epoeder (0.6%), 
emulgator (lecithinen (soja)), karamel (suiker, water), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma, 
geheel gehard kokosvet.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Manon: pure chocolade met room en rum.

Ingrediënten:
Suiker, cacaomassa, room (melk) (8.6%), boterconcentraat (melk), cacaoboter, boter (melk), 
volle melkpoeder, invertsuikerstroop, kokosvet, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, rum 
(0,9%), emulgator (lecithinen (soja), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma, geheel gehard 
kokosvet.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 53% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Zorba: pure chocolade met ganache en mokka.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaoboter, boterconcentraat (melk), 
glucosestroop, alcohol, emulgator (lecithinen (soja)), instant koffi  epoeder (0,3%), natuurlijk 
vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e:
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Pyramide: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, hazelnoten (4,3%), amandelen (4,3%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Brasil: pure chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
cacaomassa, suiker, cacaoboter, hazelnoten, amandelen, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van melk, tarwe (gluten) beva� en.

Hartje: pure chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazelnoten
(3,9%), amandelen (3,9%), volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Dressée: : Pure chocolade met speculoospasta en gemalen speculooskoekjes.

Ingrediënten:
Suiker, cacaomassa, speculoos (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, koolzaad, geheel 
gehard, geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, kaneel, emulgato-
ren (lecithinen (zonnebloem), mono-en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur), 
natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur)), cacaoboter, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(lecithine (soja)), natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e:
Soja, tarwe (gluten), melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) beva� en.

Palmier: pure chocolade met ganache en kokos.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, plantaardige ve� en (palm, zonnebloem, koolzaad), gekarameliseerde kokos 
(5,6%) (gedroogde kokos, vloeibare suiker), magere melkpoeder, cacaoboter, lactose, botercon-
centraat (melk), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.



Candide: pure chocolade met praliné en cappuccino.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, hazelnoten (3,4%), amandelen (3,4%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, instant koffi  epoeder (0,3%), 
natuurlijk vanille aroma, alcohol. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Trimandel: pure chocolade met praliné en koffi  e.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, hazelnoten (3,4%), amandelen (3,4%), 
volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, instant koffi  epoeder (0,3%), 
natuurlijk vanille aroma, alcohol.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen en hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Blaadje: pure chocolade met ganache en chocolade mousse.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk), geheel gehard kokosvet, cacaoboter, boterconcentraat (melk), 
glucosestroop, alcohol, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Klassieke mix Amores Collec� on - 375g

Manon: wi� e chocolade met room en koffi  e.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (9.9%), boterconcentraat (melk), boter 
(melk), kokosvet, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, cacaomassa, instant koffi  epoeder 
(0.6%), karamel (suiker, water), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille 
aroma, geheel gehard kokosvet.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Hartje: wi� e chocolade met praliné en Marron Glacé.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazel-
noten (3.9%), amandelen (3.9%), cacaomassa, zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijk vanille aroma, aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Surprise: wi� e chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, cacaomassa, hazelnoten (3.9%), 
amandelen (3.9%), boterconcentraat (melk), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijk vanille aroma. 

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Zeshoek: wi� e chocolade met ganache en espresso.

Ingrediënten:
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, room (melk) (9.0%), geheel gehard kokosvet, cacaomassa, 
boterconcentraat (melk), glucosestroop, alcohol, instant koffi  epoeder (0.4%), emulgator (lecithi-
nen (soja)), natuurlijk vanille aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 
Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Trimandel: wi� e chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, cacaomassa, hazelnoten (3.4%), 
amandelen (3.4%), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma. 

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. 
Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.



Manon: melkchocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, boterconcentraat (melk), cacaoboter, room (melk) (9,0%), cacaomas-
sa, kokosvet, invertsuikerstroop, glucosestroop,  hazelnoten, amandelen, emulgator (lecithinen 
(soja)), zonnebloemolie, natuurlijke vanille aroma, alcohol, geheel gehard kokosvet.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Divine: melkchocolade met zachte praliné en bresilliene.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, hazelnoten (6,2%), geheel gehard kokosvet, 
amandelen (3.1%), boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergen informa� on: 
Soya, milk, nuts (almonds, hazelnuts). May contain traces of wheat (gluten).

Hartje: pure chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazelnoten
(3,9%), amandelen (3,9%), volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijk vanille aroma. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Dressée: melkchocolade met speculoospasta en gemalen speculooskoekjes.

Ingrediënten:

Suiker, speculoos (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, koolzaad, geheel gehard, 
geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, kaneel, emulgatoren (lecithi-
nen (zonnebloem), mono-en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur),  natuurlijk 
aroma, voedingszuur (citroenzuur)), volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geheel gehard 
kokosvet, emulgatoren (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma. 

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, tarwe (gluten). Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) beva� en.



Zeshoek: melkchocolade met ganache en vanille (Viennoise).

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaomassa, cacaoboter, room (melk), geheel gehard kokosvet, 
boterconcentraat (melk), alcohol, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille 
aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e:
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.

Manon: pure chocolade met room en mokka.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk) (9.9%), boterconcentraat (melk), cacaoboter, boter (melk), ko-
kosvet, volle melkpoeder, glucosestroop, hazelnoten, amandelen, instant koffi  epoeder (0.6%), 
emulgator (lecithinen (soja)), karamel (suiker, water), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma, 
geheel gehard kokosvet.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, noten (amandelen, hazelnoten). Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Brasil: pure chocolade met zachte praliné.

Ingrediënten:
cacaomassa, suiker, cacaoboter, hazelnoten, amandelen, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(lecithinen (soja)), zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma. 

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

 Allergenen informa� e: 
Soja, noten (hazelnoten, amandelen). Kan sporen van melk, tarwe (gluten) beva� en.

Palmier: pure chocolade met ganache en kokos.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, plantaardige ve� en (palm, zonnebloem, koolzaad), gekarameliseerde kokos 
(5,6%) (gedroogde kokos, vloeibare suiker), magere melkpoeder, cacaoboter, lactose, botercon-
centraat (melk), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, aroma.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen), tarwe (gluten) beva� en.



Fruit mix Amores Collec� on - 250g

Hartje: pure chocolade met zure kers.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, zure kersenconfi tuur 12.8% (Morello kersen 55%, suiker, geleermiddel (pec-
� nen), citroensap), room (melk), kokosvet, boterconcentraat (melk), cacaoboter, glucosestroop, 
volle melkpoeder emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk kers aroma, natuurlijk vanille aroma, 
alcohol, geheel gehard kokosvet.

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e:
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) en tarwe (gluten) beva� en.

Manon: melk chocolade met room en framboos

Ingrediënten:
Suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (9.5 %), boterconcentraat (melk), cacao-
massa, frambozengelei 6.3 % (frambozensap 55%, suiker, geleermiddel (pec� nen), citroensap), 
kokosvet, glucosestroop, gevriesdroogde gesuikerde frambozen stukjes 0.7% (glucosestroop, 
frambozen stukjes), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, natuurlijk aroma, 
geheel gehard kokosvet.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) en tarwe (gluten) beva� en.

Manon: wi� e chocolade met room en aardbei.

Ingrediënten:
Suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (9.6%), boterconcentraat (melk), aardbei 
confi tuur 5.7% (aardbeien 55%, suiker, geleermiddel (pec� nen), citroensap), kokosvet, gluco-
sestroop, cacaomassa, gesuikerde gevriesdroogde aardbeistukjes 0.7% (glucosestroop, aard-
beistukjes, fructose, gemodifi ceerd zetmeel, verdikkingsmiddel (natriuimalginaat)), emulgator 
(lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) en tarwe (gluten) beva� en.



Palmier: melkchocolade met druppel blauwe bosbes

Ingrediënten:
suiker, blauwe bosbessenconfi tuur 19.7% (blauwe bosbessen 55%, suiker, geleermiddel (pec� -
nen), citroensap), volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, room (melk), kokosvet, botercon-
centraat (melk), glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, alcohol, 
natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. Wi� echocolade: ten minste 24% cacaobe-
standdelen.

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) en tarwe (gluten) beva� en.

Manon: wi� e chocolade met room en citroen.

Ingrediënten:
Suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (10.9 %), boterconcentraat (melk), kokosvet, 
glucosestroop, cacaomassa, natuurlijke aromapasta met citroensap 0.4% (suiker, water, gluco-
sestroop, glucose-fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geconcentreerd citroensap 4%, 
citruscellen 2.0%, sinaasappelsapconcentraat 2.0%, zuurteregelaar (natriumcitraten), geleermid-
del (pec� nen), aroma), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, natuurlijk limoen 
aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (Luteïne), natuurlijk aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) en tarwe (gluten) beva� en.

Manon: wi� e chocolade met room en mango.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (9.0%), boterconcentraat (melk), mango en 
passievrucht confi tuur 6.7% (mangostukjes 45%, suiker, passievruchtpuree 10%, geleermiddel 
(pec� nen), citroensap), kokosvet, glucosestroop, cacaomassa, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijk vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (paprika-extract).

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen; Melkchocolade: ten minste 28% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk. Kan sporen van noten (hazelnoten, amandelen) en tarwe (gluten) beva� en.



Divine: melkchocolade met banaan

Ingrediënten:
Suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, room (melk), kokosvet, boterconcentraat 
(melk), natuurlijke aromapasta met banaan 3.5% (suiker, glucosestroop, bananenpuree 22%,  
glucose-fructosestroop, bananenconcentraat 6%, an� oxidant (ascorbinezuur), water, kleurende 
levensmiddelen (citroensapconcentraat, saffl  oerconcentraat, wortelextract), natuurlijk aroma), 
glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), Amare� o (Amandelen en hazelnoten), alcohol, 
natuurlijk vanille aroma, geheel gehard kokosvet, natuurlijke aroma‘s.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste   
28% cacaobestanddelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, amandelen en hazelnoten. Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

Palmier: pure chocolade met druppel mandarijn

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, mandarijn marmelade 18.1% (suiker, mandarijnpulp 32%, appelsap, geleer-
middel (pec� nen)), room (melk), kokosvet, boterconcentraat (melk), cacaoboter, glucosestroop, 
alcohol, volle melkpoeder, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, geheel gehard 
kokosvet, natuurlijk aroma.

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen; Pure chocolade: ten minste 53% cacaobe-
standdelen. 

Allergenen informa� e: 
Soja, melk, amandelen en hazelnoten. Kan sporen van tarwe (gluten) beva� en.

®
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