
INGREDIENTEN EN ALLERGENEN

LUXE VERPAKKING 

Chardonnay Sublime

Chardonnay Sublime: wi� e chocolade met een roomvulling op basis van mango-passievrucht 
met een frisse toets van de Chardonnay druif. 

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, mango en passievrucht confi tuur (man-
go-stukjes, suiker, passievruchtpuree, geleermiddel (pec� nen), citroensap), room (melk), boter-
concentraat (melk), kokosvet, glucosestroop, marc 1.5%, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (� taandioxide, ijzeroxiden en 
-hydroxiden, luteïne).

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Chardonnay Sublime: melkchocolade met een roomvulling op basis van mango-passievrucht 
met een frisse toets van de Chardonnay druif. 

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, mango en passievrucht confi tuur (man-
go-stukjes, suiker, passievruchtpuree, geleermiddel (pec� nen), citroensap), room (melk), boter-
concentraat (melk), kokosvet, glucosestroop, marc 1.5%, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (� taandioxide, ijzeroxiden en 
-hydroxiden, luteïne).

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen.

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

Chardonnay Sublime: pure chocolade met een roomvulling op basis van mango-passievrucht 
met een frisse toets van de Chardonnay druif.

Ingredients:
suiker, cacaomassa, mango en passievrucht confi tuur (mango-stukjes, suiker, passievruchtpuree, 
geleermiddel (pec� nen), citroensap), room (melk), boterconcentraat (melk), volle melkpoe-
der, kokosvet, glucosestroop, marc 1.5%, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, 
natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (� taandioxide, ijzeroxiden en -hydroxiden, 
luteïne).

Pure chocolade: ten minste 53% cacaobestanddelen.

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



Poetry Collec� on - 275g

Diamond: wi� e chocolade met speculoospasta en gemalen speculooskoekjes.

Ingrediënten:
Suiker, speculoos 54,6% (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, koolzaad, geheel gehard, 
geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), zout, kaneel, emulgatoren 
(lecithinen (zonnebloem)), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur)), cacaoboter, volle melk-
poeder, geheel gehard kokosvet, natuurlijk vanille aroma, emulgatoren (lecithinen (soja)). 

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Diamond: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, cacaoboter, boterconcentraat (melk), volle melk-
poeder, hazelnoten (5,1%), amandelen (5,1%), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijke vanille aroma. 

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

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

Carré: wi� e chocolade met banaan en speculoospasta. 

Ingrediënten:
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, speculoos 9.8% (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën 
(palm, koolzaad, geheel gehard, geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumwaterstofcar-
bonaat), zout, kaneel, emulgatoren (lecithinen (zonnebloem)), natuurlijk aroma, voedingszuur 
(citroenzuur)), room (melk), kokosvet, boterconcentraat (melk), natuurlijke aromapasta met 
banaan 2.4% (suiker, glucosestroop, bananenpuree 22%, glucose-fructosestroop, banaanconcen-
traat 6%, an� oxidant (ascorbinezuur), water, kleurende levensmiddelen (citroensapconcentraat, 
saffl  oerconcentraat, wortelextract), natuurlijk aroma), glucosestroop, geheel gehard kokosvet, 
emulgatoren (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, Amare� o (Amandelen en hazelnoten), 
alcohol, natuurlijk aroma’s.  

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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



Carré: pure chocolade met koffi  e ganache vulling

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk), geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), cacaobo-
ter, glucosestroop, alcohol, instant koffi  epoeder (0,5%), 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.

Wave: melkchocolade met kokos ganache.

Ingrediënten:
suiker, plantaardige ve� en (palm, zonnebloem, koolzaad), volle melkpoeder,  cacaoboter, 
cacaomassa, magere melkpoeder, lactose, boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen 
(soja)), aroma (0.2%), natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

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

Twist: wi� e chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazel-
noten (4.4%), amandelen (4.4%), cacaomassa, zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijke 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.

Twist: melkchocolade met koffi  e ganache vulling.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaomassa, room (melk), cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boter-
concentraat (melk), glucosestroop, alcohol, emulgator (lecithinen (soja)), instant koffi  epoeder 
(0,4%), 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.



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

Ingrediënten:
suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, room (melk) (9.1%), boterconcentraat (melk), boter 
(melk), hazelnoten, amandelen, kokosvet, glucosestroop, instant koffi  epoeder (0.6%), zonne-
bloemolie, karamel (suiker, water), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille 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: wi� e chocolade met room en pistache.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (8.2%), boterconcentraat (melk), boter 
(melk), invertsuikerstroop, kokosvet, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, cacaomassa, 
natuurlijk aroma (0.5%), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, 
geheel gehard kokosvet, kleurstoff en (curcumine, briljantblauw).

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.

Manon: melkchocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, boterconcentraat (melk), cacaoboter, room (melk) (8,4%), cacaomas-
sa, kokosvet, invertsuikerstroop, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, emulgator (lecithinen 
(soja)), zonnebloemolie, natuurlijke vanille aroma, alcohol, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(Polyglycerolpolyricinoleaat).

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 chocomousse.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, boterconcentraat (melk), cacaomassa, room (melk), 
kokosvet, hazelnoten, amandelen, geheel gehard kokosvet, natuurlijk aroma, 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.



Manon: pure chocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, boterconcentraat (melk), room (melk), cacaoboter, kokosvet, volle melkpoe-
der, invertsuikerstroop, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), 
gevriesdroogde gesuikerde frambozen stukjes (glucosestroop, frambozen stukjes), zonnebloe-
molie, natuurlijk vanille aroma (0,3%), alcohol, geheel gehard kokosvet.

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

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

Kroontje: 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.

Poetry Collec� on - 200g

Diamond: wi� e chocolade met speculoospasta en gemalen speculooskoekjes.

Ingrediënten:
Suiker, speculoos 54,6% (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën (palm, koolzaad, geheel gehard, 
geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), zout, kaneel, emulgatoren 
(lecithinen (zonnebloem)), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur)), cacaoboter, volle melk-
poeder, geheel gehard kokosvet, natuurlijk vanille aroma, emulgatoren (lecithinen (soja)). 

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Diamond: melkchocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat 
(melk), hazelnoten (5,0%), amandelen (5,0%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijke vanille aroma. 

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

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



Carré: wi� e chocolade met banaan en speculoospasta. 

Ingrediënten:
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, speculoos 9.8% (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën 
(palm, koolzaad, geheel gehard, geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumwaterstofcar-
bonaat), zout, kaneel, emulgatoren (lecithinen (zonnebloem)), natuurlijk aroma, voedingszuur 
(citroenzuur)), room (melk), kokosvet, boterconcentraat (melk), natuurlijke aromapasta met 
banaan 2.4% (suiker, glucosestroop, bananenpuree 22%, glucose-fructosestroop, banaanconcen-
traat 6%, an� oxidant (ascorbinezuur), water, kleurende levensmiddelen (citroensapconcentraat, 
saffl  oerconcentraat, wortelextract), natuurlijk aroma), glucosestroop, geheel gehard kokosvet, 
emulgatoren (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, Amare� o (Amandelen en hazelnoten), 
alcohol, natuurlijk aroma’s.  

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Carré: melkchocolade met koffi  e ganache vulling.

Ingrediënten:
suiker, room (melk), cacaomassa, geheel gehard kokosvet, volle melkpoeder, cacaoboter, boter-
concentraat (melk), glucosestroop, alcohol, instant koffi  epoeder (0,5%), 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.

Wave: melkchocolade met kokos ganache.

Ingrediënten:
suiker, plantaardige ve� en (palm, zonnebloem, koolzaad), volle melkpoeder,  cacaoboter, 
cacaomassa, magere melkpoeder, lactose, boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen 
(soja)), aroma (0.2%), natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

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

Wave: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), volle melk-
poeder, hazelnoten (4.8%), amandelen (4.8%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijke vanille aroma. 

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

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



Twist: wi� e chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), hazel-
noten (4.4%), amandelen (4.4%), cacaomassa, zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), 
natuurlijke 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.

Twist: pure chocolade met praliné.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, boterconcentraat (melk), volle melk-
poeder, hazelnoten (4.9%), amandelen (4.9%), emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, 
natuurlijke vanille aroma.

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

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

Kroontje: 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.

Poetry Collec� on - 9 pralines

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

Ingrediënten:
suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, room (melk) (9.1%), boterconcentraat (melk), boter 
(melk), hazelnoten, amandelen, kokosvet, glucosestroop, instant koffi  epoeder (0.6%), zonne-
bloemolie, karamel (suiker, water), emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille 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: wi� e chocolade met room en pistache.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (8.2%), boterconcentraat (melk), boter 
(melk), invertsuikerstroop, kokosvet, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, cacaomassa, 
natuurlijk aroma (0.5%), zonnebloemolie, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, 
geheel gehard kokosvet, kleurstoff en (curcumine, briljantblauw).

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.

Chardonnay Sublime: wi� e chocolade met een roomvulling op basis van mango-passievrucht 
met een frisse toets van de Chardonnay druif. 

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, mango en passievrucht confi tuur (man-
go-stukjes, suiker, passievruchtpuree, geleermiddel (pec� nen), citroensap), room (melk), boter-
concentraat (melk), kokosvet, glucosestroop, marc 1.5%, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (� taandioxide, ijzeroxiden en 
-hydroxiden, luteïne).

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Manon: melkchocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, boterconcentraat (melk), cacaoboter, room (melk) (8,4%), cacaomas-
sa, kokosvet, invertsuikerstroop, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, emulgator (lecithinen 
(soja)), zonnebloemolie, natuurlijke vanille aroma, alcohol, geheel gehard kokosvet, emulgator 
(Polyglycerolpolyricinoleaat).

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 chocomousse.

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, boterconcentraat (melk), cacaomassa, room (melk), 
kokosvet, hazelnoten, amandelen, geheel gehard kokosvet, natuurlijk aroma, 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.



Kroontje: 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.

Manon: pure chocolade met room en mokka.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, room (melk) (9,1%), boterconcentraat (melk), cacaoboter, boter (melk), vol-
le melkpoeder, kokosvet, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, instant koffi  epoeder (0,6%), 
emulgator (lecithinen (soja)), zonnebloemolie, karamel (suiker, water), natuurlijk vanille aroma, 
geheel gehard kokosvet.

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

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

Manon: pure chocolade met marsepein.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, amandelen (12,3%), invertsuikerstroop, cacaoboter, geheel gehard kokosvet, 
volle melkpoeder, hazelnoten, alcohol, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), 
zonnebloemolie, natuurlijk vanille aroma.

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

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

Manon: pure chocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, boterconcentraat (melk), room (melk), cacaoboter, kokosvet, volle melkpoe-
der, invertsuikerstroop, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), 
gevriesdroogde gesuikerde frambozen stukjes (glucosestroop, frambozen stukjes), zonnebloe-
molie, natuurlijk vanille aroma (0,3%), alcohol, geheel gehard kokosvet.

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

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



Poetry Collec� on - 6 pralines

Carré: wi� e chocolade met banaan en speculoospasta. 

Ingrediënten:
Suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, speculoos 9.8% (tarwebloem, suiker, plantaardige oliën 
(palm, koolzaad, geheel gehard, geraffi  neerd), kandijstroop, rijsmiddel (natriumwaterstofcar-
bonaat), zout, kaneel, emulgatoren (lecithinen (zonnebloem)), natuurlijk aroma, voedingszuur 
(citroenzuur)), room (melk), kokosvet, boterconcentraat (melk), natuurlijke aromapasta met 
banaan 2.4% (suiker, glucosestroop, bananenpuree 22%, glucose-fructosestroop, banaanconcen-
traat 6%, an� oxidant (ascorbinezuur), water, kleurende levensmiddelen (citroensapconcentraat, 
saffl  oerconcentraat, wortelextract), natuurlijk aroma), glucosestroop, geheel gehard kokosvet, 
emulgatoren (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, Amare� o (Amandelen en hazelnoten), 
alcohol, natuurlijk aroma’s.  

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Wave: melkchocolade met kokos ganache.

Ingrediënten:
suiker, plantaardige ve� en (palm, zonnebloem, koolzaad), volle melkpoeder,  cacaoboter, 
cacaomassa, magere melkpoeder, lactose, boterconcentraat (melk), emulgator (lecithinen 
(soja)), aroma (0.2%), natuurlijk vanille aroma.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

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

Twist: pure chocolade met druppel zure kers

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, zure kersenconfi tuur 20% (Morello kersen 55%, suiker, geleermiddel (pec� -
nen), citroensap), room (melk), kokosvet, boterconcentraat (melk), cacaoboter, glucosestroop, 
volle melkpoeder, natuurlijk kers aroma, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille aroma, 
alcohol, geheel gehard kokosvet.

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

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



Chardonnay Sublime: wi� e chocolade met een roomvulling op basis van mango-passievrucht 
met een frisse toets van de Chardonnay druif. 

Ingrediënten:
suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, mango en passievrucht confi tuur (man-
go-stukjes, suiker, passievruchtpuree, geleermiddel (pec� nen), citroensap), room (melk), boter-
concentraat (melk), kokosvet, glucosestroop, marc 1.5%, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk 
vanille aroma, natuurlijk aroma, geheel gehard kokosvet, kleurstof (� taandioxide, ijzeroxiden en 
-hydroxiden, luteïne).

Wi� e chocolade: ten minste 24% cacaobestanddelen.

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

Manon: pure chocolade met room en vanille.

Ingrediënten:
suiker, cacaomassa, boterconcentraat (melk), room (melk), cacaoboter, kokosvet, volle melkpoe-
der, invertsuikerstroop, hazelnoten, amandelen, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), 
gevriesdroogde gesuikerde frambozen stukjes (glucosestroop, frambozen stukjes), zonnebloe-
molie, natuurlijk vanille aroma (0,3%), alcohol, geheel gehard kokosvet.

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

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

Manon: melkchocolade met room en framboos

Ingrediënten:
Suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, room (melk) (8,5 %), boterconcentraat (melk), cacao-
massa, frambozengelei 5,7 % (frambozensap 55%, suiker, geleermiddel (pec� nen), citroensap), 
kokosvet, glucosestroop, emulgator (lecithinen (soja)), gevriesdroogde gesuikerde frambozen 
stukjes 0,4% (glucosestroop, frambozen stukjes), natuurlijk vanille aroma, natuurlijk aroma, 
geheel gehard kokosvet.

Melkchocolade: ten minste 28% cacaobestanddelen. 

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