
Étcsokoládés szezám tárulj
Különleges ízvilágú bonbon 
ínyenceknek: szerecsendió, méz, 
kávé és mogyorókrém rejtőzik a 
pörkölt szezámmaggal ízesített 
étcsokoládé lapok között.

Tejcsokoládés szezám tárulj
Különleges ízvilágú bonbon 
ínyenceknek: szerecsendió, méz, 
kávé és mogyorókrém rejtőzik a 
pörkölt szezámmaggal ízesített 
tejcsokoládé lapok között.

Szeder pálinkás
Az Agárdi Pálinkafőzde 
Szederpálinkáját raktuk össze étc-
sokoládéval és egy csepp szeder-
lekvárral. Nagyon harmonikus és 
nagyon pálinkás.

Búzasörös trüffel
A búzasör édeskés íze jól illik a 
tejcsokoléádé ízéhez.

Sós karamell
Furcsa és mégis finom: sós és édes 
egyben. Étcsokoládé köpenyben.

Sós karamell
Furcsa és mégis finom: sós és édes 
egyben. Fehér csokoládé 
köpenyben.

Rózsakert
Varázslatos íz és illatkombináció, 
melyet egy fantasztikus 
madagaszkári csokoládé és egy adag 
málna-licsi-rózsa keverék 
házasításával értünk el.
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Részeg tengerész
Barna rummal ízesített csokoládét 
töltünk tejcsokoládé hüvelybe. 

Pisztáciás
Piros: hawaii vörös só
Fehér: fehér csokoládé.
Zöld: nem ámítás, a pisztáciától 
ilyen.

Ogre álma
Matcha tea bőven mérve 
mindenkinek, aki szereti.

Névtelen
De nem nulla. Finom mogyorós 
tejcsokoládé, a klasszikus ízek 
kedvelőinek.

Narancsliget
Fehér csokoládé és Cointreau - 
ezek adják a Narancsliget alapját.

Mosolygós
Passiógyümölcs (Maracuja) ízét kom-
bináltuk a törökmogyoró és a tejcso-
koládé ízével. 

Mókuscsemege
Tejérzékenyeknek is ajánlható ez a 
bonbon, amelyben az étcsokoládét 
kombináltuk mogyoróval. 
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Marcipán étcsokoládéban
Egyszeres mandulamarcipán 
étcsokoládéba burkolva. Vigyázat, 
muszáj repetázni!

Maracuja karamell
A fehér csokoládéval kombinált 
maracuja savanykás íze kiválóan illik 
a 70 %-os étcsokoládéhoz.

Mangós
Mangó és karamell: igazi ízorgia.

Lime karamell
Lime és fehér csokoládé: akár egy 
finom fagylalt.

Lacrima Güntheri
A bakonybéli Szent Mauríciusz 
Monostor kiváló gyógynövényes 
likőrjét kevertük magas 
kakaótartalmú tejcsokoládéval.

Karamellás szarvasgombás bonbon
A Magyarországon gyűjtött 
szarvasgomba erőteljes illata 
remekül illik a fehércsokoládéhoz. 
Igazi ínyencség!

Kaporkaland
Olyan, mint egy falat kapros-túrós 
lepény. 

Jázmin
Jázminos zöldtea ízét bújtattuk 
tej- csokoládé köntösbe. 

Aszú
Az Erzsébet pince 5 puttyonyos 
aszúját rejti az étcsokoládé 
köpeny.
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Aszúkrémes
Az Erzsébet-pince 5 puttonyos 
aszújából készített krém rejtőzik 
az étcsokoládé köpenyben.

Aszúkrémes
Az Erzsébet-pince 5 puttonyos 
aszújából készített krém rejtőzik a 
fehér csokoládé köpenyben.

Istenkúti cigánymeggy pálinkás
Az Istenkúti Pálinkafőzde 
Cigánymeggy pálinkáját raktuk 
össze étcsokoládéval. Nagyon har-
monikus és nagyon pálinkás.

Istenkúti barackpálinkás
Alacsony alkoholtartalma miatt 
nagyobb gyermekek is megkóstol-
hatják ezt a bonbont, melybe valódi 
sárgabarackot is kevertünk

Indul a mandula
Mandula és fehér csokoládé. 
Amilyen egyszerű, olyan finom.

Gyömbéres
Gyömbérrel és lime-mal ízesített 
étcsokoládé krém az étcsokoládé 
burok alatt, csipetnyi vodkával 
tartósítva.

Gianduja
Fehér csokoládé és mogyoró.

Fehér varázs
Kívül-belül fehér finomság, melyben 
az Amaretto, a fehér csokoládé és 
az egész pirított mandula 
pajkoskodik. 

Falat Amerika
Nem csak karácsonyra ajánljuk ezt 
a fahéjjal bolondított 
tejcsokoládés bonbont.

Fahéjas trüffel
Nem csak karácsonyra ajánljuk ezt 
a fahéjjal bolondított 
tejcsokoládés bonbont.

Eszterházy
Fehér csokoládéba keverünk 
konyakot, pirított diót és rengeteg 
vaníliát: kiváló finomság, akárcsak 
ihletője, az Eszterházy torta

Étcsokoládés levendula
Az étcsokoládét egy kevés tejcsoko-
ládéval lágyítottuk, így mind az ét-, 
mind a tejcsokoládé-kedvelők 
között tetszést nyerhet ez a falat 
nyár. 

Dominó
A marcipánra csokoládés mogyoró- 
krémet rétegezünk. 

Diós mézkaramell
Tejszínes-mézes karamellbe 
rejtjük a pörköletlen dió ízét, az 
egészet tejcsokoládéba burkoljuk. 

Csípős reggel
A kis sündisznócska forma lágy 
tejszínes étcsokoládé krémet rejt, 
melyet chilivel tettünk pikánssá. 

Cherrymake
Saját készítésű konyakos meggy.
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Banános
A valódi banán és a finom karamell 
íze keveredik.


