
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO SPOLEČNOSTI
VÁNOCE 2018



NÁŠ ZÁVAZEK
Č�k�lád� 
� �is��h� 

k�ka���h� 
má�l�.Záruka nejvyšší  

KVALITY
1

Garancí kvality našich čokolád jsou receptury zpracovávané s péčí a 
vysokými nároky bez OMG* a bez palmového oleje. Všechny naše 
čokolády jsou zaručeně 100 % kakaové máslo.

Naše krabičky se skládají z různých druhů pralinek, každý si najde tu 
svou oblíbenou.  Kombinace střídavě výrazných i klasických chutí, 
paleta náplní téměř nekonečná!

Nabízíme velký výběr i pro gurmány.  Chcete-li poznat své oblíbené 
příchutě, vkládáme do každé krabičky průvodce ochutnáváním. 

2 Výběr

Seznam ingrediencí jednotlivých produktů na vyžádání v naší prodejně.

*Geneticky modi�kované organizmy.
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4
společnost

FRANCOUZSKÁ

Naše sídlo se nachází ve Francii a obchody po celé Evropě. Od 
založení v roce 1986 se společnost rozrostla a v Praze jsme pro Vás 
otevřeli obchod v roce 2015. 

Naše

CENY
Ať už máte rádi oříšky, ovocné příchutě nebo karamel, s 
čokoládovými produkty od Je� de Bruges zažijete zaručené 
potěšení. Využijte výjimečné možnosti nákupu vánočních kazet 
pro své zaměstnance nebo jejich děti za výhodné ceny, které jsou 
až o 30 % levnější než ceny sortimentu v obchodě.

AŽ-30%
SLEVA
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KRABIČKA
Výběr pralinek

Pralinky v krabičkách jsou uloženy 
ve speciálních obalech, které je chrání 
a uchovávají čokolády čerstvé. 
Červené krabičky obsahují mix mléčných, 
hořkých a bílých čokolád.

KRABIČKA
250 G

21 KS, 21 RECEPTUR

250 KČ

KRABIČKA
500 G 

42 KS, 23 RECEPTUR

490 KČ
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KRABIČKA MAXI
1 KG 

84 KS, 23 RECEPTUR

960 KČ

MINI KRABIČKA
10 X 30 G 

10 X 3 KS PRALINEK*

550 KČ

 
 *Návrh prezentace pralinek.
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Labužnické, intenzivní, 
hedvábné, kořeněné!

NAŠE ČOKOLÁDY

S kvalitou neděláme kompromisy, 
naše receptury jsou zpracovány 
bez OMG a bez palmového oleje.

BALLOTIN

Pralinková náplň, 
kousky zkaramelizovaných 

solených mandlí 

CHOCOLAT 

Hořká ganáž, 
lahodná laskonka uvnitř

CAFÉ

Hořká ganáž 
s příchutí kávy, 

lahodná laskonka uvnitř

CITRON

Hořká ganáž 
s příchutí citronu, 

lahodná laskonka uvnitř

MANGUE

Hořká ganáž 
s příchutí manga,

lahodná laskonka uvnitř

FEUILLANTINE MLÉČNÝ

Nugát,
kousky crêpe dentelle 

WARREN

Lískooříšková náplň,
zkaramelizovaná 

sezamová semínka

JEFF

Tekutý karamel

TRÈFLE

Ganáž z mléčné čokolády 
s příchutí Earl Grey

BRUXELLES

Lahodná ganáž,
mléčná čokoláda

BÛCHETTE

Lískooříšková náplň, 
kousky laskonky

FEUILLE MLÉČNÝ

Lískooříšková náplň

MAISON DE JEFF

Pralinka 
s kousky nugatínu

BLOC GIANDUJA

Čistý nugát, 
tradiční receptura

FEUILLANTINE BÍLÝ

 Nugát a kousky 
crêpe dentelle

MAISON DE JEFF

Lískooříšková náplň,
křupající cukr

LIÉGEOIS

Duo nugát a pěna 
z hořké čokolády 

s příchutí kávy

PAGODE

Ganáž z hořké čokolády, 
kakao z Vietnamu

MANON

Duo nugát 
a jemný vanilkový krém 

JEFF

Křupající 
lískooříšková náplň 

s kousky malin 
a pekanových oříšků

ANVERSOIS

Duo nugát 
a pěna z hořké čokolády

MARGUERITE

Křupající 
lískooříšková náplň,

 kousky 
zkaramelizovaných oříšků 

BALLOTIN

Lískooříšková náplň, 
kousky zkaramelizovaných oříšků

MAISON DE JEFF

Lískooříšková náplň
s kousky mandlí, 

skořicí a koriandrem

BRUGES

Ganáž z hořké čokolády 
s příchutí karamelu

LES PETITES MERINGUES

PISTACCHIO

Pistáciový marcipán 
a kousky pistácií

EKVÁDOR

Hořká krémová náplň, 
kakao z Ekvádoru

BRUXELLES

Ganáž z hořké čokolády, 
kakao z Peru

TRÈFLE

Pralinková náplň 
s kousky sušenky Amarettii

FEUILLE HOŘKÝ

Lískooříšková náplň

ORPHÉE

Duo pralinková náplň 
a pěna z hořké čokolády 

HARVEY

Pralinka s kousky sušenky

GANTOIS

Duo nugátová náplň 
a pěna z mléčné čokolády 

s hnědým cukrem
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BÍLÁ, 
HOŘKÁ, 
MLÉČNÁ 

Čokoláda

KRABIČKA
MLÉČNÁ ČOKOLÁDA

500 G
42 KS, 11 RECEPTUR

490 KČ

KRABIČKA
HOŘKÁ ČOKOLÁDA 

500 G 
42 KS, 13 RECEPTUR

490 KČ

KRABIČKA
BÍLÁ ČOKOLÁDA

500 G
42 KS, 8 RECEPTUR

490 KČ
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Hořká čokoláda 70%
Intenzivní ganáž 
z hořké čokolády 
a kakao z Venezuely 
obalená v hořké čokoládě 

Bílá čokoláda 
Ganáž z hořké čokolády 
a kakao ze Sao Tomé 
obalená v bílé kruste

Mléčná čokoláda
Ganáž z mléčné čokolády 
a kakao z Dominikánské 
republiky obalená 
v mléčné čokoládě

KRABIČKA
260 G
24 KS, 3 RECEPTURY

360 KČ

Paletky
GRANDS CRUS
Společnost Je� de Bruges pro Vás připravila výběr 
oblíbených francouzských pralinek JB palet obsahu-
jících kakao s různým původem. Dominikánska 
republika, Venezuela, Sao Tomé … Vydejte se na 
poznávací cestu a podlehněte delikátesním 
ganážím z různých koutů světa, které se setkají 
všechny v jedné degustační krabičce. 
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ÉQUATEUR

VENEZUELA

SAO TOMÉ

OUGANDA 

VIÊTNAM

Kakao
ze čtyř koutů světa
Nové lanýže jsou jedinečné. Jsou jemné, bohaté na kakao 
a delikatesní zároveň. Jsou vyráběny s láskou a stanou se 
obohacením Vašeho svátečního stolu. 

Sao Tomé
Lanýž v hořké čokoládě 
ze 70 % kakaa ze Sao Tomé, 
obalený v hořkém 70 % kakaovém prášku 

Vietnam
Lanýž v mléčné čokoládě 
z kakaa z Vietnamu s kousky karamelu, 
hořké čokolády 
a hoblinkami mléčné čokolády

Venezuela
Lanýž v mléčné čokoládě 
z kakaa z Venezuely s kousky zkaramelizovaných oříšků, 
obalený v hořkém 70 % kakaovém prášku 

Uganda 
Lanýž v hořké čokoládě 
z 80 % kakaa z Ugandy 
obalený v hořkém 70 % kakaovém prášku

Ekvádor
Lanýž v hořké čokoládě 
z kakaa z Ekvádoru, 
obalený v mléčném kakaovém prášku

KRABIČKA
410 G 
34 KS, 5 RECEPTUR

480 KČ

LANÝŽE
Z BRUSELU
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DŘEVĚNÁ 
KRABIČKA 
plná pralinek

DŘEVĚNÁ KRABIČKA
360 G 
30 KS, 15 RECEPTUR

590 KČ 

Darujte dárek „dva v jednom“ touto krásnou 
dřevěnou krabičkou s ra�novanou dekorací 
kakaových listů. Pro gurmány jsme vybrali jenom ty 
nejoblíbenější pralinky, včetně výborného nugáto-
vého kornoutu.
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LES
JULIETTES

Le songe
de Juliette

Mléčná čokoláda, mandle, 
kousky bílého nugátu a anýz

Graine
de Juliette

Mléčná čokoláda, 
sezamová semínka

Juliette
des bois

Hořká čokoláda, 
mandle a maliny

Juliette
in the city

Hořká čokoláda, mandle, 
lískové oříšky a rozinky

KRABIČKA JULLIETES
300 G
26 KS, 4 RECEPTURY

400 KČ

Šarmantní, elegantní a křupavé.
Každá Julietka se vyznačuje výjimečností a okouzlí 
úžasnými příchutěmi, které jsou neodolatelné.
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V á n o č n í  k o u l e

1212

KOVOVÉ KOULE 
2 DRUHY
75 G 

150 KČ

V Á N O C E   
PRO MALÉ GURMÁNYPRO MALÉ GURMÁNY



KRABIČKA
245 G
19 KS, 7 RECEPTUR

300 KČ

M i l u j i   v á n o c e !

Sněhulák
Lískooříšková náplň 
s kousky sušenky a 

oříšků

Mléčný sob
Lískooříšková náplň 

s kousky nugátu

Mléčný stromeček
Lískooříšková náplň s 

kousky slaného 
karamelu

Hořký stromeček
Lískooříšková náplň 

s kousky sušenky 

Hořký sob
Jemná lískooříšková  

náplň

Tučnák
Jemná lískooříšková náplň

V á n o č n í  f i g u r k y

Mikuláš
Lískooříšková náplň 

s praskajícím cukrem
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RODINURODINU
p r o  c e l o u

Čo k o l á d o v é
b o n b o n y

Mléčná čokoláda, 
lískooříšková náplň 

a kousky crêpe dentelle

Hořká čokoláda, 
jemný lískooříškový 

nugát 

Mléčná čokoláda, 
lískooříšková náplň 

a praskající cukr

Hořká čokoláda, 
lískooříšková náplň

BALENÍ
320 G
4 RECEPTURY 

350 KČ
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DÁRKOVÁ 
TAŠKA

Vánoční

Každý dárek udělá ješte větší
radost, pokud je krásně prezentován.
Nezapomeňte objednat
dárkové tašky. V nabídce různé 
modely a velikosti.
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DÁRKOVÁ 
TAŠKA

15 KČ

Ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH a platné do 31.1.2019.  
Nabídka platná až do vyprodání zásob.   

JEFF DE BRUGES
OC Nový Smíchov

Plzeňská 8
15000 PRAHA 5

Telefonní číslo: (+420) 257 221 047
E-mail: je�debruges.ocns@centrum.cz 


