Vánoce
2021
nabídka pro
firmy

Dle našeho názoru není možné vyrobit dobrou čokoládu a
neklást při tom důraz na spravedlivé zacházení, ať již po
lidské stránce či v oblasti životního prostředí. Mít úctu k
půdě a k jejím neustále probíhajícím cyklům, k její
plodnosti , a to nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.

tímto symbolem jsou
označeny všechny
čokolády vyráběné z
kakaa vypěstovaného na
vlastních plantážích Jeff
de Bruges v Ekvádoru

Důvody, proč se
Jeff de Bruges
rozhodl stát
pěstitelem kakaa…

… kakaové boby používané pro výrobu našich
čokoládových polev tak pochází většinou z našich
vlastních plantáží v Ekvádoru.

Naše čokoláda je hýčkána po celou dobu procesu
výroby a my vám tak můžeme nabídnout nejen
vynikající chuť, ale i výbornou kvalitu a to za
přijatelnou cenu.

Naše "savoir-faire chocolatier "se odráží v kvalitě,
v chuti. Nabízíme Vám velký výběr různých
receptur . V tomto katalogu najdete speciální
cenovou nabídku, až o 30 % výhodnější oproti
cenám na obchodě. Podmínkou je minimální
objednávka nad 5000 Kč. Firmy nacházející se v
Praze či jejím blízkém okolí rádi zavezeme. K
dispozici máme krásné dárkové tašky . Nabídka je
omezená, čím dříve objednáte, tím větší bude
jistota , že Vámi vybraný produkt dovezeme .
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Čoládové
bonboniéry



375 Kč

265 Kč

*

výborné čokoládové
bonbóny
umístěné v alveolech, kde každý bonbon má své
místo . Pro zachování čerstvosti jsou bonbóny
chráněny speciální fólií.



750 Kč

*

500 Kč



1500 Kč
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ceny jsou uvedeny včetně DPH

*

1000 Kč
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čokoládové

bonboniérky

jen z mléčné , jen
z hořké nebo z
bílé čokolády
krabička
500 G

750 Kč

500 Kč

*

TY NEJLEPŠÍ RECEPTURY !
—

Kvalita je pro nás nejdůležitější , z toho důvodu naše receptury obsahují jen přírodní
ingredience , bez modifikovaných tuků , bez OMG a bez palmového oleje.

hořké čokolády
MAISON DE JEFF

BRUGES

PISTACHINE

BRUXELLES

kousky mandlí,
skořice a koriandr

jemná krémová
karamelová náplň

marcipán s
pistáciemi

silná krémová náplň,
kakao z Peru

ECUADOR

HARVEY

ORPHÉE

TRÈFLE

intenzivní krémová
náplň
kakao z Ekvádoru

lískooříšková náplň
kousky crumble

Duo lískooříšková
náplň a pěna z hořké
čokolády

lískooříšková náplň a
sušenka Amarretti

PETITE MERINGUE
CHOCOLAT
Suprême z hořké
čokolády a jemná
laskonka

500 G
42 bílých bonbónů
8 receptur
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mix hořkých pralinek
500 G
42 hořkých bonbónů 14
receptur

mix mléčných pralinek
500 G
42 mléčných bonbónů
13 receptur

Suprême z hořké
čokolády , citron a
jemná laskonka

BALLOTIN

FEUILLE

lískooříšková náplň
karamelizovaná
lísková jádra

intenzivní
lískooříšková náplň

SÉVILLANA

CABOCHON

kandovaná
pomerančová kůra v
hořké čokoládě

Duo nugát a a krémová
náplň s karamelem
slané máslo

PETITE MERINGUE
MANGUE

SAMALI

FEUILLANTINE

WARREN

Mléčná krémová
náplň s příchutí
exotického ovoce

nugát a jemná oplatka
crepe dentelle

lískooříšková náplň a
zkaramelizovaná sezamová
semínka

FEUILLE

BALLOTIN

MAISON DE JEFF

TRÈFLE

jemná lískooříšková
náplň

lískooříšková náplň ,
solené mandličky

lískooříšková náplň
a kousky bílého
nugátu

mléčná ganáž s příchutí
čaje Earl Grey

JEFF

BLOC GIANDUJA

BRUXELLES

BÛCHETTE

tekutý karamel

originální nugátová
receptura

krémová náplň kakao z
Madagaskaru

lískooříšková náplň a
jemná laskonka

Suprême z čokolády s
příchutí manga
a jemná laskonka

mix bílých pralinek

PETITE MERINGUE
CITRON

mléčné čokolády

CAFETERO
jemná lískooříšková náplň
a káva « ristretto »

bílé čokolády

JEFF

PAGODE

BISCUITINE

BALLOTIN

lískooříšková
náplň
kousky
malin
a
pekanových ořechů

hořký ganáž z kakaa z
Ekvádoru

nugát a rýžové burizóny

Suprême z hořké čokolády
a kousky kakaových bobů

MANON

LIÉGEOIS

ANVERSOIS

MAISON DE JEFF

Duo lískooříšková náplň
a jemný vanilkový krém

duo nugát a pěna z
hořké čokolády , káva
expresso

Duo nugát a pěna z
hořké čokolády

lískooříšková náplň
kousky sušenky
sůl z Guerande

*ceny včetně DPH .
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LANÝŽE

Palets

Les
kakao původu

z Bruselu

Pro výrobu našich "paletek" jsme použili kakao
původu ze zemí vyhlášených pěstováním toho
nejkvalitnějšího kakaa jako jsou Dominikánská
republika, Venezuela , Ekvádor a Sao Tomé.
Vydejte se na cestu kolem světa

delikatesní!

—
Naše tradiční specialita pro vánoční
oslavy .
Obalené v jemném kakaovém
prášku, lahodné a krémové , 4
receptury .

KRABIČKA
260 G

24 paletek, 4 receptury
—

450 Kč

360 Kč

*

Rochers
Les

lískooříškové

Pro milovníky křupavých pralinek :
lískooříškové náplně a křupavé mandličky v
mléčné, hořké , bílé a bílé zkaramelizované
čokoládě.

krabička
375 G

700 Kč

500 Kč

*

KRABIČKA
250 G
24 ks rocher , 4 druhy
MLÉČNÁ ČOKOLÁDA
35% Z EKVÁDORU A
LÍSKOVÁ JÁDRA
lanýž z mléčné čokolády
35% kakaa z Ekvádoru
kousky zkaramelizovaných
lískových oříšků
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MLÉČNÁ ČOKOLÁDA
35% Z EKVÁDORU
lahodná mléčná čokoláda
35% kakaa z Ekvádoru

HOŘKÁ ČOKOLÁDA
60% Z EKVÁDORU A
MANDARINKA
lanýž z hořké čokolády
60% kakaa z Ekvádoru s
příchutí mandarinky

HOŘKÁ ČOKOLÁDA
70% Z EKVÁDORU

360 Kč

lanýž z intenzivní hořké
čokolády 70 % kakaa
původem z Ekvádoru
*ceny včetně DPH

*

450 Kč—

9

Dřevěná
krabička

tip na krásný dárek
–

Darujte dárek " dva v jednom " touto krásnou
dřevěnou dekorativní krabičkou s nápisem
" pěstujme dobro a sklízejme štěstí "
Pro gurmány jsme vybrali jenom ty nejlepší
pralinky , včetně oblíbeného nugátového
kornoutu.

Věděli jste, že ... ?
4 roky

*ceny včetně DPH. Limitované množství , k objednání do 15.11.2021

trvá než vyroste kakaovník a
začne plodit první boby
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70
je množství odrůd
ovocných stromů na našich
plantážích v Ekvádoru,
které zajišťují biodiverzitu

dřevěná krabička
340 G
28 bonbónů 14 receptur
—

50
je průměrný počet
kakaových bobů v
jednom lusku

e cacaot.

900 Kč

650 Kč *

VYPRODÁNO

58
je potřebný počet
kakaových bobů pro
výrobu 100 g hořké
čokolády obsahující 70 %
kakaa
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Speciality

oblíbené delikatesy
–

pro uspokojení i těch nejnáročnějších gurmánů nabízí Jeff de Bruges kolekci
specialit. Ty nejkvalitnější ingredience, produkty vyráběné ve Francii a v Itálii
obohatí Váš štědrovečerní stůl .

Ledové kaštany

Ovocné želé

250 G

250 G
5 chutí

450 Kč

240 G

280 G

*

350 Kč

Ovocné želé obsahuje velký podíl ovoce,
neobsahuje umělá aromata ani umělá barviva , je
vyráběné ve Francii. V nabídce tyto chutě:
jahoda, hruška, meruňka, mandarinka a černý
rybíz.
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Mandle v
čokoládě

Kandovaná
pomerančová kůra

490 Kč

*

390Kč

Delikatesní ledové kaštany kandované v cukru a
ve vanilce Bourbon. Tato luxusní delikatesa je
nabízena v krabičce chráněné speciální fólií pro
uchování maximální čerstvosti .

490 Kč

*

390 Kč

Kandovaná pomerančová kůra v hořké čokoládě
70% kakaa původem z Ekvádoru .

450 Kč

*

350 Kč

Výborné karamelizované mandle v mléčné (36%
kakaa) nebo hořké čokoládě ( 70% kakaa), vyráběné
z kakaových bobů v plantáží z Ekvádoru .

*ceny včetně DPH. Limitované množství, k objednání nejpozději do 15.11.
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Les

Carrés

Juliettes
Les

Křupavé, elegantní , originální Juliettes.
Každá jiná, rafinovaná , na výběr 4 druhy.

Krabička

288 G
64 CARRÉS
10 druhů
—

700 Kč

500 Kč

*

LE SONGE DE JULIETTE
Mléčná čokoláda 35 % kakaa, mandle,
kousky nugátu a anýz
—
GRAINE DE JULIETTE
Mléčná čokoláda 35 % kakaa, sezamová
semínka, lísková jádra
—
JULIETTE IN THE CITY
Hořká čokoláda 70 % kakaa, mandle,
lísková jádra, rozinky
—
PINK JULIETTE
Hořká čokoláda 60 % kakaa, brusinky,
physalis, maliny, pohanka

Carrément bon !
—

jednotlivě balené čtverečky čokolád , hořké a mléčné s různými
příchutěmi Vám zpříjemní chvilky s kávou . V nabídce jsou mléčné s
karamelem slané máslo, hořké s citrónem, hořké s pomerančem,
mléčné s mandličkami, mléčné z kakaa z Ekvádoru, super hořké pro
ty největší gurmány, kde kakao je původem ze zemí jako Pobřeží
Slonoviny a Ekvádor

Krabička

300 G
26 ks Juliettes , 4 receptury
—

550Kč
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*ceny včetně DPH

450 Kč

*
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Vánoční
koule

žužu v
mléčné
čokoládě

k zavěšení na
stromeček

Medvědi

Krabička

380 G
24 ks marshmallow
medvědů s karamelem v
mléčné čokoládě
—

450 Kč

350 Kč

*

karamel
slané
máslo

metalová koule

75 G
obsahuje čokoládové
balené bonbóny a penízky
z mléčné čokolády

200 KČ
20

150Kč

Krabička
435G, 48 ks marshmallow
medvědů v mléčné čokoládě

VYPRODÁNO

*

450 KČ
čokoládová poleva je vyrobena z kakaa pocházející ze západní Afriky .
*ceny včetně DPH

350 Kč

*
21

Vánoční

Balené
bonbóny

bonboniérka

Mléčná čokoláda, lískooříškový
jemný krém
—
Mléčná čokoláda , lískové ořechy
a křupající cukr

hořká čokoláda, kousky
lískových ořechů jako u rocher
—
hořká čokoláda, lísková jádra,
kousky oplatky crêpe dentelle

hořká čokoláda
60% kakaa
MLÉČNÝ STROMEČEK
lískooříšková náplň, praskající cukr
—

mléčná čokoláda
36% kakaa

1

HOŘKÝ STROMEČEK
jemná lískooříšková náplň
—
MLÉČNÝ SOB
karamelizované lískové ořechy

2

—

super

HOŘKÝ SOB
kousky jemné crêpe dentelle

krabička

SANTA MLÉČNÝ
kousky bílého nugátu
—

dobrý !

3

300 G
4 receptury
—
4

18

400Kč

300 Kč

—

KRABIČKA
245 G
19 FIGUREK

SANTA HOŘKÝ

*

kousky lískových oříšků
—

420 Kč

310 Kč

SNĚHULÁK
karamelová náplň
*Uvedené ceny jsou včetně DPH.

*
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Pouzdro 3 tabulkové
čokolády
3 TABULKY NÁHODNÝ MIX MLÉČNÉ A HOŘKÉ
- výběr nechte na nás, nejhezčí jsou překvapení

3 TABULKY JEN MLÉČNÁ ČOKOLÁDA
- mléčná čokoláda 38% kakaa
- mléčná čokoláda 36% kakaa, nugát a crêpe
dentelle
- mléčná čokoláda 36% karamel slané máslo

POUZDRO 3
TABULKOVÉ
ČOKOLÁDY
240 G
—

250Kč

*

3 TABULKY JEN HOŘKÁ ČOKOLÁDA
- hořká čokoláda 80% kakao z Ekvádoru
- hořká čokoláda 70% kakao z Pobřeží Slonoviny
- hořká čokoláda 60% kakaa, lískooříšková náplň

Čokoládový ráj s.r.o.
IČO: 03588009
U Nikolajky 30, Praha 5, 15000
telefon: +420728444202
email:
jeffdebruges.ocns@centrum.cz
e-shop: https//
jeffdebrugespraha.cz

www.cokoladovyraj-jeffdebruges.cz

300 Kč

nebo

Ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH. Přeškrtnuté ceny jsou prodejní ceny na obchodě. Ceny po slevě
jsou konečné, nelze poskytnout další slevu. Minimální množství objednávky: 5000 Kč. Doporučené datum pro
objednávky nejpozději do 15.11.2021. Čím dříve, tím lépe . Zboží vozíme z Francie a z Belgie a množství je
limitované.

