
VESELÉ VELIKONOCE



Francouzská 
společnost
    Jeff de Bruges je francouzská firma, působící na 
trhu již od roku 1986. Většina bonbonů je 
vyráběna v Belgii dle francouzských receptur . 
Spojení francouzské elegance a belgické tradice.  
V České republice zastupujeme firmu formou 
franšízové spolupráce od roku 2015 , kdy jsme 
otevřeli náš obchod v obchodním centru Nový 
Smíchov v Praze , druhý obchod se nachází v OC 
Arkády. 

Náš závazek 

Důraz na kvalitu
Jeff de Bruges  klade důraz na kvalitu . 
Z toho důvodu  při výrobě používá 
pouze přírodní suroviny, přírodní 
barviva. Čokolády obsahují vysoký podíl 
kakaa, v mléčných je to 35 % kakaové 
sušiny minimálně, v hořkých 
čokoládách pak 60 % kakaové sušiny. 
Cílem je nabídnou zákazníkovi kvalitu 
za rozumnou cenu.   

Vlastní plantáže
Čokoládové produkty jsou vyráběny bez 
použití palmového oleje, ztužených tuků a bez 
geneticky modifikovaných organismů.  
Všechny naše čokoládové krusty jsou 
vyráběny z kakaa pocházejícího z vlastních 
plantáží společnosti v Ekvádoru. Obsahují 
pouze 100 % kakaové máslo. 

Až --
 

30%30%
sleva  !!

Využijte naši výhodnou nabídku určenou 
pro  objednávky větší než 5000 Kč . Vhodné 

pro firmy, zaměstnance a klienty. 

OVEČKA  75 g  A 
VELIKONOČNÍ 
ČOKOLÁDA  70 g  

 250 Kč 
200 Kč

jarka
Přeškrtnutí



20 čokoládových 
bonbonů

250 g  existuje  
 

400 Kč

40 čokoládových 
bonbonů

500 g  existuje  
 

60 čokoládových 
bonbonů 

750 g 
existuje   

280 Kč

800 Kč
560 Kč

1200 Kč
840 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH . Balotin 750 g existuje pouze ve dvou barvách.*

Čokoládové velikonoční pralinky jsou vyráběny bez použítí 
palmového oleje, bez ztužených tuků a bez OMG.*

velikonoční
balotánky

marcipán 

jemná  crepe 
dentelle

lískooříšková

lísková jádra

mandle křupající cukr 

praskající cukr 

rýžové 
křupínky 

kokoskaramel

jemná karamelová 
náplň lískooříšková

crepe dentelle
*organismy geneticky modifikované

existuje ve třech 

barvách  a velikostech

jarka
Přeškrtnutí

jarka
Přeškrtnutí

jarka
Přeškrtnutí



Les sardines...VELIKONOČNÍ 
VAJÍČKA

JEMNÁ OPLATKA
 crêpe dentelle

LÍSKOVÁ JÁDRA

HOŘKÁ GANÁŽ , 
KAKAO Z 

EKVÁDORU

KOKOS SOLENÉ MANDLE

BÍLÁ KRUSTA 

KŘUPAJÍCÍ 
CUKR

LÍSKOVÁ JÁDRA

KRÉM Z 
LÍSKOVÝCH 

OŘÍŠKŮ 

400 KČ

280 KČ

VAJÍČKA V OBALU

10 RECEPTUR, 250 G

LÍSKOOŘÍŠKOVÁ 

Chocolat
au lait

36% de cacao

CENY JSOU VČETNĚ DPH .

ZAJÍC ELLIOT 150 G 
17 CM , DUTÁ MLÉČNÁ ČOKOLÁDOVÁ FIGURKA

300 Kč

250 KČ 

jarka
Přeškrtnutí



Je třeba dárková taška ?

Čokoládový ráj s.r.o.
IČO : 03588009

U Nikolajky 30, Praha 5, 150 00
telefon: +420728444202

https//jeffdebrugespraha.cz
email: 

jeffdebruges.ocns@centrum.cz

15 Kč 

Taška  
24 x 28 x 11 cm

každý dárek vypadá lépe v dárkové tašce




