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    NÁŠ  ZÁVAZEK

Nejvyšší 
KVALITA
 Jeff de Bruges je vášeň pro čokoládu, což se 
projevuje nejen pestrou nabídkou  receptur , 
ale i vysokými nároky na její kvalitu a 
zpracování.  

 Vš echny ingredience  jsou vybírány od těch 
nejkvalitnějších producentů,  jsou 
kontrolovány. Receptury obsahují vysoký 
obsah kakaa, přírodní  barviva a   aromata. 
Kvalita je znát v chuti. 

Čisté kakaové máslo

Pro zachování nejvyšší  kvality našich 
čokolád  jsou naše recepty  vyráběné  bez 
ztužených tuků, bez geneticky modifikované 
kukuřice, bez palmového oleje. 

 Všechny naše čokolády obsahují 100 % 
kakaové  máslo.  

Kakaové máslo

Lísková jádra

 70% 
kakaa 

kakao

mléko 

Gianduja
nugát 

Velký výběr
Naše nabídka uspokojí každého. Pro 
milovníky hořké čokolády máme v 
nabídce jen hořké bonboniéry, pro 
milovníky mléčné čokolády zas jen 
mléčné .  Tento rok nabízíme i speciality 
jako jsou  ovocné želé, marcipán, 
kandovaná  pomerančová kůra a další. Pro 
ty nejmenší je určená naše vánoční 
bonboniéra, která obsahuje 19 kusů 
úchvatných čokoládových figurek. 

-Až 30%
sleva !

Naše
Ceny

 
 

 
 

Pro období konce roku připravil Jeff de 
Bruges speciální nabídku určenou pro 
firmy, zaměstnace, obchodní partnery. 
Jedná se o speciální balení, která nejsou 
určena  pro prodej v obchodě, tedy zaručují 
exklusivitu a hlavě výhodné ceny , které 
jsou až od 30 % levnější oproti stálé nabídce 
v obchodě. Ceny v katalogu jsou uvedené 
včetně DPH.  

Francouzská  firma
Jeff de Bruges je firma s tradicí. Byla 
založena v roce 1986 . Většina čokolád je 
vyráběna dle francouzských receptů ve 
známé továrně Neuhaus v Belgii. 
V Praze jsme otevřeli náš první obchod v 
roce 2015. 

Wow!



Přeškrtnutá cena je  doporučená prodejní  cena v obchodě . Ceny jsou uvedené včetně DPH.

HOŘKÉ ČOKOLÁDY
500 G 
42 kusů hořkých čokolád
13 receptur

700 Kč    490 Kč

MLÉČNÉ ČOKOLÁDY
500 G 
42 kusů mléčných čokolád
13 receptur

700 Kč    490 Kč

BÍLÉ ČOKOLÁDY
500 G 
42 kusů bílých čokolád
8 receptur

700 Kč      490 Kč

Čokolády
hořké, 
mléčné, 
bílé

So chic!

Protože kvalita je pro nás na prvním místě, 
obsahují naše mléčné čokolády  35% ,  
hořké čokolády  55% a  extra hořké   70%  
kakaové sušiny. 

NAŠE ČOKOLÁDY

MAISON DE JEFF 
—

lískooříšková, kousky 
mandlí , koření skořice a 

koriandr 

BALLOTIN 
—

lískooříšková 

BRUGES
—

Ganáž z hořké čokolády 
lahodný karamel

PISTACHINE
—

marcipán, pistáciové kousky 
  hořká čokoláda 

TRÈFLE
—

lískooříšková a kousky 
sušenky  Amaretti

GANTOIS
—

pěna z mléčné čokolády , 
nugát a hnědý cukr

CITRON
—

Suprême z hořké 
čokolády laskonka a 

citron  

ORPHÉE 
—

Duo lískooříšková náplň 
a pěna z hořké čokolády

FEUILLE
—

lískooříšková hořká            
čokoláda

HARVEY
—

lískooříšková náplň a 
kousky sušenky

BRUXELLES
—

Ganáž z hořké čokolády 
a kakao z Peru 

ECUADOR 
—

Jemný ganáž z hořké 
čokolády a kakao z 

Ekvádoru

CHOCOLAT
—

Suprême z hořké 
čokolády a laskonka

)

MANGUE
—

Suprême z mléčné čokolády 
mango a laskonka 

AMANDES CANNELLE
—

Suprême z hořké čokolády 
mandle, skořice a laskonka 

BALLOTIN
—

lískooříšková nápň, 
solené mandle 

(

FEUILLANTINE
—

Nugát a  crêpe dentelle

WARREN
—

Lískooříšková náplň a 
pražená sezamová 

semínka

MAISON DE JEFF
—

lískooříšková náplň 
bílý nugát

FEUILLE
—

lískooříškbvá náplň 

BÛCHETTE 
—

lískooříšková náplň, 
jemná laskonka

BRUXELLES
—

lahodný ganáž a kakao z Jávy

MANON
—

Duo lískooříšková náplň 
vanilkový   krém  

PAGODE
—

Ganáž z hořé čokolády , 
kakao z Ekvádoru

JEFF
—

tekutý karamel
mléčná čokoláda

TRÈFLE
—

Mléčný ganáž, příchuť čaje 
 Earl Grey

BLOC GIANDUJA
—

originální receptura 
nugát 

SAMALI
—

Ganáž z hořké čokolády, 
exotické ovoce

MAISON DE JEFF
—

lískooříšková náplň 
sůl z Guérande 

LIÉGEOIS
—

Duo nugát a pěna z 
hořké čokolády a  káva 

  expresso

MARGUERITE
—

lískooříšková náplň 
 karamelizované oříšky

ANVERSOIS
—

Duo nugát  a  pěna 
z hořké čokolády

JEFF
—

lískooříšková náplň
kousky malin a 

pekanových ořechů

BISCUITINE
—

lískooříšková náplň , 
rýžové křupínky 

S LASKONKOU UVNITŘ



Čokoládové 
bonboniéry

Všechny čokoládové bonbony jsou  umístěny v 
alveolech, krabičky jsou  chráněné fólií, která 
zaručuje jejich čerstvost .  

Les incontournables

Přeškrtnuté ceny jsou doporučené prodejní ceny na obchodě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Les incontournables

Bonboniéra
1 KG 
84 kusů čokolád
23 receptur

1400 Kč   960 Kč

Bonboniéra
500 G 
42 kusů čokolád
23 receptur

700 Kč      490 Kč

Bonboniéra 
250 G 
21 kusů čokolád
21 receptur

350  Kč      2 50 Kč



LANÝŽE 
Z BRUSELU
kakao ze 4 koutů světa 
Naše lahodné lanýže si oblíbí každý a v našem obchodě se již za 
krátkou dobu fungování na českém trhu  staly favoritem mnoha 
zákazníků. Jsou jemné a přitom bohaté na kakao, rozplývají se na 
jazyku.  

Bon voyage !

Krabička 
410 G 
34 kusů lanýžů
5 receptur

690 Kč    480 Kč

Costa Rica
Lanýž z hořké čokolády  obsahuje 
kakao z  Costa Ricy  64%  a je obalený 
v hořké  70 %  čokoládě   

Équateur
Hořký lanýž kakao z Ekvádoru 
obalený v hořké čokoládě. 

Vietnam
Lanýž z mléčné čokolády , kakao z 
Vietnamu, kousky karamelu z  Isigny, 
obalený v hoblinkách  mléčné 
čokolády.

Sao Tomé
Lanýž z hořké čokolády , kakao ze   Sao 
Tomé 70% obalený  hořké čokoládě.

Venezuela
Lanýž z mléčné čokolády, kakao z 
Venezuely , kousky karmelizovaných 
lískových ořechů, obalený v mléčné 
čokoládě. 
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LES
JULIETTES
Chci je všechny !
šarmantní, elegantní, k nakousnutí . 
Každá Julieta má svou osobnost a 
překvapí vás originální chutí . 

J’adore !

 Songe de Juliette

Mléčná čokoláda,  mandle,  
kousky bílého nugátu, anýz.

Juliette des Bois
Hořká čokoláda , mandlové 
kousky a sušené maliny.

Graine de Juliette
Mléčná čokoláda sezam, 
zkaramelizovaná lísková 
jádra

Juliette in the city

Hoř ká čokoláda, lískové 
oříšky a rozinky. 

Krabička 
300 G 
26 kusů
4 receptury

500 Kč     400 Kč

.



LES
GUSTAVES
Čokoláda se sušenkou
Objevte Gustavy, čokolády s výbornou sušenkou. 
Křupavá uprostřed, jemná na okraji , jednotlivě 
zabalené pro zachování  čerstvosti sušenky.  

Hmmm~

Krabička
325 G 
24 kusů
4 receptury

490  Kč    3  90 Kč

 sušenka spéculoos 
mléčná čokoláda

sušenka citron combava

mléčná čokoláda

mandlová sušenka 

hořká čokoláda

sušenka lískooříšková 

mléčná čokoláda

METALOVÁ 
Dva v jednom. Ideální dárek. Krásná metalová 
krabička obsahuje dvě patra výborných 
čokolád a když je sníte, zůstane vám nádherná 
krabička .  Nově obsahuje nugátové kornouty. 
Mix mléčných a hořkých čokoládových 
bonbonů. 

Irresistible ! 

Krabička
350 G 
28 kusů čokolád
20 receptur

750 Kč     500 Kč

Přeškrtnuté ceny jsou doporučené prodejní ceny. Ceny jsou včetně DPH. 



LES PALETS
grand crus  
Při výrobě  krémových JB palet Jeff de 
Bruges vybíral kakao původu 
vyhlášených kakaových zemí:  
Dominikánská republika, Venezuela, 
Ekvádor, Sao Tomé. Vydejte se na cestu 
kolem světa a ochutnejte naše lahodné 
paletky.  

Si intense !

Hořká čokoláda 70%
hořká ganáž, kakao z 

Venezuely

Bílá 
zkaramelizovaná

hořká ganáž, kakao z 
Ekvádoru

Mléčná čokoláda
mléčná ganáž, kakao z 

Dominikánské 
republiky

Bílá čokoláda
hořká ganáž, kakao ze Sao 

Tomé

Krabička 
260 G 
24  kusů
4 receptury

500 Kč    3 60 Kč

MINI 
ROCHERS
lískooříškové
Pro milovníky lískooříškových náplní! 
Křupavé, jemné, lahodné, tři druhy, hořká, 
mléčná a  mléčná obalená v bílé čokoládě. 

Krabička
250 G 
24 kusů
 3 receptury

500 Kč    360 Kč

Lahodné lískooříškové , 
mandlové křupínky

hořká čokoláda 
60% kakaa

Mléčná 
čokoláda

 36% kakaa

bílá čokoláda

Je craque ! 



Gourmand
& Gourmet !

1

Specialita pro gurmány . Kousky 
kaštanů z Itálie marinovaných v 
cukru a vanilce z Madagaskaru.

3

Jeden z našich favoritů, 
kandovaná pomerančová kůra 
obalená v 70 % hořké čokoládě. 
Vyráběná ve Francii.

1

2

Bohaté na ovoce, krásné 
formy  a výborná chuť , to 
je naše ovocné želé 
vyráběné ve Francii. 

Speciality Jeff de Bruges jsou stejně kvalitní 
a výborné jako čokoládové bonbóny. 
Tradiční recepty a ty nejlepší ingredience  
obohacují vánoční nabídku. 

SPECIALITY

OVOCNÉ ŽELÉ
Krabička
250 G 
5 různých receptur

320 Kč

3

2

KANDOVANÁ 
POMERANČOVÁ KŮRA 
Krabička
280 G 

370 Kč

3

LEDOVÉ KAŠTANY 
Krabička
250 G 

360 Kč

1 2



LES
CARRÉS
Čas na pauzu
Jemné čtverečky čokolád doprovodí 
skvěle Vaši  odpolední kávu .  

Carrement
delicieux !

,
,

BONBONIÉRA  CARRÉ
288 G 
64 
10 receptur

690 Kč     500 Kč
Jednotlivě balené  čtverečky čokolád 
vyráběné ve Francii, různé druhy,  
hořké s kakaem původu ze zemí 
Venezuela, Ekvádor , Sao Tome, 
mléčné s různými příchutěmi, se 
slaným karamelem, mandlemi a další 
najdete  v této barevné bonboniéře. 

NEJENOM PRO DĚTI !

hořká čokoláda
lískooříšková náplň

mléčná čokoláda
lískooříšková náplň

křupínky

mléčná čokoláda
lískooříšková náplň 
křupající cukr

hořká čokoláda 
lískooříšková náplň 

a crêpe dentelle

receptury
4

Pralines
forever !*

*
,

Hořká čokoláda
60% kakaa

Mléčná čokoláda 
36% kakaa

BALENÉ 
BONBÓNY
Krabička « CRACKER » 
300 G 
4 receptury

470 Kč    350 Kč



Mléčná čokoláda 

Jemná želatina 

ŽELATINOVÍ 
MEDVĚDI 
MLÉČNÁ 
ČOKOLÁDA
Krabička
435 G 

490 Kč     390 Kč*

Tendre et moel leux !
jemná želatina 

karamel slané máslo

mléčná čokoláda 

ŽELATINOVÍ 
MEDVĚDI S 
KARAMELEM
Krabička
380 G 
želatinoví medvědi plněné karamelem, 
obalené v mléčné čokoládě .

490  Kč       390 Kč

přešktnutá cena je cena prodejní v obchodě. Ceny včetně DPH.



VÁNOČNÍ 
BONBONIÉRKA
KRABIČKA
245 G 
19 kusů lískooříškových  bonbónů

400 Kč      3 00 Kč

VÁNOČNÍ KOULE
originální dárek, kovové koule k zavěšení na 
stromeček.  

KOVOVÁ KOULE
75 G 
Obsahuje čokoládové bonbóny a penízky z mléčné čokolády

200 Kč   150 Kč
Ceny  včetně DPH. Přeškrtnutá cena je doporučená prodejní cena.

lískooříšková a karamelkřupající cukr
lískooříšková

jemná sušenka

lísková jádra

kousky bílého nugátu

jemná lískooříšková



Ceny jsou platné pro objednávky vyšší než 5000 
Kč. Dle možností Vám  objednávky zavezeme na 
místo určení.

Nabídka je platná do vyprodání zásob. Skladujte čokoládu při 
teplotách od 16 do 21 ° C . Jen tak zachováte její kvalitu a 
čerstvost. 

Le joli
Dárková
taška

Dárek ? Myslete i na vánoční
tašky. Cena jedné kvalitní spolu s 
hedvábným papírem, aby dárek byl 
opravdu šik je 15 Kč včetně DPH.

w
w

w
.c
ok

ol
ad

ov
yr

aj
-je

ff
de

br
ug

es
.c
z

Čokoládový ráj s.r.o
U Nikolajky 30, Praha 5, 150 00 

IČO: 03588009
telefon: 00420 728444202 

email: 
jeffdebruges.ocns@centrum.cz
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