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vianočné dobroty

Bonboniera Cacao Story,
objavte kakaovú cestu až po čokoládu, 
s našim prémiovým degustačným 
chocoboxom 120g

Bio kešu oriešky sú v 2 alternatívach: 
chilli alebo sezam,nori,tamari 100g
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ovocné vianoce

Odrodový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov 
z Kolumbie 100g/250g 

Sušený medový ananás z Kostariky
bez pridaného cukru, konzervačných 
prísad, oxidu siričitého  75g/225g

Prémiové sušené mango 150g

Bio kešu oriešky sú v 2 alternatívach: 
chilli alebo sezam,nori,tamari 100g
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exotické vianoce

Odrodový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov 
z Kolumbie 100g/250g

Sušený medový ananás z Kostariky
bez pridaného cukru, konzervačných 
prísad, oxidu siričitého  75g/225g

Bonboniera Cacao Story,
objavte kakaovú cestu až po 
čokoládu, s našim prémiovým 
degustačným chocoboxom 120g

●

●

●



kakawcobox
Dobrodruh

Prémiový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov 
z Kolumbie 100g/250g

Kakaové bôby v chrumkavej poleve,
jemne pražené kakaové bôby zľahka 
obalené v chrumkavej „ crunchy“ 
poleve 75g

Termoska Kakaw Co+ 500ml
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vianočné 
prekvapenie

Candies and Nuts, výberová pražená 
káva zo slovenskej pražiarne Illimité 
250g

Prémiový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov
z Kolumbie 100g/250g

Bio kešu oriešky sú v 2 alternatívach: 
chilli alebo sezam,nori,tamari 100g
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gurmánsky balíček
colombia

Prémiový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov z Kolumbie 
100g/250g

Sušený medový ananás z Kostariky
bez pridaného cukru, konzervačných 
prísad, oxidu siričitého  75g/ 225g

Bio kešu oriešky sú v 2 alternatívach: 
chilli alebo sezam,nori,tamari 100g

Colombia Garzon washed ,
výberová pražená káva zo slovenskej 
pražiarne GORIFFEE 250g
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gurmánsky balíček
panama

Prémiový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov 
z Kolumbie 100g/250g

Sušený medový ananás z Kostariky
bez pridaného cukru, konzervačných 
prísad, oxidu siričitého  75g/225g

Panama Finca Bonita Springs,
výberová pražená káva zo slovenskej 
pražiarne Illimité 250g

Bio kešu oriešky sú v 2 alternatívach: 
chilli alebo sezam,nori,tamari 100g

●

●

●

●



kakawcobox
vianočná pohoda

Prémiový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov z 
Kolumbie 100g/250g

Jemne pražené kakaové bôby ktoré
majú výnimočný čokoládový profil s 
jemnými nôtami orieškov, tropického 
ovocia a jemnej vanilky 75g/180g

Keramický hrnček Kakawco 350ml
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kakawcobox
vianočné pečenie

Prémiový kakaový prášok 100% 
vyrobený z kakaových bôbov 
z Kolumbie 100g/250g

Keramický hrnček Kakawco 350ml

Tradičné Vianoce od Patrície 
Molnárovej Turničovej
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charitatívny 
kakawcobox

100% Odrodová čokoláda 
Kolumbia 250g

Termoska Kakaw Co+ 500ml

Charitatívny sladký 
receptárik od Razije Trnačevič
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Tel.: +421 948 691 481
E-mail: obchod@kakawcoplus.com

Web: www.kakawcoplus.com
Instagram/Facebook: kakawcoplus

TIETO ILUSTRAČNÉ NÁVRHY VIANOČNÝCH DARČEKOV JE MOŽNÉ 
PRISPÔSOBIŤ PODĽA VAŠICH POTRIEB.

Tel.: +421 948 691 481


