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Paasei op eitjes

Handgeschilderd paasei van origine Valrhona chocolade. De eieren worden individueel
beschilderd, hiervoor gebruiken wij iedere keer andere kleuren. Elk ei ziet er anders uit,
met verschillende kleuren combinaties. Het ei ligt op een schaal met ruim 6 ons gevulde 
eieren. De eieren zijn gevuld met praline en met gezouten karamel. 

Maat Medium 49,50 per stuk 
Maat Mega  59,50 per stuk 

€
€
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Paasei

Handgeschilderd paasei van origine Valrhona chocolade. De eieren worden individueel
beschilderd, hiervoor worden elke keer andere kleuren gebruikt. Elk ei ziet er anders uit, 
met verschillende kleuren combinaties. Dit ei is er in 2 verschillende maten en kan gevuld 
(met holle paaseitjes), of ongevuld besteld worden. 

Paasei klein 14 cm, ongevuld        14,95
Paasei klein 14 cm, gevuld met ruim 1,5 ons gemengde paaseitjes  22,50

Paasei medium 17,5 cm, ongevuld        19,50
Paasei medium 17,5 cm, gevuld met 8 ribbel eitjes,      27,50
met in elke ribbel eitje één (assortiment) paasei

Paasei mega 23,5 cm, ongevuld         29,95
Paasei mega 23,5 cm, gevuld met 17 ribbel eitjes,      47,50
met in ieder ribbel eitje één (assortiment) paasei

€
€
€
€

€
€
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Haas van chocolade met marsepein

Het hoofd van de haas is gemaakt van origine Valrhona chocolade. Alle details zijn
gemaakt van amandel marsepein. Let op, deze hazen worden alléén gemaakt van
MELK chocolade!

Prijs per stuk 17,50 €
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Pastel gekleurde chocoladehaasjes

Deze haasjes worden gemaakt van pure- of melk Valrhona chocolade,
in een mooie pastel kleur!
De meisjes haasjes zijn gemaakt van melk chocolade.
De jongens haasjes zijn gemaakt van pure chocolade.

Prijs per stuk 14,95 €
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Chocolade kip

Deze mooie kippen worden gemaakt van pure- of melk Valrhona chocolade in
wisselende pasteltinten!

Prijs per stuk 14,95€
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Paaseitjes klein (feuilletine)

Feuilletine eitjes, gemaakt van Valrhona chocolade met een krokant laagje feuilletine.
Deze eitjes zijn er in verschillende kleurtjes.

Prijs zakje 175 gram 7,95€
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Paaseitjes klein (massief en praline)

Massieve eitjes, gemaakt van Valrhona chocolade in melk,- wit,- puur,- en dulce chocolade.
Prijs zakje 175 gram 6,95

Praliné eitjes, gemaakt van Valrhona chocolade in melk,- wit,- puur,- en dulce chocolade.
Prijs zakje 175 gram 7,95

€

€
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Doos gevuld met eitjes

15 stuks: Een mooie grote doos met ribbel eitjes, gemaakt van Valrhona chocolade.
De eitjes zijn gevuld met een klein paas eitje. 

5 stuks: Een kleinere doos met ribbel eitjes, gemaakt van Valrhona chocolade.
De eitjes zijn gevuld met een klein paas eitje. 

Prijs per doos 15 stuks  19,95   Prijs per doos 5 stuks  7,50€ €
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Paaseitjes in koker

Een luxe koker, gevuld met eitjes naar keuze. 

Prijs per koker 10,50€



11

Dessert eitjes

Bestel 6 heerlijke eitjes in een doosje! De eitjes bestaan uit een biscuit van citroengras,
een ‘eigeel’ van mango en van limoenblad & een ‘eiwit’ mousse van vanille!

Prijs per doosje van 6 stuks     14,95€
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Paas buche

Overheerlijke buche, met een biscuit van olijfolie, een compote van framboos,
een cremeaux van pistache, met mascapone van vanille & een mousse van madagaskar 
vanille en mexicaanse vanillie.

Prijs    24,95€


