
All you need is 

LOVE  
...and chocolate
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Varenr. 30801180
80g marcipanhjerter i Cocoture Palæ æske

Varenr. 30801230  
900g fyldte chokolader, marcipan & lakrids med chokolade dragé i rund Palæ æske

Varenr. 30801175 
300g fyldte chokoladestykker i kvadratisk 

Cocoture Palæ æske

Varenr. 00210002
100g mørke chokoladehjerter i rød folie,  

Cocoture Palæ dragé æske (kolli 8)

Varenr. 00210004
100g flødechokoladehjerter i guld folie, 

Cocoture Palæ dragé æske (kolli 8)

Varenr. 00210003
100g flødechokoladehjerter i pink folie, 

Cocoture Palæ dragé æske (kolli 8)

Varenr. 0210147
1kg 10g mix af smiley i hvid og fløde- 

chokolade (kolli 100). Nyhed

Varenr. 30401110
50g marcipanhjerter - flowpakket (kolli 24)

Varenr. 78-22-1985
1kg Cocoture fyldte chokoladekugler 

i pink folie - mørk chokolade med pistacie 
(ca. 71 stk. pr. pose)
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Varenr. 30801325
280g 15g marcipanhjerter 
i rød Cocoture Palæ Gift 

Selection. Nyhed

Varenr. 00210006
90g røde foliehjerter 

i sort metalhjerte 

Varenr. 30401100  
28g marcipanhjerte - flowpakket (kolli 40) 

Varenr. 78-22-1650
1kg Cocoture fyldte chokoladekugler i  
mørkerød folie - Flødechokolade med  

honning/nougat crisp (ca. 71 stk. pr. pose)

Varenr. 78-22-1600
1kg Cocoture fyldte chokoladekugler i rød 
folie - Mørk chokolade med macadamia 

fyldning (ca. 71 stk. pr. pose)

Varenr. 00210023
108g 9 stk. mix af fyldte røde chokoladehjerter med hasselnødde 

praliné og røde massive foliehjerter i hvid æske   

Varenr. 30801320
480g Cocoture chokoladekugler i guld & 
rød i rød Cocoture Palæ Gift Selection. 

Nyhed
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Varenr. 30801330
340g fyldte chokolader & 4 stk. 20g marcipanhjerter  

i rød rund Palæ æske. Nyhed

Varenr. 30801310
600g fyldte chokoladehjerter, Stockholm 

& Tokyo i rød rund Palæ æske. Nyhed

Varenr. 99-23-1300
1kg flødechokoladehjerter  

i guld folie 
(ca. 128 stk. pr. pose)

Varenr. 99-23-1000
1kg mørke chokoladehjerte i rød folie  

(ca.128 stk. pr. pose) Kop medfølger ikke

Varenr. 00210020
50g marcipanhjerte “LOVE”  

- flowpakket (kolli 24)

Varenr. 30401090
15g marcipanhjerter  
- flowpakket (kolli 60)
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Varenr. 00210021
2 stk. Rio og Tokyo i æske  

med hjerte  

Varenr. 00210010
4 stk. Stavanger, Reykjavik, Hamburg  

og Oslo i æske med hjerteVarenr. 19-10-2050
120g Tokyo, sød 
lakrids med hvid 

chokolade og 
hindbærpulver 

(kolli 8)  

Varenr. 99-50-1635
1kg Tokyo i cylinder med alulåg  

Varenr. 00210017
180g marcipanbrød “ELSKER DIG” i sølvæske

Varenr. 34-10-9090
90g fyldte chokolader m.m i  

rødt metalhjerte

Varenr. 99-50-1572
1kg Stockholm i cylinder med alulåg  
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Varenr. 30709020
375g 25 stk. miniposer med  
Tokyo i cylinder med alulåg  

Varenr. 00210022
4 stk. Rio, Tokyo, Amsterdam og 

Dubai i æske med hjerte  

Varenr. 19-10-2060
120g Rio De Janeiro, 
lime vingummi med 
hvid chokolade og 

lakridspulver (kolli 8)  

Varenr. 78-22-1900
1kg Cocoture fyldte chokoladekugler i  
lyserød folie - Flødechokolade med et 
strejf af appelsin (ca. 71 stk. pr. pose)

Varenr. 00210009
2 stk. Hamburg og Stavanger i æske med hjerte

Varenr. 19-10-2030
120g Amsterdam, 

hindbærvingummi med 
mørk chokolade og 
lakridspulver (kolli 8)

Varenr. 19-10-2020
120g Dubai, lakrids 

med flødechokolade, 
lakrids-crunch og 

sort overtræk (kolli 8)
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Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbud er gældende for 
PR Chokolade A/S i 30 dage efter afgivelse. Alle salgspriser er ekskl. 
moms og lokale eksportafgifter, samt evt. indfortoldning (eksport). 

Varerne udsendes fra 20. januar 2021.  

Alle ordrer leveres ab fabrik. Der henvises til vores øvrige salgs og 
leveringsbetingelser som findes på nedenstående hjemmeside.

Se vores øvrige sortiment på www.prchokolade.dk.

LINKS OG ANDRE HJEMMESIDER:
www.kjaramjelfabrjkken.dk
www.cocoture.dk 
www.gonuts.dk
www.Lakridseriet.dk
facebook.com/LAKRIDSERIET

KUNDECENTER:  
Salg@prchokolade.dk
tlf.: +45 7553 0122
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