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KIM JESTEŚMY?

MANUFAKTURA CZEKOLADY to jedna z niewielu na świecie firm, w której czekoladę wyrabia się bezpośrednio od ziaren kaka-
owca do tabliczki czekolady. Ekspercką wiedzę na temat czekolady i jej przetwarzania zgłębiamy i skutecznie rozwijamy od 2009 roku. 
W naszej manufakturze dbamy o najwyższą jakość na każdym etapie powstawania czekolady. Do naszych produktów nie dodajemy 
żadnych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej, aby były wyjątkowe w smaku i zdrowe. Nasze tabliczki są tak wyjątkowe 
bo produkujemy je bezpośrednio ze starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących z  różnych zakątków świata. 
Podobnie jak sok wyciskany prosto z owocu a nie ten produkowany z koncentratu.

NASZĄ PASJĄ  
JEST CZEKOLADA

GENEZA

Założyciele firmy, Tomek i  Krzysiek z  wykształcenia są infor-
matykami ale z pasji do czekolady i chęci stworzenia czegoś 
prawdziwego a  nie wirtualnego, postanowili zrezygnować 
z „ciepłych posad” i  stworzyć pierwszą w Polsce manufaktu-
rę produkującą Prawdziwą Czekoladę od ziarna do tabliczki. 
Od tego czasu dwuosobowy wówczas zespół manufaktury 
znacznie się powiększył ale cały czas przyświeca nam nie-
zmiennie chęć tworzenia Prawdziwej Czekolady co sprawia 
nam niezmiennie ogromną radość.

W Państwa ręce oddajemy naszą najnowszą ofertę zestawów prezentowych idealnych dla partnerów biznesowych, pracowników 
oraz bliskich. Naszą pasją jest czekolada i to ona odgrywa kluczową rolę w tworzeniu eleganckich i niepowtarzalnych prezentów. 
Wierzymy, że dzięki prawdziwej czekoladzie można przeżyć niezapomnianą podróż dokoła świata.
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Manufaktura Czekolady / Chocolate Story oferuje Państwu coś więcej niż tylko słodkie upominki. W naszym katalogu 
znaleźć można Zestawy Prezentowe zawierające szeroki wybór czekolad o  przeróżnych nutach smakowych pochodzących 
z ziaren kakaowca z całego świata. Produkcja prawdziwej czekolady to długi i złożony proces, w który zaangażowanych jest 
wielu ludzi. Pierwszym ogniwem są plantatorzy, bez których nie byłoby tego cennego „czarnego złota”. Jeśli tylko jest to możli-
we, staramy się docierać do nich bezpośrednio aby mieć wpływ na wybór ziarna już na plantacji, stosując model bezpośredniej 

współpracy z plantatorami „Direct Trade”. Kolejne etapy produkcji jak prażenie, rozdrabnianie, konszowanie i formowanie 
w tabliczki przebiegają już w naszej manufakturze. 

JOHE 70%
GHANA Grand Cru 70%  
- srebrny medal w 2016 roku

PORCELANA 70%  
– brązowy medal w 2017 roku

DOMINIKANA Grand Cru 70%  
- brązowy medal w 2018 roku

OD ZIARNA  
DO TABLICZKI

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nasze tabliczki zostały już kilkukrotnie wyróżnione prestiżowymi medalami Academy of Chocolate Awards

Manufaktura Czekolady została opisana przez Georga Bernardiniego na łamach księgi uznawanej  
za „biblię” czekolady - „Chocolate – The Reference Standard”. 

Nasza GHANA Grand Cru 70% została uznana jako „najlepsza Ghana na rynku światowym”!
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KONDRAT  
WINA WYBRANE

Dobrze skomponowane prezenty są zapamiętywane na długo. 
Dlatego w  Chocolate Story nawiązaliśmy wyjątkową współpracę 
z  KONDRAT Wina Wybrane. To winiarski projekt Marka Kondrata,  
w  którym do wyboru jest kilkaset tytułów win z  całego świata. W  naj-
nowszej ofercie znajdziecie więc Państwo starannie wyselekcjonowane 
butelki, które w połączeniu z naszymi czekoladami, podkreślają wzajem-
nie swój smak i aromat. Kompozycje dobrane tak, aby prezenty cieszyły 
jeszcze bardziej. 

Zestawy z winami wyselekcjonowanymi przez KONDRAT Wina Wybrane 
prezentujemy w katalogu na stronach 21-33.
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FACTORIA  
RARITAS 9/15

Dopełnieniem naszych zestawów upominkowych są tradycyjne na-
lewki, naturalne konfitury,  powidła oraz szlachetne kawy i  herbaty 
powołane do życia pod marką FACTORIA RARITAS 9/15, a produko-
wane z naszej inicjatywy przez naszych przyjaciół i znajomych, którzy 
podobnie jak my do tego co robią podchodzą z należytą pasja i dba-
łością o naturalne i zdrowe składniki oraz tradycyjne metody manu-
fakturowej produkcji.

Wszystkie produkty FACTORIA RARITAS 9/15 powstają w  Polsce 
z wykorzystaniem tylko najwyższej jakości surowców.
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1/ SKRZYNECZKA CHOCOLATE ADVENTURE # 1CS

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao  
+ prażone ziarno kakao (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• mapa ilustrująca pochodzenie ziarna

Całość zapakowana w drewnianą skrzynkę
Wymiar zestawu: ok. 22x9,5x5,5 cm
Opakowanie transportowe: 6 sztuk

2/ SKRZYNECZKA CHOCOLATE ADVENTURE # 2CS

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA – ciemna (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  

MANU PIWO 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady WENEZUELA 100% (50 g)

• mapa ilustrująca pochodzenie ziarna

Całość zapakowana w drewnianą skrzynkę
Wymiar zestawu: ok. 22x9,5x5,5 cm
Opakowanie transportowe: 6 sztuk
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3/ SKRZYNECZKA CHOCOLATE ADVENTURE # 10CS

• prażone ziarno kakao (100 g)

• tabliczka czekolady Grand Cru GHANA 70% kakao (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• mapa ilustrująca pochodzenie ziarna

Całość zapakowana w drewnianą skrzynkę
Wymiar zestawu: ok. 22x9,5x5,5 cm
Opakowanie transportowe: 6 sztuk

4/ TUBA Z DOMINIKANY

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao  
+ żurawina (55 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobą i zapakowana w kartonową tubę
Wymiar zestawu: ok. Ø 9,5 x 16 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuk
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5/ TUBA WANILIA I…

• tabliczka czekolady EKWADOR 60 % kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

Całość dopełniona ozdobą i zapakowana w kartonową tubę
Wymiar zestawu: ok. Ø 9,5 x 16 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuk

6/ TUBA KONESERA

• tabliczka czekolady GHANA 70% + kwiat soli morskiej (50 g)

• tabliczka czekolady WENEZUELA 100% (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• tabliczka z okienkiem mleczna (25 g)

• tabliczka z okienkiem ciemna (25 g)

Całość dopełniona ozdobą i zapakowana w kartonową tubę
Wymiar zestawu: ok. Ø 9,5 x 16 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuk
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8/ KRAFTOWY

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki

7/ DO KAWY

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml) 

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki
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9/ NIEBIESKIE MIGDAŁY

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA – mleczna (60 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki

10/ KARMAZYNOWY

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna z chili (60 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki
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11/ DO HERBATY

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml) 

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki

12/ HERBACIANY

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku upominkowym.
Wymiar zestawu: ok. 17x17x15 cm
Opakowanie transportowe: 4 sztuki
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13/ GORĄCO POLECAM

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• konfitura z całych pomarańczy i nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna (60 g)

• ŻURAWINA w czekoladzie ciemnej  (40 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao + żurawina (55 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

14/ EKWADOR 

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA czekolada mleczna 44% (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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16/ DESEROWY

• konfitura z całych pomarańczy z nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

15/ LAS VEGAN’S 

• nalewka na czarnej porzeczce Factoria Raritas (100 ml)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S 
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao  
+ kwiat soli morskiej (50 g)

• ARONIA w czekoladzie mlecznej  (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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18/ PIGWA I RESZTA 

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• nalewka na czarnej porzeczce Factoria Raritas (100 ml)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA – mleczna z kawą (60 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao  
+ prażone ziarno kakao (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

17/ NALEWKA I INNE

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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19/ COOKIES

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

20/  WIŚNIE W CZEKOLADZIE

• nalewka na wiśni Factoria Raritas (200 ml)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• ZIARNO KAKAO w czekoladzie mlecznej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

17



21/ VIOLET BERRY

• nalewka na czarnej porzeczce Factoria Raritas (100 ml)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU PIWO 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao  
+ żurawina (55 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA z jabłkiem i cynamonem,  
czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

22/ KOLUMBIJSKI

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• listki czekoladowe MALINA czekolada deserowa 70% (80 g)

• mapa ilustrująca pochodzenie ziarna

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna (60 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudełku.
Wymiar zestawu: ok. 22x22x15 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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24/ DULCE

• trufle naturalne, mleczne (100 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao  
+ żurawina (55 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

• słoiczek z żurawiną w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tuba z mleczną czekoladą do picia (200 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA z jabłkiem i cynamonem,  
czekolada mleczna 44% (80 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

23/ CZEKOLADOWY

• listki czekoladowe SZARLOTKA z jabłkiem i cynamonem,  
czekolada mleczna 44% (80 g)

• listki czekoladowe TRUSKAWKA  
czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (80 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g) 

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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25/ ROZMAITOŚCI Z MANUFAKTURY

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami WIŚNIA I PRAŻONY MIGDAŁ  
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• trufle naturalne, mleczne (80 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao  
+ żurawina (55 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

26/ POMARAŃCZOWY RARYTAS

• nalewka na pigwie Factoria Raritas (100 ml) 

• konfitura z całych pomarańczy z nutą korzenną   
Factoria Raritas (200 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami POMARAŃCZA  
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi w czekoladzie ciemnej (120 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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27/ WIŚNIOWY

• nalewka na wiśni Factoria Raritas (200 ml)

• czekoladowa tafla z dodatkami WIŚNIA I PRAŻONY MIGDAŁ 
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU WIŚNIA 70% kakao (60 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

28/ SALUTI

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON  
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• tuba z ciemną czekoladą do picia (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

21



29/ NIEBIESKI RARYTAS

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem Factoria Raritas 
(200 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao + kwiat soli morskiej (50 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tuba z mleczną czekoladą do picia (200 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

30/ CASAL MONTEIRO

• czerwone, wytrawne wino z Portugalii  
- Casal Monteiro Terra de Touros Pinot Noir Touriga Nacional (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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31/ MOLTI

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami TRUSKAWKA I MALINA czekolada 
mleczna 44% kakao (100 g)

• czekoladowy korkociąg (120 g)

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA – mleczna (60 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

32/ PRECISO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (100 g)

• trufle naturalne, ciemne (100 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami WIŚNIA I PRAŻONY MIGDAŁ  
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

• tuba z ciemną czekoladą do picia (200 g)

• tabliczka czekolady Raduj się kto może  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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33/ NAVARRA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Alconde Tempranillo Vina Sardasol Navarra DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU WIŚNIA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU CAFFE LATTE 44% kakao (60 g)

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• prażone ziarno kakao (100 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

34/ NIEBIESKIE FRYKASY 

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• tabliczka czekolady GHANA 70% kakao  
+ kwiat soli morskiej (50 g)

• czekolada kulinarna, mleczna 44% kakao (150 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• tabliczka czekolady LAS VEGAN’S  
House Blend Dark 70% kakao (50 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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36/ VINO & THINS
• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  

- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

35/ GALICJA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• słoiczek z ziarnem kakao w czekoladzie mlecznej (120 g)

• trufle naturalne, ciemne (100 g)

• tuba z mleczną czekoladą do picia (200 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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37/ WINO I CZEKOLADA

• czerwone, wytrawne wino z Portugalii  
- Casal Monteiro Terra de Touros Pinot Noir Touriga Nacional (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekolada kulinarna, Wenezuela 100% kakao (150 g)

• listki czekoladowe WIŚNIA czekolada deserowa 70% (80 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi  
w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao  
+ żurawina (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

38/ SICILIANO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (100 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi w czekoladzie ciemnej (120 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową Factoria Raritas (50 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli Factoria Raritas (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU WIŚNIA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm 
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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40/ PEDRO LUIS

• białe, wytrawne wino z Hiszpanii,  
- Pedro Luis Sauvignon Blanc Jumilla DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU CAFFE LATTE 44% kakao (60 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• słoiczek z migdałami w czekoladzie mlecznej (120 g)

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

39/ BODEGA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• konfitura z całych pomarańczy z nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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41/ FACTORIA

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU CAFFE LATTE 44% kakao (60 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - mleczna (60 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

42/ REGALO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU PIWO 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• powidła śliwkowe z rodzynkami i cynamonem  
Factoria Raritas (200 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• czekoladowy zegarek „classic” (130 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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44/ COCOA

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• aronia w czekoladzie mlecznej (40 g)

• ziarno kakao w czekoladzie mlecznej (40 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

43/ ALCONDE

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Alconde Tempranillo Vina Sardasol Navarra DO (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane 

• tabliczka czekolady DOMINIKANA 70% kakao  
+ żurawina (55 g)

• żurawina w czekoladzie ciemnej (40 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• czekoladowa tafla z dodatkami ŚLIWKA I CYNAMON  
czekolada ciemna 70% kakao (100 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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46/ VENETO

• białe, wytrawne wino musujące z Włoch z regiony Veneto  
– Polloni Spumante Brut (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• konfitura z całych pomarańczy z nutą korzenną  
Factoria Raritas (200 g)

• listki czekoladowe SZARLOTKA z jabłkiem i cynamonem,  
czekolada mleczna 44% (80 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi  
w czekoladzie ciemnej (120 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

45/ SPUMANTE

• białe, wytrawne wino musujące z Włoch z regiony Veneto  
– Polloni Spumante Brut (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekoladowa tafla z dodatkami POMARAŃCZA czekolada  
ciemna 70% kakao (100 g)

• słoiczek z orzechami laskowymi  
w czekoladzie ciemnej (120 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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47/ ACENTO

• czerwone, wytrawne wino z Portugalii  
- Casal Monteiro Terra de Touros Pinot Noir Touriga Nacional (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• czekolada kulinarna, ciemna 70% kakao (150 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• słoiczek z migdałami w czekoladzie mlecznej (120 g) 

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

• tabliczka czekolady Grand Cru WENEZUELA 70% kakao (50 g)

• tabliczka czekolady GHANA 100% (50 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

48/ VESPERTINIO

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
- Gallegas Vespertino Tempranillo (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tuba z mleczną czekoladą do picia (200 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• kolekcja trzech tabliczek z okienkiem (łącznie 75 g)

• kawa naturalna Kolumbia Excelso Factoria Raritas (100 g)

• kompilacja 4 tabliczek z dodatkami (łącznie 100 g)

Całość dopełniona ozdobami, zamknięta  
w manufakturowym pudle prezentowym.
Wymiar zestawu: ok. 35x35x12 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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49/ ZIMOWA SKRZYNIA

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• konfitura wiśniowa z brandy Factoria Raritas (200 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• herbata zimowa ze skórką pomarańczową  
Factoria Raritas (50 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

Zawartość ze świąteczną ozdobą, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej.
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

50/ MANU

• czerwone, wytrawne wino z Hiszpanii  
– Pedro Luis Monastell Jumilla DO (750 ml)  
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH LASKOWY 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU WIŚNIA 70% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU MIGDAŁ 44% kakao (60 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

• czekoladowy korkociąg (120 g)

Zawartość ze świąteczną ozdobą, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej.
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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51/ TERRA

• czerwone, wytrawne wino z Portugalii  
- Casal Monteiro Terra de Touros Pinot Noir Touriga Nacional (750ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU CAFFE LATTE 44% kakao (60 g)

• tabliczka czekolady rzemieślniczej  
MANU ORZECH NERKOWCA 70% kakao (60 g)

• nierafinowana CZEKOLADA DO PICIA - ciemna (60 g)

• tabliczka czekolady EKWADOR 70% kakao + Peri-Peri (50 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• migdały w czekoladzie mlecznej (40 g)

• tabliczka z okienkiem (25 g)

Zawartość ze świąteczną ozdobą, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej.
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka

52/ FAVORITO

• czerwone, wytrawne wino z Włoch  
- Preciso Nero d’Avola Terre Siciliane IGP (750 ml) 
rekomendowane przez KONDRAT Wina Wybrane

• tabliczka czekolady EKWADOR 60% kakao  
+ wanilia i mleko (50 g)

• listki czekoladowe ZIARNO czekolada mleczna 44% (80 g)

• orzechy laskowe w czekoladzie ciemnej (40 g)

• ciastka owsiane z czekoladą z Wenezueli  
Factoria Raritas (150 g)

Zawartość ze świąteczną ozdobą, zamknięta  
w drewnianej skrzynce prezentowej.
Wymiar zestawu: ok. 30x36x10 cm
Opakowanie transportowe: 1 sztuka
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Wyjątkowym prezentem zarówno dla małych jak i dużych smakoszy jest możliwość własnoręcznego wykona-
nia swojej wymarzonej tabliczki czekolady z dowolnymi dodatkami. Taką możliwość daje sprezentowany vo-
ucher na Warsztaty Czekoladowe w Manufakturze Czekolady. Podczas zajęć każdy uczestnik wykonuje swoją 
autorską tabliczkę czekolady, degustuje różne gatunki czekolady, ziarno kakaowca, a także gorącą czekoladę 
do picia. Podczas warsztatów odbywa się prelekcja, z której można się dowiedzieć wielu ciekawostek dotyczą-
cych czekolady i jej produkcji. Taki voucher na Warsztaty Czekoladowe to także kolejny pomysł na wyjątkowy 
prezent dla Państwa partnerów biznesowych oraz bliskich. Warsztaty Czekoladowe są też wyjątkową okazją 
na eventy integracyjne dla Pracowników lub Klientów. Bardzo chętnie nasze lokale odwiedzają zorganizowa-
ne grupy ze szkół, uczelni, firm a nawet osób prywatnych.

Skomponuj własną  
tabliczkę czekolady

Stwórz wyjątkowy
kształt

Ciesz się z samodzielnie  
wykonanych pralin

WARSZTATY  
CZEKOLADOWE
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WArSZAWA / ŁÓDŹ / ŁOMIANKI

Karolina Żukowska
 570 989 968

 k.zukowska@manufakturaczekolady.pl

Małgorzata Ignatczyk
 570 989 966
 m.ignatczyk@manufakturaczekolady.pl


