
Ervaar de magie van Belgische chocolade
met onze huisgemaakte eindejaarsproducten

Homemade

chocolade producten

Eindejaar 2022



                         

Tegenover het mooiste station ter wereld, staat in het hartje van Antwerpen het grootste 
Belgische chocolademuseum ter wereld: Chocolate Nation. 

Een magische chocolade beleving
Wie België zegt, denkt meteen aan chocolade. Belgische chocolade is immers wereldberoemd. Het 
liefdesverhaal tussen dit kleine landje en de zoete heerlijkheid gaat al generaties lang mee.

Chocolate Nation is geen klassiek museum. Het is een belevingsmuseum waar je in veertien gethe-
matiseerde ruimtes 60 tot 90 minuten lang wordt meegenomen in het verhaal van onze Belgische 
chocolade. De reis start in de cacaoplantages aan de evenaar en volgt de cacaoboon naar de groot-
ste opslaghaven van cacao ter wereld in Antwerpen. Een reusachtige fantasiemachine toont hoe 
Belgische chocolade gemaakt wordt en hoe de fluweelzachte smaak ontstaat. En uiteraard mag er 
geproefd worden!

In Chocolate Nation vind je, naast een belevingsmuseum, multifunctionele ruimtes voor meetings, 
seminaries, recepties, diners voor groepen van 10 tot 350 deelnemers. Bar/restaurant Octave, het 
zusje van Chocolate Nation, verzorgt heerlijke cocktails, drinks, lunches en diners. Bovendien is 
restaurant Octave opgenomen in de Gault & Millau gids met een score van 13/20.

Elk evenement kan gecombineerd worden met een bezoek aan het chocolademuseum en/of één 
van onze chocolade workshops. Aan alle deelnemers kunnen huisgemaakte chocoladeproducten 
meegegeven worden als herinnering aan een onvergetelijke dag. Ook voor pairings met chocolade, 
bier, wijn en cocktails ben je bij Chocolate Nation aan het juiste adres. Want zeg nu zelf:

“The secret ingredient is always chocolate”
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   seizoensproducten - Eindejaar 2022

Pakket met: luxebox small

Extra:Extra:

Elk pakket is 

inclusief cadeauverpak-

king. Bovendien is het 

mogelijk een persoonlijke 

boodschap op een einde-

jaarskaartje toe te voegen.

Eindejaarspakket 
€9,00 excl. BTW

Merry Ho Ho Ho to you!
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…
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Pakket met:
Magic ball met vulling en hamertje

Pakket met:
Mozaic sparkle mix en gold pearls 
kerstboom met witte chocolade ster

Pakket met:
Fortune gift met gold pearls, witte 
chocolade ster en eetpapiertje: melk, 
puur, wit, gold of ruby chocolade

Eindejaarspakket 
€12,15 excl. BTW

Eindejaarspakket 
€12,75 excl. BTW

Eindejaarspakket 
€13,50 excl. BTW

Warm wishes and chocolate kisses
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken….
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Eindejaarspakket
€13,50 excl. BTW

Pakket met:
sneeuwpop: melk, puur, wit, gold of ruby chocolade, reep met quote: gold 
chocolade “Merry Christmas” met brons poeder of melk chocolade reep 
“Happy New Year” met brons poeder

Oh Christmas tree...Oh Christmas tree
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Extra:Extra:

Elk pakket is 

inclusief cadeauverpak-

king. Bovendien is het 

mogelijk een persoonlijke 

boodschap op een einde-

jaarskaartje toe te voegen.
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Pakket met:
chocolade winter wonderland thee, 
ster op stokje: ruby en witte chocolade 
met witte discodip en knettersuiker, witte 
chocolade met discodip en knettersuiker,  of 
witte chocolade met gouden sterretjes en 
knettersuiker, kerstboom op stokje: melk 
en witte chocolade met groene en rode 
chocolade drops, melk en witte chocolade 
met witte discodip of melk en witte choco-
lade met gouden crisppearls

Pakket met:
Fortune gift met gold pearls, witte cho-
colade ster en eetpapiertje: melk, puur, 
wit, gold of ruby chocolade, kerstboom 
op stokje: melk en witte chocolade met 
groene en rode chocolade drops, melk en 
witte chocolade met witte discodip of melk 
en witte chocolade met gouden crisppearls, 
reep met quote: gold chocolade “Merry 
Christmas” met brons poeder of melk cho-
colade reep “Happy New Year” met brons 
poeder

Pakket met:
Lucie bier met thee met bijpassende ruby  
chocolade reep, where beer meets choco-
late met bijpassende pure chocolade reep, 
luxebox small

Jingle all the way
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Eindejaarspakket
€18,50 excl. BTW

Eindejaarspakket
€21,00 excl. BTW

Eindejaarspakket
€20,20 excl. BTW
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Pakket met:
chocolade winter wonderland thee, zakje 
pearls goud en zakje mix chocolade sterren

Sinterklaas pakket 
€22,90 excl. BTW

Pakket met:
Cava Familia Oliveda met bijpassende 
ruby chocolade reep met noten topping 
en confetti mix chocolade met einde-
jaars wenskaart

Be jolly
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Eindejaarspakket
€21,10 excl. BTW

Extra:Extra:

Elk pakket is 

inclusief cadeauverpak-

king. Bovendien is het 

mogelijk een persoonlijke 

boodschap op een einde-

jaarskaartje toe te voegen.
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Fa La La La La
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Pakket met:
Luxebox medium

Pakket met:
Mozaic sparkle mix, confetti mix chocolade 
met eindejaars wenskaart, ster op stokje: 
ruby en witte chocolade met witte discodip en 
knettersuiker, witte chocolade met discodip en 
knettersuiker,  of witte chocolade met gouden 
sterretjes en knettersuiker en reep met quote: 
gold chocolade “Merry Christmas” met brons 
poeder of melk chocolade reep “Happy New 
Year” met brons poeder

Pakket met:
sneeuwpop: melk, puur, wit, gold of ruby 
chocolade en Cava Familia Oliveda met bij-
passende ruby chocolade reep met noten 
topping

Eindejaarspakket
€24,00  excl. BTW

Eindejaarspakket
€24,00  excl. BTW

Eindejaarspakket
€24,30  excl. BTW
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May your holidays  be sweet
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Pakket met:
Magic ball met vulling en hamertje en 
Cava Familia Oliveda met bijpassende 
ruby chocolade reep met noten topping 

Pakket met:
Zakje gold pearls, zakje mix sterren en 
Aurèle witte wijn met bijpassende witte 
chocolade reep 

Pakket met:
ster op stokje: ruby en witte chocolade met 
witte discodip en knettersuiker, witte chocolade 
met discodip en knettersuiker,  of witte choco-
lade met gouden sterretjes en knettersuiker, 
kerstboom op stokje: melk en witte chocolade 
met groene en rode chocolade drops, melk en 
witte chocolade met witte discodip of melk en 
witte chocolade met gouden crisppearls, reep 
met quote: gold chocolade “Merry Christmas” 
met brons poeder of melk chocolade reep 
“Happy New Year” met brons poeder , confetti 
mix chocolade met eindejaars wenskaart en 
gold pearls kerstboom met witte chocolade 

Eindejaarspakket
€26,50  excl. BTW

Eindejaarspakket
€26,80  excl. BTW

Eindejaarspakket
€28,80  excl. BTW
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Dreaming of a chocolate Christmas
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Pakket met:
Luxebox large

Pakket met:
Zakje gold pearls, zakje mix sterren en 
Cava Familia Oliveda met bijpassende 
ruby chocolade reep met noten topping

Pakket met:
Magic ball met vulling en hamertje, gold 
pearls kerstboom met witte chocolade 
ster, ster op stokje: ruby en witte chocolade 
met witte discodip en knettersuiker, witte 
chocolade met discodip en knettersuiker,  
of witte chocolade met gouden sterretjes 
en knettersuiker, en kerstboom op stokje: 
melk en witte chocolade met groene en rode 
chocolade drops, melk en witte chocolade met 
witte discodip of melk en witte chocolade met 
gouden crisppearls

Eindejaarspakket
€29,50  excl. BTW

Eindejaarspakket
€30,20  excl. BTW

Eindejaarspakket
€33,50  excl. BTW
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It’s the most  wonderful time
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Pakket met:
Cava Familia Oliveda met bijpassende 
ruby chocolade reep met noten topping, 
zakje mix sterren, mix chocolade ha-
gelslag, granola met mix chocolade, en 
chocolade winter wonderland thee 

Pakket met:
luxebox small en duoticket voor 
Chocolate Nation: Het grootste Belgische 
chocolademuseum ter wereld

Eindejaarspakket
€35,75  excl. BTW

Eindejaarspakket
€39,00  excl. BTW

Eindejaarspakket
€42,00  excl. BTW

Pakket met:
sneeuwpop: melk, puur, wit, gold of ruby 
chocolade, gold pearls kerstboom met 
witte chocolade ster, zakje mix sterren, 
ster op stokje: ruby en witte chocolade 
met witte discodip en knettersuiker, witte 
chocolade met discodip en knettersuiker,  of 
witte chocolade met gouden sterretjes en 
knettersuiker,  en kerstboom op stokje: melk 
en witte chocolade met groene en rode cho-
colade drops, melk en witte chocolade met 
witte discodip of melk en witte chocolade 
met gouden crisppearls
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Santa Claus is coming to town
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en 
vast direct in een feeststemming bij het openmaken…

Pakket met:
La bestia rode wijn met pure chocola-
de reep Madagaskar, luxebox medium, 
ster op stokje: ruby en witte chocolade 
met witte discodip en knettersuiker, witte 
chocolade met discodip en knettersuiker,  
of witte chocolade met gouden sterretjes 
en knettersuiker,  en kerstboom op stokje: 
melk en witte chocolade met groene en 
rode chocolade drops, melk en witte cho-
colade met witte discodip of melk en witte 
chocolade met gouden crisppearls 

Pakket met:
Aurèle witte en rode wijn met bijpassen-
de witte chocolade reep, melk chocolade 
reep met cuberdon topping en luxebox 
medium

Pakket met:
luxebox small en  2 duotickets voor 
Chocolate Nation: Het grootste Belgische 
chocolademuseum ter wereld.

Eindejaarspakket
€46,70  excl. BTW

Eindejaarspakket
€49,20  excl. BTW

Eindejaarspakket
€75,00  excl. BTW
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Eindejaarspakketten
Zoetgevooisd zingen deze zalige pakketten je tegemoet. De ontvanger komt zeker en vast 
direct in een feeststemming bij het openmaken…
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Pakketten bestellen:
Pakketten kunnen besteld worden vanaf 15 stuks, voor kleinere 
bestellingen vindt u een aangepast aanbod op onze webshop:
 www.chocolatenationshop.be 

Verpakking van de pakketten: 
De verpakking gebeurt individueel zodat deze makkelijk en veilig op 
bureau’s kunnen gezet worden en/of individueel  verstuurd kunnen 
worden.

Wij bieden twee soorten cadeauverpakkingen aan: zwart of bruine 
cadeauzak. Gelieve een keuze door te geven bij de bestelling.
Het formaat van de verpakking wordt gekozen op basis van de pakket 
keuze. Aanvullend is het mogelijk een persoonlijke boodschap door te 
geven. Die zal genoteerd worden op een Eindejaarskaartje.

Verpakking van apart bestelde producten:
Kunnen verpakt worden als geschenk vanaf 10 euro incl. BTW per 
pakket

Verzending/afhaling: 
A. Transport van alle pakketten naar 1 centrale plaats
(kostprijs op aanvraag - hangt af van de aantallen en het gewicht)
B.  Transport naar indviduele (thuis)adressen binnen België
(€5,95 per pakket en per adres)
C. Afhalen bij Chocolate Nation
(Datum en tijdstip na overleg)
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Chocolade sneeuwpop
Valt er geen sneeuw dit jaar? Dan kan je toch genieten van een echte sneeuwpop, met sjaal, 
hoed en suikerbolletjes als sneeuw.

Witte  chocolade

GewichtGewicht: 65 gr
FormaatFormaat: 
7 cm x 10 cm
VerpakkingVerpakking:: Verpakt 
in vierkante kraft box 
met vintage koord en 
ludieke sticker.

Melk chocolade Ruby chocolade

Warm wishes

& Snowman kisses
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Christmas  fun
Deze chocolade maakt je kerstoutfit compleet omdat je hiervan automatisch een mooie 
glimlach van krijgt

GewichtGewicht:

Pearls kerstboom: 90 gr / Sparkle mozaics: 100 gr / Confetti callets: 150 gr

FormaatFormaat:

Pearls kerstboom: 7cm x 14cm

Sparke mozaics: 11cm x 11cm

Confetti callets: 10cm x 15cm

VerpakkingVerpakking:: 

Pearls kerstboom: Polypropylene piramide met een gouden kaart op de bodem

Sparke mozaics: Vierkante kraftbox met 3 lagen binnenin en polypropyleen cover en 

Chocolate Nation sticker

Confetti Callets: 150 gram chocolade callets in 10 smaken verpakt in kraftzak met 

venster en met eindejaarskaart

Sparkle mozaics

Confetti callets met 
wenskaart

                         28
                         

Kerstboom piramide 
verpakking gevuld met 

gouden pearls witte  
chocolade ster.
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Kerstboom reep op stokje
O denneboom, o denneboom wat zijn uw takken wonderschoon. 
Deze chocolade kerstbomen op een stokje brengt ieder aan het zingen.

melk chocolade met witte 
chocolade slingers, rode 

en groene smarties, en 
gouden eetbare sterretjes

melk chocolade met witte 
chocolade slingers en melk 

chocolade crisppearls in 
goudpoeder  

melk chocolade met witte 
chocolade slingers en 

witte discodip

foto’s repen foto’s repen

GewichtGewicht: 45 gr

FormaatFormaat: 6,5cmx 11cm 

exclusief stokje

VerpakkingVerpakking::
Individueel verpakt  in 

een polypropyleen zakje 

en gouden clip

May your 

holidays be chocolate 

and bright

Wist je dat? 
Een deel van onze produc-
ten door ons zelf ontwor-
pen en bedacht worden. Je 
vindt ze dus echt nergens 
anders…
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Sterren reep  op stokje
deze chocolade sterren op een stokje gemaakt met knettersuiker zorgen gegarandeerd 
voor een knetterende start van het nieuwe jaar.

witte chocolade met 
knettersuiker en gouden 

sterretjes

witte chocolade met knet-
tersuiker en discodip

ruby met witte chocolade, 
knettersuiker en witte 

discodip 

foto’s repen foto’s repen

GewichtGewicht: 45  gr

FormaatFormaat: 13cm x 13cm

exclusief stokje

VerpakkingVerpakking::
Individueel verpakt in 

een polypropyleen zakje 

met gouden clip. Twinkle Twinkle

Chocolat
e Star
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Chocolade reep met quote
Zeg het met een chocolade reep! Deze repen zijn extra feestelijk en afgewerkt met
goud poeder.

melk chocolade reep met 
Happy New Year quote 

en goud poeder 

Gold chocolade reep met 
Merry Christmas quote 

en goud poeder

GewichtGewicht: 45 gr
Formaat: Formaat: 5cm x 11,5cm
VerpakkingVerpakking::
Verpakt in een poly-
propyleen zakje. Wishing you lot`s 

of chocolate in the

 new year
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Magic ball
Laat de magie beginnen...  Sla deze kerst chocolade bal kapot en een zoet chocolade sprookje begint.

Chocolade bal met hamertje en binnenin een 
vrolijke verrassing

GewichtGewicht: 80 gr
Formaat:Formaat:  8cm x 8cm
VerpakkingVerpakking::
Zwarte luxe verpak-
king van 12 cm x 12 cm 
met gekleurde strik

Chocolate 

is pure magic

                         

          seizoensproducten - Eindejaar 2022 seizoensproducten  - Eindejaar 2022



                         39

   seizoensproducten - Eindejaar 2022

Fortune gifts
Chocolade cadeautje met gouden pearls, witte chocolade ster 
en een boodschap op eetbaar papier. 

Witte  chocolade

Ruby chocolade

GewichtGewicht: 140 gr
FormaatFormaat: 
8 cm x 6,5 cm
VerpakkingVerpakking:: Zwarte 
luxe verpakking van 
12 cm x 12 cm met 
gekleurde strik

Melk chocolade Pure chocolade Gold chocolade

Ik word zo

blij van

Chocola la-la-la
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De boodschap is een verrassing:De boodschap is een verrassing:
--  Merry Ho Ho Ho to you
--  Warm wishes & snowman kisses
--  Trust the magic of Belgian chocolate
--  Itís the most wonderful
time of the year, with lots
of chocolate
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Gewicht:Gewicht: medium: 330 gr / large: 490 gr

VerpakkingVerpakking:: Luxe zwarte doos met sluitklep, 

luxe Sinterklaas lint met Chocolate Nation sticker.

Formaat boxen: Formaat boxen: medium 21x22 cm/large 25cmx26cm

Luxe boxen
Deze dozen gevuld met onze favoriete zelfgemaakte producten aller tijden 
zullen een onvergetelijke indruk achterlaten.

Luxe box medium 
bevat: melk, pure en witte rocks, gold en ruby 

pearls en pralines in melk en pure chocolade met 
Gianduja vulling

Luxe box large
bevat: melk, pure en witte rocks, gold en ruby 

pearls en pralines in melk en pure chocolade met 
Gianduja vulling

Those who don't

believe in magic
have never

eaten chocolate!
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Chocolade sterretjes
Een zakje vol twinkelende chocolade die smelten in je mond.

Witte  chocolade Gold  chocolade

Ruby chocolade mix  chocolade

GewichtGewicht: 150 gr 

VerpakkingVerpakking:: Zak van

polypropyleen met 

een gouden kaart in 

de blokbodem.

Melk chocolade Pure chocolade
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Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW en geldig t/m 31/12/2022. Stuur voor productbestellingen 
een e-mail naar sales@chocolatenation.be met vermelding van het product en het gewenste 
aantal. Sta 10 werkdagen toe voor productie. Transportkosten zijn niet inbegrepen. 

Voor meer informatie en/of bestellingen
sales@chocolatenation.be

+32. (0)3 207.08.08

Fotografie: ©Moon Janssen - Product fotografie: ©Joris Luyten - ©The Belgian Chocolate Experience 
Koningin Astridplein 7 2018 Antwerpen

Ook bestelbaar: 
Tickets voor Chocolate 
Nation
(chocolade museum in 
hartje Antwerpen) 

Andere items 
- zie website
www.chocolatenationshop.be
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