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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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   introductie



Welkom Sinterklaasje
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment
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   seizoensproducten  - Sinterklaas 2022

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte of gold 
chocolade, marsepein patatjes en 7 melk chocola-
de munten

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte of 
gold chocolade, echt Antwerps spek en 7 melk 
chocolade munten

Extra:Extra:

Elk pakket is 

inclusief Sinterklaas 

cadeauverpakking. 

Bovendien is het mogelijk 

een persoonlijke boodschap 

op een Sinterklaas-kaartje 

toe te voegen.

Sinterklaas pakket 
€8,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€8,50 excl. BTW
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Zie ginds komt de stoomboot
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment

Sinterklaas pakket 
€9,00  excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€9,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€9,50 excl. BTW

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, 
witte of gold chocolade, melk chocolade 
schoentje en 7 melk chocolade munten

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, wit-
te of gold chocolade, marsepein patatjes 
en melk chocolade schoentje

Pakket met:
luxebox small Sinterklaas editie
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Wie zoet is, krijgt lekkers
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte of gold 
chocolade, mix chocolade letters, gold choco-
lade pearls en 7 melk chocolade munten

Extra:Extra:

Elk pakket is 

inclusief Sinterklaas 

cadeauverpakking. 

Bovendien is het mogelijk 

een persoonlijke boodschap 

op een Sinterklaas-kaartje 

toe te voegen.

Sinterklaas pakket 
€12,50 excl. BTW
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Oh kom eens kijken...
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment

Sinterklaas pakket 
€15,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€15,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€14,50 excl. BTW

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte 
of gold chocolade, mix chocolade letters, 
gold chocolade pearls en zakje met 15 
melk chocolade munten

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte 
of gold chocolade, artisanale speculaas 
met quote, echt Antwerps spek en melk 
chocolade reep met speculaas topping

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte 
of gold chocolade, artisanale speculaas 
met quote, marsepein patatjes en melk 
chocolade reep met speculaas topping
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Zie de maan schijnt door de bomen
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment
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Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte of 
gold chocolade, melk chocolade schoentje, 
artisanale speculaas met quote, gold cho-
colade pearls en 7 melk chocolade munten

Extra:Extra:

Elk pakket is 

inclusief Sinterklaas 

cadeauverpakking. 

Bovendien is het mogelijk 

een persoonlijke boodschap 

op een Sinterklaas-kaartje 

toe te voegen.

Sinterklaas pakket 
€16,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€16,50 excl. BTW

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte 
of gold chocolade, artisanale speculaas 
met quote, gold chocolade pearls en 
mijter op een stokje: rood met geel of melk 
met gold chocolade
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Heerlijk avondje is gekomen
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment

Sinterklaas pakket 
€19,00 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€19,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€20,50 excl. BTW

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte of 
gold chocolade, melk chocolade letter (van 
A tot Z), marsepein patatjes en mijter op 
een stokje: rood met geel of melk met gold 
chocolade

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte of 
gold chocolade, melk chocolade letter (van 
A tot Z), zakje mix chocolade en mijter op 
een stokje: rood met geel of melk met gold 
chocolade

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte 
of gold chocolade, fortune gift met cho-
colade in, marsepein patatjes en 7 melk 
chocolade munten
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Vol verwachting klopt mijn hart
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Deze leuke pakketten combineren de 
klassieke Sint met enkele unieke producten uit het Chocolate Nation assortiment

Sinterklaas pakket 
€24,00  excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€24,50 excl. BTW

Sinterklaas pakket 
€35,00 excl. BTW

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur, witte 
of gold chocolade, melk chocolade letter 
(van A tot Z), mix chocolade letters, 
marsepein patatjes, 7 melk chocolade 
munten en mijter op een stokje: rood met 
geel  of melk met gold chocolade

Pakket met:
artisanale sinterklaas: melk, puur,witte of 
gold chocolade, melk chocolade schoentje, 
echt Antwerps spek, marsepein patatjes, 
melk chocolade letter (van A tot Z), artisa-
nale speculaas met quote, melk chocolade 
reep met speculaas topping, 7 melk choco-
lade munten en mijter op een stokje: rood 
met geel of melk met gold chocoladePakket met:

luxebox medium Sinterklaas editie
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Sinterklaas pakketten
Op zoek naar een originele attentie voor Sinterklaas? Kies een van onze leuke en bovendien 
lekkere pakketten of stel zelf een pakket samen met de producten aangegeven in deze gids. 
We horen de ontvangers al zingen: Dank u Sinterklaasje.
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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 Sinterklaas-kaartje.

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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Holle chocolade Sinterklazen
Deze artisanale Sinterklaas figuren mogen niet ontbreken in je schoentje.

Witte  chocolade Gold  chocolade

GewichtGewicht: 70 gr 

Lengte: Lengte: 17 cm

VerpakkingVerpakking:: Zak van

polypropyleen met 

een gouden kaart in 

de blokbodem

Sinterklaas

kapoentje, gooi

wat chocolade in

mijn schoentje

Melk chocolade Pure chocolade
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Grote chocolade letters
Als je aan Sinterklaas denkt, denk je automatisch al aan grote chocolade letters toch?

GewichtGewicht: 200 gr

Lengte: Lengte: 17 cm

VerpakkingVerpakking:: 

Plastic box

* Kan niet individueel 

verzonden worden
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melk chocolade
letters

- van A tot Z -
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Gouden chocolade munten
De enige echte Chocolate Nation munt (founded in 2018) met op de verpakking het beste 
motto: ‘luck happens chocolate helps’

Chocolade munten

GewichtGewicht: 85 gr

VerpakkingVerpakking::

Verpakt per 15 munten in een polypropyleen 

zakje met goud papier op de bodem of in een 

glazen potje met gouden deksel.

*Het glazen potje kan niet individueel 

verzonden worden met B-post. Alleen 

mogelijk met gepersonaliseerd transport.

Who said 

chocolate coins

can't buy happiness?

Wist je dat? 
We hebben een 
chocolade kluis in onze 
shop.  Indrukwekkend , 
vol met gouden 
chocolade munten en 
muren van gouden 
ballotins.

Onze kluis is ook te 
boeken voor events.
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Mix it up
Wil je iedereen laten genieten van verschillende chocolade smaken? Combineer dan de 
smaken in kleine letters of kleine sint figuurtjes.

GewichtGewicht:

Mix zakjes:  150 gr

VerpakkingVerpakking:: 

Polypropyleen zakje 

met een gouden kaart 

op de bodem

Mix chocolade 
figuurtjes
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Mix chocolade
lettertjes
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Chocolade mijter
Lekker en zeker een foto waard als je hem aan het stokje even boven je hoofd houdt
 #klik #instagram

witte chocolade met 
geel en rood

melk chocolade met 
gold 

GewichtGewicht: 55 gr

Formaat:  Formaat:  Inclusief 

stokje: 15cm x 9 cm

Exclusief stokje: 9,5 

cm x 9 cm

VerpakkingVerpakking::

Polypropyleen zakje 

met een gouden clip

Wie zoet is

krijgt 

lekkers

Wist je dat? 
Een deel van onze 
producten door ons zelf 
ontworpen en bedacht 
worden. Je vindt ze dus 
echt nergens anders…
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Gooi iets in mijn schoentje
Sinterklaas kapoentje gooi iets in mijn mini schoentje. Dit kleine schoentje is bijna te 
schattig om op te eten. Ook lekker: een reep met speculaas van Sinterklaas.

Gewicht Gewicht :

Reep: 45 gr

Schoentje: 55 gr

Formaat Formaat :

Reep: 11,50 cm x 4,5 cm 

Schoentje: 12,5 cm x 4 cm

Verpakking Verpakking :: 

Reep: Polypropyleen zakje

Schoentje: Polypropyleen 

zakje met een gouden 

kaart op de bodem 
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Melk chocolade 
reep met speculaas 

topping

Melk chocolade 
schoentje gedipt in 

witte chocolade

          seizoensproducten - Sinterklaas 2022 seizoensproducten - Sinterklaas 2022
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Fortune gifts
Chocolade cadeautjes met leuke sinterklaas figuurtjes en een boodschap op eetbaar papier

Witte  chocolade

GewichtGewicht: 120 gr
FormaatFormaat: 
8 cm x 6,5 cm
VerpakkingVerpakking:: Kraft 
verpakking van 10 cm 
x 10 cm met gekleurd  
koord en Sinterklaas 
sticker

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:
--  Wie zoet is krijgt lekkers
--  Vol verwachting klopt mijn hart
--  Heerlijk avondje is gekomen
--  Oh kom er eens kijken...



seizoensproducten  - Sinterklaas 2022

Gewicht:Gewicht: medium Sint: 335 gr / small Sint: 80 gr

VerpakkingVerpakking:: Luxe zwarte doos met sluitklep, 

luxe Sinterklaas lint met Chocolate Nation sticker.

Formaat boxen: Formaat boxen: medium 20x20 cm/small 10cmx10cm

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

Luxe box medium 
Sinterklaas editie

bevat: melk en witte rocks, gold 
pearls, witte chocolade paard-
jes, sinterklaasjes in melk, pure 
en gold chocolade en pralines 
in melk en pure chocolade met 

Gianduja vulling

Luxe box small 
Sinterklaas editie
bevat: gold pearls, 
witte chocolade 

paardjes en sinter-
klaasjes in melk, pure 

en gold chocolade 

Those who don't

believe in magic
have never

eaten chocolate!
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Vol verwachting klopt mijn hart speculaas
Artisanale speculaas volgens eigen recept met zelf ontworpen koek stempel. 
Meer homemade kan het niet zijn toch ?

GewichtGewicht: 150 gr

Formaat:  Formaat:  

15,5 cm x 17,5 cm

VerpakkingVerpakking::

Milieuvriendelijke eco 

zak met Chocolate 

Nation stickers

Vol

verwachting klopt

mijn hart, 

wie de koek krijgt...

Wist je dat? 
Al onze ontwerpen
in house worden 
gedaan? Deze speculaas 
zal je dus echt nergens 
anders vinden
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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.

Prijzen geldig tot 31/12/2022.

Voor meer informatie en/of bestellingen

sales@chocolatenation.be

+32. (0)3 207.08.08
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Cover foto: ©Moon Jansen - Fotografie: ©ProjectedByM 
Product fotografie: ©Joris Luyten - ©The Belgian Chocolate Experience 

Koningin Astridplein 7 2018 Antwerp

Ook bestelbaar: 

Tickets voor Chocolate Nation
(chocolademuseum in hartje Antwerpen) 

Andere items 

- zie website

www.chocolatenationshop.be
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