
Ervaar de magie van Belgische chocolade
met onze huisgemaakte paasproducten

Happy paashaas

chocolade producten
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Fortune eggs
Traditionele  paaseieren met binnenin een boodschap op eetbaar papier.

Ruby chocolade
- 825 - 

Gold chocolade
- 826 -

Gewicht Gewicht : 70 gr 
VerpakkingVerpakking:: Verpakt 
in vierkante kraft box 
met vintage koord.

Chocolate
is for life
not just

for Easter!

Pure chocolade
- 827 -

Melk  chocolade
- 828 -

Witte chocolade
- 829 -

PaasboodschappenPaasboodschappen
--   Oops were the eggs meant to 

    be hidden?

--  Oeps waren de eitjes om te       

    verstoppen?

--   Somebunny loves you

--  Everybunny needs 

    somebunny
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Kleine paaseitjes
Ei, ei, ei en we zijn zo blij,  want het is bijna Pasen en dat vieren wij!

Witte chocolade
- 812 d

Gianduja vulling
- 817 -

Gewicht Gewicht : 150 gr
Verpakking Verpakking :: 
Polypropyleen zakje 
met een gouden 
kaart op de bodem

Melk chocolade
- 818 

Pure chocolade
- 819 -

Ruby chocolade
- 821 -

Gold chocolade
- 820 -
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Chocolade paashazen
Deze paashazen zullen elke ontbijt/brunchtafel opvrolijken, en ze zijn nog lekker ook!

Pure chocolade haas 
Lengte: 9 cm

- 830 -

Melk chocolade haas 
Lengte: 9 cm

- 831 -

Gewicht Gewicht : 
Haas medium: 165 gr 
Haas  klein: 40 gr 
Verpakking Verpakking ::
Individueel verpakt 
in een polypropyleen 
zakje met een gouden 
kaart op de bodem

Follow the

bunny, he has

 the chocolate!

Witte  chocolade haas 
Lengte: 9 cm

- 832 -

Melk chocolade met 
witte chocolade 

detail
Lengte: 4,5 cm 

- 1271 -
Wist je dat?
Op Paaszondag vliegen de 
paasklokken van de stad 
Rome naar België en Frank-
rijk en laten ze paaseieren 
vallen ,zodat de kinderen 
ze kunnen zoeken (het is 
een wonder dat er tijdens 
het proces geen eieren 
kapot gaan). In Nederland 
en Duitsland is het de 
paashaas die de paaseieren 
verstopt. 

                         

           seizoensproducten  - Pasen  2021 seizoensproducten  - Pasen 2021



   seizoensproducten  - Pasen 2021

Paashaas XL
Je waant je net Alice in Wonderland  met deze paashaas van ruim een halve meter hoog 
met een laagje eetbaar goudpoeder. 

Melk chocolade met 
gouden coating

Lengte: 64 cm
- 784 -

Gewicht Gewicht : 2,5 kg

Verpakking Verpakking : : 
Individueel verpakt 
in een polypropyleen 
zakje met een gouden 
kaart op de bodem

Bunny kisses

Easter wishes
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Gewicht :Gewicht : mini : 65gr / medium : 330gr / groot : 490gr
VerpakkingVerpakking:: Luxe zwarte doos met sluitklep, gouden 
lint en Chocolate Nation sticker.
Formaat boxen: Formaat boxen: mini 10x10cm /  medium 20x20 cm / 
groot 25x25 cm

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

Luxe box mini bevat:
Een mix van melk en 
pure pralines gevuld 

met gianduja, gouden 
parels en een mix van 

onze rocks in 3 smaken
- 1193 - 

Luxe box medium 
bevat:

Melk, pure en witte 
rocks, gold en ruby 
pearls, een mix van 

melk en pure pralines 
gevuld met gianduja

- 1197 - 

Luxe box groot
bevat:

Melk, pure en witte 
rocks, gold en ruby 
pearls, een mix van 

melk en pure pralines 
gevuld met gianduja

- 1198 - 

Those who don't

believe in magic
have never

eaten chocolate!
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Experience
the magic of

Belgian chocolate

                         

Experience box
De Chocolate Nation experiencebox omvat een starter, in de vorm van 
chocoladepareltjes, twee iconische pralines en tien verschillende chocoladesmaken 
en is zowel onderscheidend door zijn omvang, gestileerde vormgeving als informatief 
karakter.

Gewicht Gewicht : 210 gr
Verpakking Verpakking :: 
Kraft box met onder-
verdelingen en inleg 
vel met extra infor-
matie over de smaken 
en hoe te proeven
Verpakking Verpakking :: 
Engels of Nederlands

experience box
- 1296 -
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Prijslijst paasproducten

Seizoensproducten - paashaas medium
165 gr
165 gr
165 gr

830  
831    
832 

-       
-       
-       

Pure chocolade
Melk chocolade
Witte chocolade

-       
-       
-       

-       
-       
-       

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Seizoensproducten - paashaas klein
40 gr1271  -       

     
Melk chocolade
met witte 
chocolade detail

-       
    

-       
      
     

€ 3,50

Seizoensproducten -  Fortune eggs
70 gr
70 gr
70 gr
70 gr
70 gr

825   
826   
827    
828    
829   

-       
-       
-       
-        
-       

Ruby chocolade
Gold chocolade
Pure chocolade
Melk chocolade
Witte chocolade

-       
-       
-       
-        
-       

-       
-       
-       
-        
-       

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

150 gr
150 gr
150 gr
150 gr
150 gr
150 gr

812   
817    
818    
819    
820    
821     

-       
-       
-       
-        
-       
-       

Witte chocolade
Gianduja vulling
Melk chocolade
Pure chocolade
Gold chocolade
Ruby chocolade

-       
-       
-       
-        
-       
-       

-       
-       
-       
-        
-       
-       

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Seizoensproducten - Kleine paaseitjes

Seizoensproducten - paashaas xl
2,5 kg784 -       

     
-       

    
-       

      
     

€ 55,00Melk chocolade 
met gouden 
coating
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incl. 6% btw

incl. 6% btw

incl. 6% btw

Vaste collectie- Luxeboxen
65 gr
330 gr
490 gr

1193
1197
1198

-  
-       
- 

Mini
Medium
Groot

-
-       
-  

- 
-       
-   

€ 9,50
€ 24,50
€ 34,50

incl. 6% btw

Vaste collectie - Experience box
210 gr1296 -       Experience box ENG of NL- -    € 9,50
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Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW en geldig t/m 01/05/2021. Stuur voor productbestellingen 
een e-mail naar sales@chocolatenation.be met vermelding van de productcode en het ge-
wenste 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
(chocolademuseum in 
hartje Antwerpen) 

Andere items 
- zie website
www.choclatenationshop.be

                         

www.chocolatenation.be


