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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”
                         3

   introductie
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You have

eggcellent taste
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Kuikentje met gevulde eitjes
Dit schattige chocolade kuikentje piept net zijn ei uit. Het tovert een glimlach op je gezicht. 
Net als de gevulde chocolade eitjes, zodra ze je mond raken.

ruby & witte chocolade 
met discodip hoedje en 

6 gevulde eitjes

witte chocolade
met 6 gevulde eitjes

GewichtGewicht: 150 gr 
Formaat kuiken:  Formaat kuiken:  
7 cm x 11 cm
VerpakkingVerpakking:: 
Polypropyleen zakje met 
een gouden kaart op de 
bodem.
Smaken eitjesSmaken eitjes:: 
Knettersuiker, Gianduja 
en limoen vulling.

pure & witte chocolade
met 6 gevulde eitjes

Kuikentje met 
gevulde eitjes
€13,00 excl. BTW
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Don't worry

be hoppy

Paashaas met eitjes
Deze ambachtelijke chocoladepaashazen gemaakt uit 100% Belgische chocolade zullen prachtig 
staan op elke paasontbijt of brunchtafel. En wat een geluk; er zijn een paar overheerlijk gevulde 
eitjes uit zijn mandje gevallen.

ruby chocolade
met 6 gevulde eitjes

gold chocolade
met 6 gevulde eitjes

GewichtGewicht: 190 gr 
Formaat haas:  Formaat haas:  
10 cm x 23 cm
VerpakkingVerpakking:: 
Polypropyleen zakje 
met een gouden 
kaart op de bodem.
Smaken eitjesSmaken eitjes:: 
Knettersuiker, 
Gianduja en limoen 
vulling.

pure chocolade
met 6 gevulde eitjes

Melk chocolade
met 6 gevulde eitjes

witte chocolade
met 6 gevulde eitjes

seizoensproducten - Pasen 2023

Medium paashaas 
met gevulde eitjes
€10,85 excl. BTW
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I never met an 

Easter egg I didn't

like
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Luxebox medium paaseditie
Deze dozen gevuld met onze favoriete zelfgemaakte producten aller tijden zullen een onver-
getelijke indruk achterlaten.

GewichtGewicht: 540 gr 
Formaat boxFormaat box:  :  
20 cm x 20 cm
VerpakkingVerpakking:: Luxe 
zwarte doos met 
sluitklep, gouden lint 
en Chocolate Nation 
sticker.

Luxebox medium 
paas editie
€28,20 excl. BTW



                          11

   seizoensproducten - Pasen 2023

Fortune Eggs trio
€20,30 excl. BTW
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Fortune egg trio
Deze ambachtelijk gemaakte paaseieren met bloemenpatroon zijn uniek! In elk ei vind je een 
happy paasboodschap op eetbaar papier. Als dat geen happy Pasen wordt.

trio smaak te bepalen

ruby chocolade witte chocolade gold chocoladepure chocolade

melk chocolade

Gewicht Gewicht : 3x 70 gr 
Formaat Fortune Egg:Formaat Fortune Egg:    
7 cm x 9 cm
VerpakkingVerpakking:: Verpakt per 3 in 
vierkante kraft box met vintage 
koord.

De quote in het ei is een verrassingDe quote in het ei is een verrassing:: 
Enkele voorbeelden zie p.17

Fortune egg kan ook apart besteld 
worden zie p. 17 
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Somebunny
loves
you

Kleine paashaas
met gevulde eitjes
€6,20 excl. BTW

Kleine paashaas
€4,60 excl. BTW

                         

Lief klein konijntje
Schattig home made melkchocolade haasje met wit neusje en staartje. 
Bijna te lief om op te eten.

melk chocolade
  

    

GewichtGewicht: 40 gr 
Formaat konijn:Formaat konijn:
6,5 cm x 11 cm 
VerpakkingVerpakking:: Polypro-
pyleen zakje met een 
gouden kaart op de 
bodem.

seizoensproducten - Pasen 2023

melk chocolade
met 3 gevulde eitjes  

    

GewichtGewicht: 65 gr 
Formaat konijn:Formaat konijn:
6,5 cm x 11 cm
VerpakkingVerpakking:: Verpakt 
met 3 eitjes in papier-
stro en in een polypro-
pyleen zakje met een 
gouden kaart op de 
bodem.
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Verpakking & personalisatie
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: 
Pakketten kunnen indien gewenst verpakt worden als 
cadeau in een kraft papier cadeauzak met paas thema 
wikkel.

Personalisatie:
Voeg een persoonlijke boodschap toe aan je pakket voor 
slechts 1,61 euro excl. btw. Onze kaart heeft een leuke quote 
op de voorkant staan en je persoonlijke boodschap wordt 
genoteerd op de achterkant van deze postkaart. 

Verpakking van apart bestelde producten:
Kunnen verpakt worden als geschenk vanaf 
10 euro excl. 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 individuele (thuis)adressen binnen België
(€6,95 per pakket en per adres)
C. Afhalen bij Chocolate Nation
(Datum en tijdstip na overleg)
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Fortune eggs
Traditionele paaseieren met binnenin een boodschap op eetbaar papier.

ruby chocolade

Gold chocolade

GewichtGewicht: 70 gr
Formaat:Formaat:    7 cm x 9 cm
VerpakkingVerpakking:: Verpakt 
per stuk in vierkante 
kraft box met vintage 
koord.

Chocolate
is for life
not just

for Easter!

pure chocolade melk chocoladewitte chocolade

PaasboodschappenPaasboodschappen
Enkele voorbeelden:

--   Oops were the eggs meant to 

    be hidden?

--  Oeps waren de eitjes om te       

    verstoppen?

--   Somebunny loves you

--  Everybunny needs 

    somebunny

Fortune egg
€7,75 excl. BTW
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Kleine paaseitjes met vulling
Ei, ei, ei en we zijn zo blij,  want het is bijna Pasen en dat vieren wij!

witte chocolade
met knettersuiker

melk & pure chocolade
Gianduja met feuilletine

Gewicht:Gewicht: 150 gr/75 gr
VerpakkingVerpakking:: 
Polypropyleen zakje 
met een gouden kaart 
op de bodem.

melk chocolade
met limoen karamel

                         

Spring is 
nature's way

of saying:

let's eat chocolate!

Kleine gevulde
paaseitjes 150g
€9,90 excl. BTW

Kleine gevulde
paaseitjes 75g
€4,95 excl. BTW

            seizoensproducten - Pasen  2023 seizoensproducten - Pasen 2023
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Chocolade paashazen
Deze paashazen zullen elke ontbijt/brunchtafel opvrolijken, en ze zijn nog lekker ook!

pure chocolade haas 
lengte: 23 cm

gold chocolade haas 
lengte: 23 cm

melk chocolade haas 
lengte: 23 cm

GewichtGewicht: 140 gr 
Formaat haas:  Formaat haas:  
10 cm x 23 cm
VerpakkingVerpakking::
Individueel verpakt 
in een polypropyleen 
zakje met een gouden 
kaart op de bodem.

Follow the

bunny, he has

 the chocolate!

witte chocolade haas 
lengte: 23 cm

ruby chocolade haas 
lengte: 23 cm

Medium paashaas
€7,75 excl. BTW
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Gevulde paasreep
Paasreep gemaakt van Belgische melkchocolade met een vulling van perzik, pistache pra-
liné en zwarte peper. Je proeft het voorjaar in jouw mond.

melk chocolade ei met brons laagje
gevuld met perzik, pistache praliné 

& zwarte peper

Gewicht: Gewicht: 90 gr
Formaat: Formaat: 3 cm x 4 cm
VerpakkingVerpakking: : 
Verpakt per stuk in 
vierkante kraft box 
en sticker

I'm so 
eggcited

Gevulde paasreep
€9,00 excl. BTW
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Confetti callets met kaart
Een zakje gevuld met 200 gram confetti callets in 10 verschillende smaken. 
Een echt feestje! + wenskaart met een vrolijke paas quote.

10 soorten chocolade
+ wenskaart

Gewicht: Gewicht: 200 gr
VerpakkingVerpakking: : 
Verpakt per stuk in 
vierkante kraft box 
en sticker

Add a little

chocolate 

confetti to your

Easter

Callets mix met 
wenskaart
€7,75 excl. BTW
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Kuiken
€9,90 excl. BTW
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Kuikentje piep
Hoi! Hier ben ik dan, lijkt dit kuikentje te zeggen. Daar word je toch in een klap vro-
lijk van?! We kunnen je verzekeren dat de smaak van deze ambachtelijk gemaakte 
kuikentjes je ook vrolijk maakt.

Ruby & witte chocolade
met discodip hoedje

GewichtGewicht: 100 gr 
Formaat kuiken:  Formaat kuiken:  
7 cm x 11 cm
VerpakkingVerpakking:: Verpakt 
per stuk in vierkante 
kraft box met vintage 
koord.

Cute chick
inside!

Pure & witte 
chocolade

Witte chocolade
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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

GewichtGewicht: 2,5 kg
Verpakking Verpakking : : 
Individueel verpakt 
in een polypropyleen 
zak en strik met gou-
den lint.

Bunny kisses

Easter wishes

28

XXL paashaas
€51,90 excl. BTW
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Vrolijk paasdoosje
Oeps, waren de eitjes om te verstoppen?

witte chocolade met knettersuiker, 
melk met pure chocolade gevuld 

met Gianduja en feuilletine en melk 
chocolade gevuld met limoen en 

karamel.

GewichtGewicht: 100 gr
Formaat:Formaat:    11 cm x 8cm 
x 4,5 cm 
VerpakkingVerpakking:: Apart 
ingepakte eitjes 
verzameld in een ei-
erdoosje met vrolijke 
paaswikkel.

Oops, were the

eggs meant 

to be hidden?

Vrolijk paasdoosje
€6,50 excl. BTW
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Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW en geldig t/m 01/05/2023. Stuur voor productbestellin-
gen een e-mail naar sales@chocolatenation.be met vermelding van het product 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
www.chocolatenationshop.be


