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INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA

Zakup produktów żywnościowych w Pijalniach Czekolady za pośrednictwem aplikacji Uber EATS 
stanowi tzw. umowę na odległość. Obowiązki sprzedawcy określa ustawa z dnia 30 maja 2014 
roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 683). Przedmiotem umowy  
są wybrane produkty z oferty Pijalni Czekolady jak: czekolady do picia, kawy, desery oraz  
dostawa zakupionych produktów do miejsca wskazanego przez użytkownika aplikacji Uber EATS. 
Składanie i realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem aplikacji Uber EATS, na zasadach  
przedstawionych w aplikacji. W celu poznania szczegółów wybierz w aplikacji opcję „Pomoc”. 
Obowiązują ceny produktów wskazane w aplikacji UberEATS. Dostawa zamówionych produktów 
jest realizowana pod adres wskazany przez użytkownika aplikacji UberEATS, w czasie wskazanym  
w aplikacji w zakładce dotyczącej danego zamówienia. Dostarczone produkty powinny być 
zgodne ze złożonym przez użytkownika zamówieniem. Produkty wydawane są kurierowi w stanie  
gotowym do spożycia i w temperaturze typowej dla produktów dostępnych w restauracji. Produkty  
pakowane są w torby z logo E. Wedel. Torby z logo E. Wedel zaklejane są naklejkami utrudniającymi  
otwarcie torby. Tak zapakowane produkty przewożone są w dodatkowej torbie termicznej.  
Z uwagi na czas trwania i sposób transportu (np. rower) dostarczane produkty mogą ulegać  
pewnym zmianom (wystygniecie, zmiana konsystencji, rozlanie). Reklamacje dotyczące  
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia należy składać za pośrednictwem aplikacji  
UberEATS. W tym celu wybierz opcję „Pomoc” dostępną z pozycji danego zamówienia. Reklamacje  
rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. O wyniku rozpatrzenia reklamacji  
użytkownik informowany jest przez operatora aplikacji UberEATS za pośrednictwem wiadomości  
e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta użytkownika. Z uwagi na 
charakter zamawianych produktów zamawiającemu, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia  
30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po  
zaakceptowaniu zamówienia przez Pijalnię Czekolady.
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WYKAZ SKŁADNIKÓW I ALERGENÓW

DESERY I DANIA

Tort czekoladowy z wiśniami na winie
Składniki: Tort rozmrożony (Czekolada 24% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 
Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Jaja pasteryzowane, Cukier, 
Śmietana, Woda, Syrop glukozowo-fruktozowy, Konfitura z czarnej porzeczki (Czarna porzeczka, Cukier, Sok  
z cytryny), Ciasteczka prażynki (Mąka pszenna, Cukier, Tłuszcz mleczny, Laktoza, Białka mleka, Sól, Słód  
jęczmienny, Substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu), Orzechy włoskie, Pasta z orzechów laskowych,  
Masło, Olej roślinny (słonecznikowy), Mleko, Rum, Kakao, Alkohol: spirytus, Skrobia kukurydziana, Cukier  
wanilinowy, Sól), Wiśnie na winie (Wiśnie, Wino wytrawne czerwone, Cukier, Skrobia kukurydziana modyfikowana, 
Cynamon, Substancja konserwująca: E202 ), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej 
zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat).

Sernik z białą czekoladą i wiśniami na winie
Składniki: Sernik rozmrożony (Ser biały (z mleka) 53%, Czekolada biała 12% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne  
w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Jaja pasteryzowane, Masło, Cukier, Mąka pszenna, Mleko  
w proszku odtłuszczone, Mąka ziemniaczana, Cukier trzcinowy, Miód, Śmietana, Cukier wanilinowy, Sól, Substancja  
spulchniająca: wodorowęglan sodu), Wiśnie na winie 22% (Wiśnie, Wino wytrawne czerwone, Cukier, Skrobia 
kukurydziana modyfikowana, Cynamon, Substancja konserwująca: E202), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, 
Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat).

Tiramisu klasyczne
Składniki: Serek śmietanowo - kremowy Mascarpone (Śmietanka pasteryzowana, Śmietanka w proszku, Mleko 
w proszku, Regulator kwasowości: kwas cytrynowy), Biszkopty (Mąka pszenna, Cukier, Jaja (26%), Substancje 
spulchniające: E503(ii), E500(i), E450(i), Syrop glukozowy, Aromaty), Syrop Amaretto (Cukier, Woda, Koncentrat 
soku morelowego, Aromat), Woda, Cukier puder, Żółtko jaja w płynie pasteryzowane (Żółtko jaja, Regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Cukier, Kawa rozpuszczalna, Kakao  
o obniżonej zawartości tłuszczu.

Naleśniki z mascarpone z wiśniami na winie
Składniki: Naleśniki rozmrożone (Mleko odtłuszczone, Mąka pszenna, Olej roślinny palmowy, Jaja, Cukier, 
Sól, Środek spulchniający: E341, E500), Krem z serka mascarpone (Serek kremowo-śmietankowy Mascarpone  
(Śmietanka pasteryzowana, Śmietanka w proszku, Mleko w proszku, Regulator kwasowości: kwas cytrynowy), 
Cukier puder, Żółtko jaja w płynie pasteryzowane (Żółtko jaja, Regulator kwasowości: kwas cytrynowy)), Wiśnie 
na winie (Wiśnie, Wino wytrawne czerwone, Cukier, Skrobia kukurydziana modyfikowana, Cynamon, Substancja 
konserwująca: E202), Cukier, Mięta.

Pancakes z bitą śmietaną i syropem klonowym
Składniki: Pancakes (produkt mrożony) (Mąka pszenna, Olej roślinny(palmowy), Jaja, Woda, Cukier, Maślanka  
w proszku, Sól, Substancje spulchniające: E500, E341, Emulgator: lecytyna słonecznikowa, Regulator kwasowości: 
E330, Aromaty (z mleka)), Syrop klonowy, Śmietanka.

Gofr z bitą śmietaną i kremem czekoladowym
Składniki: Gofr z perełkami cukrowymi rozmrożony (Mąka pszenna, Margaryna (Tłuszcz palmowy, kokosowy  
i rzepakowy), Cukier, Woda, Jaja, Cukier inwertowany, Drożdże, Mąka sojowa, Sól, Emulgator: lecytyna sojowa,  
Aromat), Śmietanka, Krem czekoladowy (Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Mleko  
odtłuszczone w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), Miazga  
z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny,  
Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat).

Pierogi z nadzieniem jabłkowym, bitą śmietaną i kremem karmelowym
Składniki: Gyoza z jabłkami (produkt głęboko mrożony) [Nadzienie jabłkowe (Jabłka 56 %, Cukier, Skrobia  
kukurydziana modyfikowana, Regulator kwasowości: E330, Przeciwutleniacz: E300, Substancje konserwujące: 
E202]), Mąka pszenna, Woda, Cukier wanilinowy (Cukier, Aromat), Gluten pszenny, Sól, Skrobia ziemniaczana, 
Wanilia], Śmietanka, Krem karmelowy (Cukier, Tłuszcze roślinne (palmowy, shea), Serwatka w proszku (z mleka), 
Mleko odtłuszczone w proszku (9,5%), Proszek karmelowy (8%) (Mleko odtłuszczone, Serwatka (z mleka), Cukier, 
Masło, Aromat).

Wszystkie potrawy mogą zawierać: zboża, soję, orzechy ziemne, orzechy, mleko, jaja, sezam, gorczycę, seler. 
Nie dotyczy potraw, które zawierają dany alergen oznaczony w ich składzie.

Wiśnie na winie sporadycznie mogą zawierać pestki, bądź ich fragmenty.
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Pancake + klasyczna czekolada
Wykaz składników i alergenów poszczególnych produktów znajduje się w grupie desery i dania oraz czekolady 
klasyczne.

Naleśniki z mascarpone + klasyczna czekolada
Wykaz składników i alergenów poszczególnych produktów znajduje się w grupie desery i dania oraz czekolady 
klasyczne.

Sernik + klasyczna czekolada
Wykaz składników i alergenów poszczególnych produktów znajduje się w grupie desery i dania oraz czekolady 
klasyczne.

ZESTAWY

CZEKOLADY KLASYCZNE  

CZEKOLADY ZE SMAKIEM

Croissant maślany
Składniki: Croissant (z ciasta głęboko mrożonego) (Mąka pszenna, Masło 23%, Woda, Syrop cukru inwertowanego,  
Drożdże, Jaja, Sól, Gluten pszenny, Emulgator: E322, Środek do przetwarzania mąki: E300, Enzymy, Glazura 
(Jaja, Woda)).

Wszystkie potrawy mogą zawierać: zboża, soję, orzechy ziemne, orzechy, mleko, jaja, sezam, gorczycę, seler. 
Nie dotyczy potraw, które zawierają dany alergen oznaczony w ich składzie.

Wiśnie na winie sporadycznie mogą zawierać pestki, bądź ich fragmenty.
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Czekolada lekko gorzka klasyczna
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada gorzka 25% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości 
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat).

Czekolada mleczna klasyczna
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator:  
lecytyna sojowa, Aromat), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 
Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat).

Czekolada biała klasyczna
Składniki: Mleko, Czekolada biała 33% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna 
sojowa, Aromat), Śmietanka.

Czekolada lekko gorzka i wiśnie na winie
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Polewa wiśniowa 12% (Cukier, Syrop  
glukozowy, Sok z wiśni (10%), Woda, Regulatory kwasowości: E330, E331, Stabilizator: E440, Aromaty, Barwniki:  
E163), Wiśnie na winie (Wiśnie, Wino czerwone wytrawne, Cukier, Skrobia kukurydziana modyfikowana,  
Cynamon, Substancja konserwująca: E202).

Czekolada lekko gorzka i karmel z solą morską
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Polewa karmelowa 12% (Syrop glukozowy,  
Cukier w karmelu (19%), Woda, Barwnik: E150b, Skrobia modyfikowana, Aromaty), Masa kajmakowa z solą  
morską 12% (Cukier, Mleko pełne pasteryzowane, Mleko pełne w proszku, Syrop glukozowy, Sól morska (0,7%), 
Regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, Substancja konserwująca: E202, Aromat).

Czekolada lekko gorzka i chili
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Papryka ostra w proszku, Tabasco (Ocet, 
Papryka, Sól).

Czekolada mleczna i wiśnie na winie
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator:  
lecytyna sojowa, Aromat), Polewa wiśniowa 12% (Cukier, Syrop glukozowy, Sok z wiśni (10%), Woda, Regulatory 
kwasowości: E330, E331, Stabilizator: E440, Aromaty, Barwnik: E163), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, 
Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Wiśnie 
na winie (Wiśnie, Wino czerwone wytrawne, Cukier, Skrobia kukurydziana modyfikowana, Cynamon, Substancja 
konserwująca: E202).



CZEKOLADY MROŻONE 

Czekolada mleczna i karmel z solą morską
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator:  
lecytyna sojowa, Aromat), Polewa karmelowa 12% (Syrop glukozowy, Cukier w karmelu (19%), Woda, Barwnik:  
E150b, Skrobia modyfikowana, Aromaty), Masa kajmakowa z solą morską 12% (Cukier, Mleko pełne  
pasteryzowane, Mleko pełne w proszku, Syrop glukozowy, Sól morska (0,7%), Regulator kwasowości:  
wodorowęglan sodu, Substancja konserwująca: E202, Aromat), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, 
Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat).

Czekolada mleczna i chili
Składniki: Mleko, Śmietanka, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator:  
lecytyna sojowa, Aromat), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 
Tłuszcz kakaowy, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Papryka ostra w proszku, Tabasco (Ocet, Papryka, Sól).

Czekolada biała i wiśnie na winie
Składniki: Mleko, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna  
sojowa, Aromat), Śmietanka, Polewa wiśniowa 12% (Cukier, Syrop glukozowy, Sok z wiśni (10%), Woda, Regulatory  
kwasowości: E330, E331, Stabilizator: E440, Aromaty, Barwnik: E163), Wiśnie na winie (Wiśnie, Wino czerwone  
wytrawne, Cukier, Skrobia kukurydziana modyfikowana, Cynamon, Substancja konserwująca: E202).

Czekolada biała i karmel z solą morską
Składniki: Mleko, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, 
Aromat), Śmietanka, Polewa karmelowa 12% (Syrop glukozowy, Cukier w karmelu (19%), Woda, Barwnik: E150b, 
Skrobia modyfikowana, Aromaty), Masa kajmakowa z solą morską 12% (Cukier, Mleko pełne pasteryzowane,  
Mleko pełne w proszku, Syrop glukozowy, Sól morska (0,7%), Regulator kwasowości: wodorowęglan sodu,  
Substancja konserwująca: E202, Aromat).

Czekolada biała i chili
Składniki: Mleko, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna  
sojowa, Aromat), Śmietanka, Papryka ostra w proszku, Tabasco (Ocet, Papryka, Sól).

Wszystkie potrawy mogą zawierać: zboża, soję, orzechy ziemne, orzechy, mleko, jaja, sezam, gorczycę, seler. 
Nie dotyczy potraw, które zawierają dany alergen oznaczony w ich składzie.

Wiśnie na winie sporadycznie mogą zawierać pestki, bądź ich fragmenty.
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Czekolada biała mrożona z Torcikiem Wedlowskim®
Składniki: Kostki lodu, Mleko, Orzechowy arachidowy torcik waflowy w czekoladzie deserowej 19% [Czekolada  
deserowa 33% (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgator: lecytyna sojowa,  
Aromat), Cukier, Mąka pszenna, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Serwatka w proszku  
(z mleka), Miazga z orzeszków arachidowych (4%), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Mąka żytnia, 
Olej roślinny (słonecznikowy), Jaja w proszku, Maltodekstryna, Emulgator: lecytyna sojowa, Sól, Substancje  
spulchniające: wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, pirosiarczan sodu, Aromat], Czekolada biała 
(Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka, Miazga  
z orzechów laskowych, Krem czekoladowy (Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku,  
Mleko odtłuszczone w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), Miazga  
z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny,  
Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat).

Czekolada klasyczna mrożona lekko gorzka
Składniki: Kostki lodu, Śmietanka, Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Mleko, Krem czekoladowy  
(Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Mleko odtłuszczone w proszku, Serwatka w proszku  
(z mleka), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), Miazga z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) 
(Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: 
lecytyna sojowa, Aromat).

Czekolada klasyczna mrożona mleczna
Składniki: Kostki lodu, Mleko, Śmietanka, Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy,  
Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Krem czekoladowy (Cukier, Tłuszcz roślinny  
(palmowy), Mleko pełne w proszku, Mleko odtłuszczone w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Kakao  
o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), Miazga z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga 
kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, 
Aromat), Masa kajmakowa z solą morską (Cukier, Mleko pełne pasteryzowane, Mleko pełne w proszku, Syrop 
glukozowy, Sól morska 0,7%, Regulator kwasowości: wodorowęglan sodu, Substancja konserwująca: E202).



KAWY

PRALINY

Wszystkie potrawy mogą zawierać: zboża, soję, orzechy ziemne, orzechy, mleko, jaja, sezam, gorczycę, seler. 
Nie dotyczy potraw, które zawierają dany alergen oznaczony w ich składzie.

Wiśnie na winie sporadycznie mogą zawierać pestki, bądź ich fragmenty.
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Czekolada klasyczna mrożona biała
Składniki: Kostki lodu, Mleko, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator:  
lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka, Krem karmelowy (Cukier, Tłuszcze roślinne (palmowy, shea), Serwatka  
w proszku (z mleka), Mleko odtłuszczone w proszku (9,5%), Proszek karmelowy (8%) (Mleko odtłuszczone, Serwatka  
(z mleka), Cukier, Masło, Aromat), Czekolada biała (1,5%) (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, 
Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat).

Flat white
Składniki: Mleko, Kawa espresso.

Cappuccino
Składniki: Mleko, Kawa espresso.

Latte
Składniki: Mleko, Kawa espresso.

Americano
Składniki: Woda, Kawa espresso.

Americano z mlekiem
Składniki: Woda, Mleko, Kawa espresso.

Latte z białą czekoladą i wiśniami na winie
Składniki: Mleko, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa,  
Aromat), Wiśnie na winie (Wiśnie, Wino wytrawne, Cukier, Skrobia kukurydziana modyfikowana, Cynamon,  
Substancja konserwująca: E202), Śmietanka, Kawa espresso, Sos kakaowy (Cukier, Woda, Syrop glukozowo- 
-fruktozowy, Kakao w proszku o niskiej zawartości tłuszczu 10%, Skrobia modyfikowana, Kwas: kwas mlekowy, 
Środek konserwujący: E202, Sól).

Latte z mleczną czekoladą i karmelem z solą morską
Składniki: Mleko, Kawa espresso, Masa kajmakowa z solą morską 12% (Cukier, Mleko pełne pasteryzowane,  
Mleko pełne w proszku, Syrop glukozowy, Sól morska (0,7%), Regulator kwasowości: wodorowęglan sodu,  
Substancja konserwująca: E202, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, 
Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości  
tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka.

Latte z białą i mleczną czekoladą 
Składniki: Mleko, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, 
Aromat), Kawa espresso, Krem czekoladowy (Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Mleko  
odtłuszczone w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), Miazga  
z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny,  
Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka.

Migdał i skórka pomarańczowa 
Kawałki migdałów i kandyzowanej skórki pomarańczowej w mlecznej czekoladzie
Składniki: Migdały 40%, Czekolada mleczna 30% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga  
kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat),  
Skórka pomarańczowa kandyzowana 30% (Skórka pomarańczowa, Syrop glukozowo-fruktozowy, Cukier,  
Regulator kwasowości: E330, Substancja konserwująca: E202). Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 
32%, masa mleczna minimum 18%. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, other nuts, cereals, egg.

Chili 
Czekoladka z nadzieniem chili w skorupce z czekolady mlecznej i gorzkiej
Składniki: Czekolada gorzka 39% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Czekolada mleczna 20% (Cukier, Tłuszcz 
kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory:  



lecytyna sojowa i E476, Aromat), Posypka dekoracyjna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Syrop glukozowy, Aromat,  
Koncentrat soku z czarnego bzu, Regulator kwasowości: E330), Syrop glukozowy, Substancja utrzymująca wilgoć: 
sorbitole, Ekstrakt z chili, Tłuszcz kakaowy, Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa 
minimum 64%. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja. 
May contain peanuts, nuts, cereals, egg.

Grand Marnier* 
Czekoladka mleczno-gorzka z nadzieniem Grand Marnier z dekoracją
Składniki: Czekolada mleczna 45% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka  
w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada gorzka 21%  
(Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna  
sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Grand Marnier ekstrakt 6%, Syrop glukozowy, Tłuszcz mleczny, Substancja  
utrzymująca wilgoć: sorbitole, Pasta pomarańczowa 0,8% (Cukier, Syrop glukozowy, Woda, Syrop glukozowo-
-fruktozowy, Kwas: kwas cytrynowy, Sok pomarańczowy zagęszczony 4%, Skrobia modyfikowana, Substancja  
zagęszczająca: E440, Koncentraty (krokoszowy, cytrynowy), Aromaty), Substancja konserwująca: E202,  
Dekoracja 0,2% (Tłuszcz kakaowy, Barwnik: E171, E172). Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%,  
masa mleczna minimum 18%. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg.

Marcepanowo-pistacjowa
Marcepan pistacjowy z nadzieniem orzechowym w mlecznej czekoladzie z dekoracją
Składniki: Miazga z orzechów laskowych 29%, Marcepan 24% (Cukier, Migdały, Woda, Substancje utrzymujące 
wilgoć: sorbitole, inwertaza, Syrop cukru inwertowanego, Syrop glukozowy), Czekolada mleczna 21% (Cukier, 
Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka),  Tłuszcz mleczny, 
Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Prażynki (Mąka pszenna, Cukier, Tłuszcze roślinne (słonecznikowy, 
rzepakowy), Tłuszcz mleczny, Cukier mleczny, Białka mleka, Sól, Słód jęczmienny, Substancja spulchniająca: 
E500ii, Emulgator: lecytyna słonecznikowa, Przeciwutleniacz: E306), Tłuszcz mleczny, Cukier, Pasta pistacjowa 
1,3% (Syrop glukozowy, Migdały, Orzechy pistacjowe 7%, Aromaty), Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, 
Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat, Barwnik: E141), Substancja konserwująca: E202. 
Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%. Czekolada gorzka: masa  
kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, jaja.
May contain peanuts, other nuts, egg.

Mocna kawa 
Czekoladka z nadzieniem kawowym w skorupce z czekolady gorzkiej
Składniki: Czekolada gorzka 49% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, 
Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Czekolada mleczna w płatkach (Cukier, Tłuszcz 
kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Aromat), Tłuszcz mleczny, Substancja utrzymująca wilgoć: 
sorbitole, Kawa rozpuszczalna 1,4%, Syrop glukozowy, Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa 
kakaowa minimum 64%. Czekolada mleczna w płatkach: masa kakaowa minimum 27%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja. 
May contain peanuts, nuts, cereals, egg.

Pralina Nugat 
Czekoladka z nadzieniem nugatowym w skorupce z czekolady gorzkiej
Składniki: Nugat 49% (Cukier, Orzechy laskowe 38%, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Emulgator: lecytyna 
słonecznikowa), Czekolada gorzka 32% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz 
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Orzechy laskowe, Tłuszcz mleczny, Orzechy laskowe 
karmelizowane (Cukier, Orzechy laskowe 37%), Prażynki (Mąka pszenna, Cukier, Tłuszcze roślinne (słonecznikowy,  
rzepakowy), Tłuszcz mleczny, Cukier mleczny, Białka mleka, Sól, Słód jęczmienny, Substancja spulchniająca: 
E500ii, Emulgator: lecytyna słonecznikowa, Przeciwutleniacz: E306), Substancja konserwująca: E202. Czekolada  
mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%. Czekolada gorzka: masa kakaowa  
minimum 64%. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, jaja. 
May contain peanuts, other nuts, egg.

Orzech włoski* 
Czekoladka z nadzieniem z orzechów włoskich w skorupce z czekolady gorzkiej
Składniki: Czekolada gorzka 40% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne 
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Nie dotyczy potraw, które zawierają dany alergen oznaczony w ich składzie.

Wiśnie na winie sporadycznie mogą zawierać pestki, bądź ich fragmenty.
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w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka, Miazga z orzechów włoskich prażonych 11%, 
Orzechy laskowe karmelizowane (Cukier, Orzechy laskowe 37%), Syrop glukozowy, Substancja utrzymująca  
wilgoć: sorbitole, Spirytus 1,5%, Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, other nuts, cereals, egg

Serce różane* 
Czekoladka z nadzieniem o smaku róży w skorupce z czekolady gorzkiej z dekoracją
Składniki: Czekolada mleczna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka  
w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada gorzka 28%  
(Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa 
i E476, Aromat), Śmietanka, Syrop glukozowy, Tłuszcz mleczny, Spirytus 2,9%, Dekoracja 0,2% (Tłuszcz kakaowy, 
Miazga kakaowa, Cukier, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Barwniki: E120, E171, E172), Aromat, Substancja  
konserwująca: E202. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%. Czekolada  
gorzka: masa kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Serce malinowo-waniliowe* 
Czekoladka z nadzieniem malinowo-waniliowym w skorupce z czekolady białej z dekoracją
Składniki: Czekolada biała 44% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, 
Aromat), Czekolada mleczna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka  
w proszku (z mleka),  Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Wsad malinowy  
4% (Syrop glukozowo-fruktozowy, Cukier, Skrobia modyfikowana, Zagęszczony sok z buraków, Koncentrat 
soku malinowego, Regulator kwasowości: E330, Stabilizator: E440, Aromat), Tłuszcz mleczny, Syrop glukozowy,  
Pasta waniliowa 2% (Syrop glukozowy, Aromaty, Cukier, Skrobia modyfikowana, Barwniki: E101, E150a, Wanilia 3%,  
Stabilizator: E415), Spirytus 1,6%, Dekoracja 0,2% (Tłuszcz kakaowy, Miazga kakaowa, Cukier, Emulgatory: lecytyna  
sojowa i E476, Barwnik: E120), Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 
32%, masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Kawa ze śmietanką* 
Czekoladka z nadzieniem kawowo-śmietankowym w skorupce z czekolady gorzkiej
Składniki: Czekolada gorzka 29% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne 
w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka 19%, Pomada mleczna (Cukier, Syrop glukozowy,  
Mleko zagęszczone słodzone), Syrop glukozowy, Dekoracja czekolada z kawą (Cukier, Miazga kakaowa, 
Tłuszcz kakaowy, Kawa <1%, Emulgator: lecytyna słonecznikowa, Aromaty, Substancja glazurująca: E904 i E414),  
Substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, Spirytus 1,7%, Kawa rozpuszczalna 1,7%, Tłuszcz mleczny, Koniak 0,7%, 
Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla advocate* 
Czekoladka biała z likierem Advocaat
Składniki: Czekolada biała 60% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, 
Aromat), Likier jajeczny Advocaat 15%, Śmietanka, Tłuszcz mleczny, Syrop glukozowy, Substancja utrzymująca  
wilgoć: sorbitole, Migdały 2%, Pasta waniliowa (Syrop glukozowy, Aromaty, Cukier, Skrobia modyfikowana,  
Barwniki: E101, E150a, Wanilia 3%, Stabilizator: E415), Substancja konserwująca: E202.
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża.
May contain peanuts, other nuts, cereals, egg

Trufla cafe latte* 
Czekoladka z nadzieniem kawowym w skorupce z czekolady gorzkiej
Składniki: Czekolada gorzka 34% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne  
w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka, Syrop glukozowy, Substancja utrzymująca  
wilgoć: sorbitole, Tłuszcz mleczny, Pasta kawowa (Syrop glukozowy, Syrop cukru inwertowanego, Cukier palony,  
Alkohol etylowy, Woda, Ekstrakt kawy w proszku (2%), Skrobia modyfikowana, Aromat), Likier kawowy Kahlua 1,8%, 
Czekolada mleczna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku  
(z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Spirytus 1,3%, Substancja konserwująca:  
E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, 
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masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla cynamonowa*
Czekoladka mleczna z nadzieniem z gorzkiej czekolady i cynamonem
Składniki: Czekolada mleczna 50% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka  
w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada gorzka 26%  
(Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa  
i E476, Aromat), Śmietanka,  Substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, Miód, Cynamon 1,8%, Spirytus 1,7%,  
Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 
18%. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla czarna porzeczka* 
Czekoladka z nadzieniem porzeczkowym w skorupce z czekolady gorzkiej z dekoracją
Składniki: Czekolada gorzka 46% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada mleczna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko  
pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna  
sojowa i E476, Aromat), Śmietanka,  Pasta porzeczkowa 11% (Syrop glukozowy, Sok z czarnej porzeczki 30%, 
Cukier, Regulator kwasowości: E330, Stabilizator: E440, Aromaty), Syrop glukozowy, Tłuszcz mleczny, Substancja 
utrzymująca wilgoć: sorbitole, Spirytus 2%, Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, 
Emulgator: lecytyna sojowa, Barwnik: E120 E133, Aromat), Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: 
masa kakaowa minimum 64%. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy,  zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla ekstra gorzka 
Czekoladka z nadzieniem gorzkiej czekolady 
Składniki: Czekolada gorzka 54% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Miód, Substancja utrzymująca wilgoć:  
sorbitole, Syrop glukozowy, Pasta waniliowa (Syrop glukozowy, Aromaty, Cukier, Skrobia modyfikowana, Barwniki: 
E101, E150a, Wanilia 3%, stabilizator: E415), Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa 
minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla francuska 
Trufla z czekolady gorzkiej obtaczana w kakao
Składniki: Czekolada gorzka 53% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Syrop glukozowy, Tłuszcz mleczny, Miód, 
Kakao w proszku 4%, Pasta waniliowa (Syrop glukozowy, Aromaty, Cukier, Skrobia modyfikowana, Barwniki: 
E101, E150a, Wanilia 3%, Stabilizator: E415), Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa  
minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla francuska karmelowa 
Trufla z czekolady białej karmelowej obtaczana w kakao
Składniki: Czekolada biała karmelowa 68% [Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Proszek karmelowy  
10% (Mleko odtłuszczone, Serwatka (z mleka), Cukier, Masło, Aromat), Serwatka w proszku (z mleka),  
Emulgatory (lecytyna sojowa, E476), Aromat, Sól], Śmietanka, Orzechy laskowe karmelizowane (Cukier,  
Orzechy laskowe 37%), Kakao w proszku 3%, Miód, Syrop glukozowy, Substancja konserwująca: E202. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla francuska pomarańczowa 
Trufla z czekolady gorzkiej z nutą pomarańczy obtaczana w kakao
Składniki: Czekolada gorzka 56% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Syrop glukozowy, Miód, Pasta  
pomarańczowa 3% (Cukier, Syrop glukozowy, Woda, Syrop glukozowo-fruktozowy, Regulator kwasowości: E330, 
Sok pomarańczowy zagęszczony 4%, Skrobia modyfikowana, Substancja zagęszczająca: E440, Koncentraty  
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z krokosza barwierskiego i cytryny, Aromaty), Kakao w proszku 3%, Substancja konserwująca: E202, Barwnik: E171, 
E172. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla gruszkowa* 
Czekoladka z nadzieniem gruszkowym w skorupce z czekolady gorzkiej z dekoracją
Składniki: Czekolada gorzka 34% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne 
w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Śmietanka, Pasta gruszkowa 8,5% (Gruszki 32%, Cukier, Syrop 
glukozowy, Regulator kwasowości: E330, Fruktoza, Aromaty, Stabilizator: E440, Barwnik: E150a), Syrop glukozowy, 
Tłuszcz mleczny, Destylat z gruszek Williams 2%, Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, 
Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat, Barwnik: E141), Substancja konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa 
kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla porzeczka w karmelu 
Czekoladka mleczna z nadzieniem karmelowo-porzeczkowym z dekoracją
Składniki: Pasta karmelowa 47% (Mleko zagęszczone odtłuszczone słodzone, Syrop glukozowo-fruktozowy, Syrop 
cukru inwertowanego, Tłuszcz roślinny (palmowy), Cukier, Substancja utrzymująca wilgoć: E422, Tłuszcz mleczny, 
Sól, Substancja żelująca: E407, Substancja konserwująca: E202, Aromat), Czekolada mleczna 45% (Cukier, Tłuszcz 
kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka),  Tłuszcz mleczny, Emulgatory:  
lecytyna sojowa i E476, Aromat), Pasta porzeczkowa 7% (Syrop glukozowy, Sok z czarnej porzeczki 30%,  
Cukier, Regulator kwasowości: E330, Stabilizator: E440, Aromaty), Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko 
pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat, Barwnik: E120, E133), Substancja konserwująca: E202.  
Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%.  
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla kokosowa* 
Czekoladka biała z nadzieniem kokosowym 
Składniki: Czekolada biała 62% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna  
sojowa, Aromat),  Pasta kokosowa 15% (Cukier, Woda, Syrop glukozowy, Miazga kokosowa 20%, Aromaty),  
Śmietanka, Syrop glukozowy, Substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, Tłuszcz mleczny, Spirytus 1%, Czekolada  
mleczna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz  
mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: 
masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%.  
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla likier czekoladowy* 
Czekoladka mleczna z nadzieniem alkoholowo-czekoladowym
Składniki: Czekolada mleczna 64% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka 
w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Pasta kawowa 
(Syrop glukozowy, Syrop cukru inwertowanego, Cukier palony, Alkohol etylowy, Woda, Ekstrakt kawy w proszku  
(2%), Skrobia modyfikowana, Aromat), Tłuszcz mleczny, Syrop glukozowy, Substancja utrzymująca wilgoć:  
sorbitole, Spirytus 1,8%, Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 
Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko 
pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: 
masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla malinowa 
Czekoladka z nadzieniem malinowym w skorupce z czekolady gorzkiej z dekoracją
Składniki: Czekolada gorzka 50% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko  
pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Wsad malinowy 14% (Syrop glukozowo-fruktozowy,  
Cukier, Skrobia modyfikowana, Koncentratu soku z buraków, Koncentrat soku malinowego, Kwas: kwas  
cytrynowy, Stabilizator: E440, Aromat), Śmietanka, Syrop glukozowy, Tłuszcz mleczny, Dekoracja 0,2% (Cukier, 
Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat, Barwnik: E120), Substancja  
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konserwująca: E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla marakuja 
Czekoladka mleczna z nadzieniem marakui i karmelowym z dekoracją
Składniki: Czekolada mleczna 38% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka  
w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Pasta karmelowa 37%  
(Mleko zagęszczone odtłuszczone słodzone, Syrop glukozowo-fruktozowy, Syrop cukru inwertowanego, Tłuszcz 
roślinny (palmowy), Cukier, Substancja utrzymująca wilgoć: E422, Tłuszcz mleczny, Sól, Substancja żelująca: 
E407, Substancja konserwująca: E202, Aromat), Pulpa marakuja 21% (Marakuja sok i miąższ 84,3%, Cukier), Cukier,  
Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat, Barwniki: 
E100, E120), Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna 
minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla orzech laskowy 
Czekoladka mleczna z kremem orzechowo- czekoladowym
Składniki: Krem orzechowo-czekoladowy 59% (Cukier, Tłuszcze roślinne (palmowy, shea), Mleko pełne w proszku 
(7%), Mleko odtłuszczone w proszku (7%), Serwatka w proszku (z mleka), Kakao o obniżonej  zawartości tłuszczu 
(6%), Miazga z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz 
mleczny, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Czekolada mleczna 
40% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz  
mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada gorzka (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao  
o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat). Czekolada  
mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna minimum 18%. Czekolada gorzka: masa kakaowa  
minimum 64%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, other nuts, cereals, egg

Trufla pieczone jabłko* 
Czekoladka z nadzieniem jabłkowym obtaczana w płatkach z czekolady mlecznej 
Składniki: Czekolada biała (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa,  
Aromat), Śmietanka,  Czekolada mleczna (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga  
kakaowa, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada  
mleczna w płatkach 15% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Aromat), Pasta  
o smaku pieczonego jabłka 7% (Syrop glukozowy, Cukier, Sok jabłkowy 22%, Aromaty, Substancja żelująca: 
E1422, Barwnik: E150a, Regulator kwasowości: E330), Syrop glukozowy, Destylat z jabłek Calvados 2,5%, Tłuszcz 
mleczny, Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, masa mleczna 
minimum 18%. Czekolada mleczna w płatkach: masa kakaowa minimum 27%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla szampańska* 
Czekoladka z nadzieniem o smaku szampana w skorupce z czekolady mlecznej i gorzkiej z dekoracją
Składniki: Czekolada mleczna 40% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Serwatka  
w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada gorzka 24%  
(Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa 
i E476, Aromat), Śmietanka, Szampan Marc de Champagne 5%, Syrop glukozowy, Tłuszcz mleczny, Substancja 
utrzymująca wilgoć: sorbitole, Substancja konserwująca: E202, Dekoracja 0,2% (Tłuszcz kakaowy, Barwniki: E171, 
E172). Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, 
masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla truskawkowa* 
Czekoladka z nadzieniem truskawkowym w skorupce z czekolady mlecznej z dekoracją
Składniki: Czekolada mleczna 45% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa,  
Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Czekolada biała 
(Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat), Wsad truskawkowy 
17% (Syrop glukozowo-fruktozowy, Cukier, Zagęszczony sok truskawkowy, Skrobia modyfikowana, Kwas: kwas 
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cytrynowy, Stabilizator: E440, Aromat, Barwnik: E120), Śmietanka, Syrop glukozowy, Grand Marnier ekstrakt 1,4%, 
Tłuszcz mleczny, Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa,  
Aromat, Barwnik: E120), Substancja konserwująca: E202. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 32%, 
masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Trufla wiśniowa 
Czekoladka gorzka z nadzieniem wiśniowym z dekoracją
Składniki: Czekolada gorzka 60% (Miazga kakaowa, Cukier, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz  
kakaowy, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Śmietanka, Zagęszczony sok wiśniowy 5,6%, Miód, 
Syrop glukozowy, Pasta waniliowa (Syrop glukozowy, Aromaty, Cukier, Skrobia modyfikowana, Barwniki: E101, 
E150a, Wanilia 3%, Stabilizator: E415), Substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, Dekoracja 0,2% (Cukier, Tłuszcz  
kakaowy, Mleko pełne w proszku, Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat, Barwnik: E120), Substancja konserwująca:  
E202. Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 64%. 
Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, nuts, cereals, egg

Pralina czekoladowo-orzechowa 
Czekoladka mleczna z kremem orzechowo-czekoladowym
Składniki: Czekolada mleczna 52% (Cukier, Tłuszcz kakaowy, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa,  
Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyna sojowa i E476, Aromat), Krem orzechowo- 
-czekoladowy 48% (Cukier, Tłuszcze roślinne (palmowy, shea), Mleko pełne w proszku (7%), Mleko odtłuszczone 
w proszku (7%), Serwatka w proszku (z mleka), Kakao o obniżonej  zawartości tłuszczu (6%), Miazga z orzechów 
laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgator:  
lecytyna sojowa, Aromat), Emulgator: lecytyna sojowa, Aromat). Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 
32%, masa mleczna minimum 18%.
Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża, jaja.
May contain peanuts, other nuts, cereals, egg
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