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Od ponad 170 lat dbamy o to, by marka E.Wedel kojarzyła się z tym, co w czekoladzie najlepsze.

Pijalnie Czekolady E.Wedel to sieć niezwykłych lokali, w których oprócz wypicia aromatycznej kawy, czekolady i pysznych deserów, zakupić można 
wykonywane wyłącznie dla Pijalni, unikatowe, ekskluzywne i produkowane ręcznie produkty marki E.Wedel tworzone z pasją pod czujnym okiem 
Maestro Czekolady E.Wedel, np. praliny, figurki z czekolady, torciki wedlowskie ze wzorami dedykowanymi na specjalne okazje, czekoladę pitną  
do samodzielnego przygotowania pysznego napoju i wiele innych niespotykanych nigdzie indziej czekoladowych specjałów. Idealne jako wyjątkowe  
i nietuzinkowe prezenty, które z pewnością sprawią radość i na długo zostaną w pamięci obdarowanych nimi osób.

PIJALNIE CZEKOLADY E.WEDEL

Karol WedelEmil Wedel
Jan WedelWszystko zaczęło się w 1851 roku, kiedy to Karol Wedel, młody cukiernik, 

przyjechał do Warszawy i otworzył mały sklep przy ulicy Miodowej,  
w którym oferował czekoladę, cukry i karmel.

W 1894 roku syn Karola, Emil, przeniósł sklep i fabrykę do nowej kamienicy 
przy ulicy Szpitalnej. Stoi tam ona do dziś, a w niej znajduje się najstarszy 
czekoladowy sklep i kawiarnia – Pijalnia Czekolady E.Wedel „Staroświecki 
Sklep”.

Kolejne Pijalnie Czekolady powstawały od 2004 roku. W każdej z nich można 
odnaleźć magię i niepowtarzalny charakter, który ukształtował pierwszą 
Pijalnię. 
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Zestaw pralin  
(5 szt.)
Praline set

170x30x30

Zestaw pralin  
„I LOVE YOU” (5 szt.) 

Praline set „I LOVE YOU”

170x30x30

PRALINY
PRALINES

Zestaw pralin 
„KOCHAM” (7 szt.)
Praline set „KOCHAM”

220x30x30 

Zestaw pralin  
„DLA TATY”, „DLA MAMY” (7 szt.)

Praline set „DLA TATY”, „DLA MAMY” 

220x30x30 



Zestaw pralin  
z okienkiem (8 szt.) 
Praline set with window

170x170x30

Zestaw pralin (8 szt.) 
Praline set

170x170x30

Zestaw pralin  
(16 szt.)

Praline set

320x170x30

PRALINY
PRALINES



220x220x40

Zestaw pralin VIP (16 szt)
Praline set

Zestaw pralin (12 szt) 
Praline set

170x170x30

Czekoladowy Alfabet - praliny  
z własnym tekstem (21 szt)
Chocolate Alphabet - pralines with your own text

Czekoladowy Alfabet to personalizowane, ręcznie robione praliny z możliwością naniesienia na nie własnego 
tekstu, życzeń lub dedykacji. Taka słodka wiadomość będzie wyjątkowym i oryginalnym prezentem, który  
z pewnością przypadnie do gustu obdarowanym.
Możliwe jest stworzenie tekstu złożonego maksymalnie z 21 znaków.
Jako przerw pomiędzy poszczególnymi wyrazami można użyć pralin bez dekoracji lub nanieść na nie  
dowolne łatwe do narysowania wzory, np. serce, uśmiech, kwiatek, gwiazdka.  
DO DYSPOZYCJI SĄ 3 WERSY PO 7 ZNAKÓW.

320x170x30

PRALINY
PRALINES



Florentynki
Florentines

z czekolady białej / white chocolate with nuts and raisins  
z czekolady mlecznej / milk chocolate with nuts and raisins 
z czekolady gorzkiej / bitter chocolate with nuts and raisins

Ręcznie  
robione praliny i trufle

Hand made pralines

Wybierz ulubiony smak z dostępnych w Pijalni. Zapakowane 
w eleganckie pudełko, będą stanowić wyjątkowy prezent dla 

kogoś naprawdę Ci bliskiego.

PRALINY
PRALINES
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Czekoladowe  
mieszadełka
Chocolate sticks

klasyczne / milk chocolate   
orzech laskowy / hazelnut
czarna porzeczka / black currant

70x165x40

Czekolada pitna
Drinking chocolate can

gorzka / bitter   
mleczna / milk

84x100x84

CZEKOLADY PITNE
DRINKING CHOCOLATES
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Torcik Wedlowski®  
ręcznie malowany
Hand painted waffers cake

176x176x20176x176x30

Torcik Wedlowski®  
historyczny 
Historic waffers cake

Torcik Wedlowski® 
Serce

Heart waffers cake

145x145x45

Torcik Wedlowski®  
okazjonalny*

Occasional waffers cake

176x176x20

TORCIKI WEDLOWSKIE®  
Waffers Cakes

*Katalog dostępny na naszej stronie wedelpijalnie.pl / catalog available on our website



TORCIKI WEDLOWSKIE® PERSONALIZOWANE 
PERSONALIZED Waffers Cakes

172x172x20

Torcik Wedlowski®  
z własnym wzorem
Waffers cake with own dedication

Torcik Wedlowski®  
z własnym wzorem
Waffers cake with own dedication

260x260x45

Torcik Wedlowski®  
z własnym wzorem

Waffers cake with own dedication

255x255x22

Istnieje możliwość spersonalizowania dekoracji na zamówienie.
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CZEKOLADY
CHOCOLATES

115x200x20

Czekolada Atelier  
Gorzka 80% Żurawina

72% bitter chocolate with cranberry

Czekolada Atelier  
Mleczna 32% Pistacja

32% milk chocolate with pistachio

115x200x20

Czekolada Atelier 
Gorzka 80% Migdały
72% bitter chocolate with almonds

115x200x20

Czekolada Atelier Mleczna  
32% Orzech laskowy
32% milk chocolate with hazelnuts

115x200x20

Czekolada Atelier  
Gorzka 64% i biała Zebrano

64% bitter and white chocolate with coffee

115x200x20



CZEKOLADY
CHOCOLATES

Ratusz we Wrocławiu

80% bitter chocolate with images

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20
80% bitter chocolate with images

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20

Kolumna Zygmunta

Giewont

80% bitter chocolate with images 

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20 

Warszawska Syrenka

80% bitter chocolate with images 

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20 



Pomnik Mikołaja Kopernika

Koziołki Poznańskie Pałac Kultury i Nauki Bałtyk

Zamek Królewski na Wawelu

CZEKOLADY
CHOCOLATES

80% bitter chocolate with images 80% bitter chocolate with images 80% bitter chocolate with images

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20 115x200x20 115x200x20

80% bitter chocolate with images 80% bitter chocolate with images 

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20 115x200x20 



Sukiennice

CZEKOLADY
CHOCOLATES

Czekolada Jedyna® 1,1 kg
1,1 kg Jedyna ® chocolate

320x160x30

80% bitter chocolate with images

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20
80% bitter chocolate with images

Czekolada z Wizerunkiem
Gorzka 80%

115x200x20

Polskie Stroje Ludowe
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SPECJAŁY MAESTRO 
MAESTRO SPECIALS

53x130x20

Baton marcepanowy
Marzipan bar

z nadzieniem nugatowym 28 g / nougat  
z nadzieniem porzeczkowym 26 g / currant

Torcik  
marcepanowy

Marzipan cake

130x135x25

Rarytas  
czekoladowy
Chocolate delicacy

50x150x50

Przysmak  
czekoladowy

Chocolate rarity

105x215x40





60x60x85

Kremy czekoladowe
Chocolate creams

70x70x70

135x50x20

100x145x50

Konfitury

Pisadełka do dekoracji

Czekolada biała  
do wypieków i polew

Czekolada ciemna  
do wypieków i polew

Zestaw posypek do dekoracji

Jam

wiśnie na winie 
pomarańcza z imbirem 
maliny na winie

Writing balls for decoration

White chocolate 
for baking and topping

Dark chocolate 
for baking and topping

Set of sprinkles for decoration

145x85x50

145x85x50

HOME COOKING 
HOME COOKING
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Kot
Cat

Pies
Dog

FIGURKI CZEKOLADOWE 
CHOCOLATE FIGURES

Zwierzaczki
Chocolate figures

różne wzory / different images

Biedronka
Ladybug

95x160x95

70x125x30 
70x180x40

70x180x40

Żaba

Frog
125x185x85

Słoń
Elephant

125x185x85

Kasztan nugatowy*
Nougat chestnut

*dostępny wyłącznie sezonowo

60x60x63

EDYCJA
LIMITOWANA



Ołówek
Pencil

50x150x50

Samochód wyścigowy
Car

270x150x80

FIGURKI CZEKOLADOWE 
CHOCOLATE FIGURES

185x83x127

Samochód

Car

Piłka
Ball

50x150x50
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OWOCE I ORZECHY W CZEKOLADZIE 
FRUITS AND NUTS IN CHOCOLATE

Rabarbar  
w czekoladzie
Rhubarb in chocolate

75x120x4575x120x45

Czarna porzeczka  
w czekoladzie
Black currant in chocolate

Agrest  
w czekoladzie

Gooseberry in chocolate

75x120x45 

Żurawina  
w czekoladzie

Cranberry in chocolate

75x120x45

200g 200g



Orzechy nerkowca w mlecznej 
czekoladzie z chilli

75x45x120

Orzechy laskowe w mlecznej  
czekoladzie z kawą

75x45x120

Migdały w białej 
czekoladzie z kokosem

75x45x120

OWOCE I ORZECHY W CZEKOLADZIE 
FRUITS AND NUTS IN CHOCOLATE

Cashews in milk chocolate with chilli
Hazelnuts in milk chocolate with coffee

White chocolate almonds with coconut
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DLA DZIECI 
FOR CHILDREN

160x160x45

„Czekolepki”

Chocolate plastic mass
Czekoladowa masa plastyczna

Lizaki 
z czekolady
Chocolate lolipops

Zestaw Mały  
Maestro Czekolady

Zestaw do samodzielnej dekoracji: Torcik Wedlowski 
+ 2 Czekopisaki 

DIY decoration kit: Torcik Wedlowski 
+ 2 Czekopisanki

225x175x25 165x50x15





OD SERCA 
FROM THE HEART

Serduszko  
nugatowe

Nougat heart

różne kolory / different colors

60x60x63

Szkatuła serce  
z czekolady
Chocolate casket heart

Można ja wypełnić np. ręcznie robionymi pralinami 
/ it can be filled with e.g. hand-made praline

145x145x45

Zestaw pralin  
serca (8 szt.) 
Praline set

173x170x30



CenaGramaturaWymiaryNazwa



DLA KONESERÓW 
FOR CONNOISSEURS

80x210x60

Likier Czekoladowy
Chocolate Liqueur

klasyczny, / classic
wiśniowy, / cherry
chilli / chili

80x210x60

Likier Czekoladowy
w tubie

Chocolate Liqueur

klasyczny / classic

Ptasie Mleczko®  
z wizerunkiem Warszawy

Ptasie Mleczko® in can

165x165x65
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Karta prezentowa
Gift Card

Karta prezentowa

100 zł

Gift Card

Karta prezentowa
Gift Card

KARTY PREZENTOWE 
GIFT CARDS

Do zrealizowania w wybranych Pijalniach Czekolady. 
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: wedelpijalnie.pl



KOSZE I PUDEŁKA PREZENTOWE 

Szeroki wybór produktów dostępnych w Pijalniach Czekolady E.Wedel sprawia, że można z nich stworzyć zestaw na niemalże 
każdą okazję. Zestawy można skomponować samodzielnie lub skorzystać z gotowych propozycji. Ozdobne kosze i pudełka są 
dostępne w kilku rozmiarach, a do każdego zestawu dołączony jest bilecik, na którym własnoręcznie można wpisać dedykację.

Pudełka:
S – 24x27x13 cm
M – 25x34x12 cm 
L – 45x33x12 cm

Kosze:
Dostępne w rozmiarze S, M, L 
asortyment różni się  
w zależności od dostępności 
oraz producenta produktu

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ KOSZE  
I PUDEŁKA W ROZMIARACH:

 

SKOMPONUJ SWÓJ

Z W
YBRANYCH PRODUKTÓW ŚWIĄTECZN

YC
H

ZESTAW
KOSZ



SPOSÓB PAKOWANIA FIGUREK 

W trosce o potrzeby naszych Klientów wybrane figurki pakujemy w sztywne pudełka
z folii PET, które zwiększają bezpieczeństwo transportu.

  

P A K O W A N I E

 większe bezpieczeństwo 
transportu



Personalizowane produkty  
z dowolnym tekstem  
lub logo firmy.

Bilecik z możliwością 
własnoręcznej 
personalizacji lub  
z nadrukowaną
dowolną grafiką.

Indywidualne projekty  
graficzne kartoników  
na Torcik Wedlowski®.

Etykiety i naklejki 
według indywidualnych 
projektów na większości 
dostępnych opakowań.

Banderole według 
indywidualnych

projektów graficznych.

W CELU UZGODNIENIA 
SZCZEGÓŁÓW PROSIMY  

O KONTAKT Z DZIAŁEM B2B.

Na życzenie Klienta, do każdego zestawu, istnieje możliwość dołączenia bilecika lub wizytówki firmy. Ponadto,  
w zależności od indywidualnych potrzeb i rodzaju opakowania, oferujemy szereg możliwości ich znakowania  
i dekoracji (min. wstążkami w wybranych kolorach). Na każdym produkcie z naszej oferty możliwe jest umieszczenie owijki, opaski lub 
banderoli z logo Państwa firmy. Informacji o kosztach udzieli dział B2B.

JAK 
ZAMAWIAĆ?
Zamówienia można składać za 

pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: 

b2b@wedelpijalnie.pl 
lub telefonicznie: 

nr tel.: +48 696 076 200

PERSONALIZACJA



KOLEKCJE ŚWIĄTECZNE



KARTA MENU



KARTA MENU



KARTA MENU

śródziemnomorskie
mediterranean 

kurczak zapiekany
z kozim serem

purée z awokado z chilli

roasted chicken with
goat cheese

avocado purée with chilli



CZEKOLADOWE WARSZTATY

Aktualna oferta pakietów i atrakcji dostępna jest na stronie  
wedelpijalnie.pl i bezpośrednio w Pijalniach Czekolady E.Wedel.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty czekoladowych warsztatów dla grup. Ta niezwykła i słodka przygoda to nie tylko pyszna 

i kreatywna zabawa, ale także opowieść o tym jak powstaje czekolada i okazja do poznania skrywanych przez nią tajemnic. Gwarantujemy 

niezapomniane wrażenia i mnóstwo radości podczas tworzenia czekoladowych słodkości. 

Zapraszamy na kursy kulinarne z przygotowywania deserów oraz pralin prowadzone przez Maestro Czekolady Janusza Profusa  

i Mistrzynię Cukiernictwa Joannę Profus. Warsztaty to idealny pomysł na kreatywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu, wieczór panieński, 

oryginalny pomysł na prezent urodzinowy, rocznicowy czy po prostu słodką niespodziankę dla najbliższej osoby.

CZEKOLADOWE WARSZTATY

KULINARNE WARSZTATY

URODZINY
Pachnąca czekoladą i pełna łakoci Pijalnia to wymarzone miejsce na urodzinowe przyjęcie. Zrób swemu dziecku niespodziankę i skorzystaj 

z naszej oferty. Urodziny w Pijalni Czekolady E.Wedel to nie tylko okazja do spróbowania wyjątkowych smakołyków, ale także możliwość 

poznania tajemnic, jakie kryje w sobie czekolada. Jubilat i jego goście z pewnością będą zachwyceni. 

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Produkty w rzeczywistości mogą nieznacznie różnić się 

od tych przedstawionych na zdjęciach. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. W katalogu podano ceny brutto zawierające 23% VAT.



wedelpijalnie.pl @PijalnieCzekolady @wedelpijalnie linkedin.com/company/wedelpijalnie

Zamówienia oraz dodatkowe informacje:

DLA FIRM
b2b@wedelpijalnie.pl
tel.: +48 696 076 200

SKLEP INTERNETOWY
sklep.wedelpijalnie.pl

skleponline@wedelpijalnie.pl
tel.: +48 882 627 378


