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110.201 Pres-figuren assorti 50/50

25 g  

35 g  

45 g  

55 g  

70 g

1000 g 20 € 11,00

110.202-01 

110.202-02
Man/vrouw (200 g) 50/50 200 g 200 g 1 € 2,70

110.203
Sinterklaas (100 g) 

met chocolade voet
50/50 100 g 1600 g 16 € 21,95

120 204-35 Fruit assorti (50 g)                           met gezichtje40/60 50 g 1750 g 35 € 33,50

120 204-30
Fruit assorti (50 g)                           

met gezichtje
40/60 50 g 1500 g 30 € 40,50

120.205-40 Sinaasappel (50 g) 40/60 50 g 2000 g 40 € 37,50
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ARTIKEL GEWICHT

Assortiment eenvoudige pres-figuurtjes tussen de 25 & 70 g op basis van marsepein 

50/50.                                                                       Voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Marsepeinen Man/vrouw print van een authentieke speculaasvorm op basis van marsepein 

50/50. Voorzien van een dun laagje cacaoboter, afgewerkt met zilver bolletjes en verpakt in 

een blister op goudkarton.

Marsepeinen Sinterklaas op basis van marsepein 50/50. Voorzien van een dun laagje 

cacaoboter, afgewerkt met een voetje pure chocolade.

Marsepeinen fruit op basis van marsepein 40/60. 5 verschillende soorten, gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Marsepeinen fruit met een gezichtje op basis van marsepein 40/60. 5 verschillende 

soorten,                                                      gekleurd aan de buitenkant, natuur van binnen en 

voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Marsepeinen sinaasappelen van 50 g op basis van  marsepein 40/60. Gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een dun laagje cacaoboter.
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120.206
Mandje aardbeien          

(13 x 20 g)
40/60 260 g 1300 g 5 € 37,70

120.207-24 Wortel (50 g) 40/60 50 g 1200 g 24 € 22,80

120.202-24
Mini Donuts (50 g)                   

assorti
40/60 50 g 1200 g 24 € 34,80

120.203-24
Mini Eclairs (55 g )                     

assorti
40/60 55 g 1320 g 24 € 32,40

120.208-01 Muisje (55 g) 40/60 55 g 1100 g 20 € 30,95

120.208-02
Spaarvarkentje               

(55 g)
40/60 55 g 1100 g 20 € 32,00

Mandje met 13 aardbeien van 20 g met een steeltje, op basis van  marsepein 40/60.                            

Gekleurd aan de buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een dun laagje 

cacaoboter.

Marsepeinen wortel met loof van 50 g op basis van marsepein 40/60. Gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen. Voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Marsepeinen donuts van ± 50 g op basis van 40/60 marsepein. Gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een chocolade coating en Sinterklaas 

decoratie.

Marsepeinen éclairs van ± 55 g op basis van 40/60 marsepein. Gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een chocolade coating en verschillende 

decoraties.

Muisje met natuur -& chocolade marsepein van ± 55 g, op basis van 40/60 marsepein en                                                           

voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Spaarvarkentje met rose marsepein van ± 55 g, voorzien van een chocolade cent,                                                                       

op basis van 40/60 marsepein en afgewerkt met een dun laagje cacaoboter
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120.221 Poesje (68 g) 40/60 68 g 1360 g 20 € 35,00

120.222 Bobtailtje (70 g) 40/60 70 g 1120 g 16 € 27,20

120.223 Kikkerprins (77 g) 40/60 77 g 924 g 12 € 24,00

120.224 Dino (75 g) 40/60 75 g 900 g 12 € 21,00

120.211-16 Emoji's assorti 40/60 60 g 960 g 16 € 26,40

Poesje met natuur -& chocolade marsepein van ± 70 g, op basis van 40/60 marsepein en                                                           

voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Hondje (Bobtail) van ± 70 g, op basis van 40/60 marsepein, lichtjes gekleurd en                                                           

voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Kikkerprins met een gouden kroontje van ± 77 g, op basis van 40/60 marsepein, deels 

gekleurd en                                                           voorzien van een dun laagje cacaoboter 

en een gouden kroontje.

Dinosaurus van ± 75 g, op basis van 40/60 marsepein, deels gekleurd en                                                           

voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Assortiment emoji's van ± 60 g op basis van 40/60 marsepein. Afgewerkt in verschillende 

kleuren en voorzien van een dun laagje cacaoboter.
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120.212-40 Pompoentjes (50 g) 40/60 50 g 2000 g 40 € 42,00

120.225-24
Mini Donuts  

Halloween (50 g)
40/60 50 g 1200 g 24 € 34,80

120.226-20
Halloween                         

Doodskistje (95 g)
40/60 95 g 1900 g 20 € 33,00

Pompoenen van 50 g op basis van marsepein 40/60. Gekleurd aan de buitenkant, natuur 

van binnen en voorzien van een dun laagje cacaoboter.

Assortiment Halloween Donuts van ± 50g, op basis van marsepein 40/60. Gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een chocolade coating en Halloween 

decoratie.

Halloween doodskistje van ± 95 g op basis van marsepein 40/60. Gekleurd aan de 

buitenkant, natuur van binnen en voorzien van een dun laagje cacaoboter en afgewerkt 

met Halloween decoraties.
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