
OFERTA WIELKANOCNA 

Wytwórnia Ciast I Lodów SANTOS, Marek Bargieł
38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 51

Tel./fax.: 13 43 151 27, www.santos.pl

WSZYSTKIE PRODUKTY WYKONANE I KONFEKCJONOWANE RĘCZNIE.
Ceny nie zawierają kosztów transportu

1

1 PISANKA GIGANT Z GORZKIEJ CZEKOLADY
rzeźbiona i ręcznie malowana barwnikami spożywczymi. Dostępnych kilka naszych wzo-
rów z motywami wielkanocnymi. Wymiary pisanki: wysokość 75 cm + podstawa, 
szerokość 48 cm, obwód w najszerszym miejscu pisanki około 154 cm. 
waga: około 45 kg 

TERMIN WAŻNOŚCI: pół roku                               

Wytwórnia Ciast I Lodów SANTOS Marek Bargieł
38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 51, Tel./fax.: 13 43 151 27
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Lp. Opis Zdjęcia
PISANKA Z CZEKOLADY
(gorzka, mleczna lub biała) z dodatkami: jabłko 
i cynamon, z maliną i czarną porzeczką, z tru-
skawkami i skórką pomarańczową, z jarzębiną 
i skórką pomarańczową, ze śliwką i żurawiną, 
z chilli. Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.
wysokość: 8 cm, waga: 15 g – 20 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

PISANKA Z CZEKOLADY 
(gorzka, mleczna lub biała)  z dodatkami: jabłko 
i cynamon, z maliną i czarną porzeczką, z tru-
skawkami i skórką pomarańczową, z jarzębiną 
i skórką pomarańczową, ze śliwką i żurawiną, 
z chilli. Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.
 wysokość: 12 cm, waga: 60-70 g 

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

PISANKI Z PIERNIKA 
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, 
dekorowane ręcznie białą, mleczną i gorzką 
czekoladą. Stworzona na bazie własnej receptu-
ry przyprawa korzenna. Opakowanie - woreczek 
związany rafią. Istnieje możliwość dołączenia 
zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 195 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

PISANKI Z PIERNIKA 
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, 
dekorowane ręcznie białą, mleczną i gorzką 
czekoladą. Stworzona na bazie własnej recep-
tury przyprawa korzenna. Opakowanie - wore-
czek związany rafią. Istnieje możliwość dołącze-
nia zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy
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Lp. Opis Zdjęcia

PISANKI Z PIERNIKA 
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, 
dekorowane ręcznie farbami spożywczymi. 
W ofercie mix wzorów. Stworzona na bazie 
własnej receptury przyprawa korzenna. Opa-
kowanie - woreczek związany rafią. Istnieje 
możliwość dołączenia zawieszki z logo, her-
bem, życzeniami itp.
waga: 195 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

PISANKI Z PIERNIKA 
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, 
dekorowane ręcznie farbami spożywczymi. W 
ofercie mix wzorów. Stworzona na bazie wła-
snej receptury przyprawa korzenna. Opakowa-
nie - woreczek związany rafią. Istnieje moż-
liwość dołączenia zawieszki z logo, herbem, 
życzeniami itp.
waga: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

PISANKI Z PIERNIKA 
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, 
dekorowane ręcznie farbami spożywczymi. W 
ofercie mix wzorów. Stworzona na bazie wła-
snej receptury przyprawa korzenna. Opakowa-
nie - woreczek związany rafią. Istnieje moż-
liwość dołączenia zawieszki z logo, herbem, 
życzeniami itp.
waga: 35 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy
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9 ZESTAW 9 CZEKOLADEK z dodatkami mix
Istnieje możliwość dołączenia indywidualnej 
zawieszki lub naklejki z logo, herbem, życzenia-
mi itp. oraz wstążeczką w dowolnym kolorze. 
waga: 70 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy
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Lp. Opis Zdjęcia
PISANKI Z PIERNIKA 
z fotonadrukiem
oblane w gorzkiej czekoladzie. W ofercie mix 
wzorów. Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.

WAGA NETTO:
420 g 
240 g 
130 g 
  35 g 
TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy
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11 BARANEK WIELKANOCNY 
z piernika oblewany w gorzkiej czekoladzie i de-
korowany ręcznie mleczną oraz białą czekoladą.
Opakowanie - woreczek związany rafią. Istnieje 
możliwość dołączenia zawieszki z logo, herbem, 
życzeniami itp.
waga: 55 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

BARANEK Z PIERNIKA 
z fotonadrukiem
oblany w gorzkiej czekoladzie. Opakowanie - wo-
reczek związany rafią. Istnieje możliwość dołą-
czenia zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 40 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

KACZUSZKA Z PIERNIKA 
z fotonadrukiem
oblana w gorzkiej czekoladzie. Opakowanie 
- woreczek związany rafią. Istnieje możliwość 
dołączenia zawieszki z logo, herbem, życzeniami 
itp.
waga: 30 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy
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BABECZKA OBLEWANA CZEKOLADĄ
gorzką lub białą, wykonana z ciasta biszkop-
towego  z dodatkiem skórki pomarańczowej. 
Dekorowana czereśnią wysładzaną w syropie 
cukrowym. Opakowanie - woreczek związany 
rafią. 
waga: 70 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 tygodnie

BABECZKA LUKROWANA
wykonana z ciasta biszkoptowego  z dodatkiem 
skórki pomarańczowej. Dekorowana lukrem, 
czereśnią wysładzaną w syropie cukrowym.
Opakowanie - woreczek związany rafią. 
waga: 70 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 tygodnie

BABKA 
oblewana czekoladą gorzką lub białą, wykona-
na z ciasta biszkoptowego  z dodatkiem skórki 
pomarańczowej. Dekorowana czereśniami wy-
sładzanymi w syropie cukrowym. Opakowanie 
- woreczek związany rafią. 
waga: 200 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 tygodnie

BABKA 
wykonana z ciasta biszkoptowego z dodatkiem 
skórki pomarańczowej. Dekorowana czereśnia-
mi wysładzanymi w syropie cukrowym. Pako-
wana luzem lub na złotej tacce, w foli.
waga: 500 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 tygodnie

BABKA 
wykonana z ciasta biszkoptowego z dodatkiem 
skórki pomarańczowej. Dekorowana lukrem 
i czereśniami wysładzanymi w syropie cukro-
wym.Pakowana luzem lub na złotej tacce, w foli.
waga: 500 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 tygodnie

14

15

16

17

18



Wytwórnia Ciast I Lodów SANTOS Marek Bargieł
38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 51, Tel./fax.: 13 43 151 27 6

Lp. Opis Zdjęcia

PISHINGER z fotonadrukiem o smaku kawowym
oblewany w belgijskiej gorzkiej czekoladzie, nadruk 
wykonujemy na podstawie przesłanego projektu lub 
naszych wzorów. Stworzony na bazie naszej receptu-
ry. Pakowany w eleganckie pudełko z okienkiem. 
średnica: 19,5 cm, waga: 345 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 miesiące

PISHINGER JAJKO ręcznie zdobiony
oblewany w belgijskiej gorzkiej czekoladzie, dekoro-
wany ręcznie białą i gorzką czekoladą oraz połówka-
mi jajka z białej czekolady. Stworzony na bazie naszej 
receptury. Pakowany w eleganckie pudełko z okien-
kiem. wysokość: 19 cm, szerokość: 13,5 cm, waga: 200 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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PISHINGER ręcznie zdobiony
oblewany w belgijskiej gorzkiej czekoladzie, 
dekorowany ręcznie białą i gorzką czekoladą oraz 
połówkami jajka z białej czekolady. Stworzony na 
bazie naszej receptury. Pakowany w eleganckie pu-
dełko z okienkiem. średnica: 19,5 cm, waga: 310 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

PISHINGER JAJKO z fotonadrukiem 
oblewany w belgijskiej gorzkiej czekoladzie, 
nadruk wykonujemy na podstawie przesłanego 
projektu lub gotowych naszych wzorów. Stwo-
rzony na bazie naszej receptury. Pakowany w 
eleganckie pudełko z okienkiem. wysokość: 19 
cm, szerokość: 13,5 cm , waga: 210 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

OBRAZ Z CZEKOLADY NA DĘBOWEJ TACY
z białej czekolady, malowany ręcznie barwnika-
mi spożywczymi. Mix naszych wzorów. Eksklu-
zywny prezent na wyjątkową okazję. Pakowany 
w folię, przewiązany wstążką.
wymiary: 23x23 cm, waga:1 kg + taca

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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OBRAZ Z CZEKOLADY NA DĘBOWEJ TACY
z fotonadrukiem
z białej czekolady, nadruk - mix naszych wzo-
rów. Ekskluzywny prezent na wyjątkową oka-
zję. Pakowany w folię, przewiązany wstążką.
wymiary: 23x23 cm, waga: 1 kg + taca

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

JAJKA POŁÓWKI MAŁE z dodatkami 
z białej czekolady. Dodatki: jabłko, truskaw-
ka, czarna porzeczka. Opakowanie - woreczek 
związany rafią. Istnieje możliwość dołączenia 
zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

JAJKA POŁÓWKI  MAŁE 
z białej czekolady. Wzory: kreseczki gorzką cze-
koladą na połówce jajka lub czyste bez wzorów. 
Opakowanie - woreczek związany rafią. Istnieje 
możliwość dołączenia zawieszki z logo, herbem, 
życzeniami itp. waga: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

JAJKO POŁÓWKA z dodatkami 
z mlecznej czekolady. Dodatki: jabłko, truskawka, 
czarna porzeczka. Mix wzorów (kurczak, królik, 
kokardka). Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.  waga: 30 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

JAJKO POŁÓWKA z dodatkami 
z białej czekolady. Dodatki: jabłko, truskawka, 
czarna porzeczka. Mix wzorów (kurczak, królik, 
kokardka). Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, her-
bem, życzeniami itp. waga: 30 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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JAJKO POŁÓWKA z dodatkami 
z gorzkiej czekolady. Dodatki: jabłko, truskawka, 
czarna porzeczka. Mix wzorów (kurczak, królik, 
kokardka). Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, her-
bem, życzeniami itp. waga: 30 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA PITNA NA PATYKU CHOCOSTICK 
Porcja wyśmienitej gorzkiej czekolady z dodatkami: 
truskawka, czarna porzeczka, malina i kardamon, 
jabłko i cynamon i bez dodatku. Gotowa do zanu-
rzenia w gorącym mleku.   Opakowanie - woreczek 
związany rafią. Istnieje możliwość dołączenia za-
wieszki z logo, herbem, życzeniami itp. waga: 50 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA PITNA NA PATYKU CHOCOSTICK
Porcja wyśmienitej białej czekolady z dodatkami: 
truskawka, czarna porzeczka, malina i kardamon, 
jabłko i cynamon i bez dodatku.Gotowa do zanu-
rzenia w gorącym mleku.   Opakowanie - woreczek 
związany rafią. Istnieje możliwość dołączenia za-
wieszki z logo, herbem, życzeniami itp. waga: 50 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA PITNA NA PATYKU CHOCOSTICK 
Porcja wyśmienitej, prawdziwej mlecznej czeko-
lady z dodatkami: truskawka, czarna porzeczka, 
malina i kardamon, jabłko i cynamon i bez do-
datku.Gotowa do zanurzenia w gorącym mleku.   
Opakowanie - woreczek związany rafią. Istnieje 
możliwość dołączenia zawieszki z logo, herbem, 
życzeniami itp. waga: 50 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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CZEKOLADKA  
z fotonadrukiem
z białej czekolady, druk wykonujemy na podsta-
wie przesłanego projektu lub gotowych naszych 
wzorów. Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.
średnica 5,3 cm, waga: 15 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADKI - CZEKOLADOWY PRZYSMAK
oryginalne, ekskluzywne czekoladki z białej cze-
kolady z dodatkiem truskawki, zapakowane do 
pojedynczej saszetki. W opakowaniu znajduje 
się około 20 sztuk saszetek. 
waga: 85 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADKI - CZEKOLADOWY PRZYSMAK
oryginalne, ekskluzywne czekoladki z mlecz-
nej czekolady z dodatkiem czarnej porzeczki, 
zapakowane do pojedynczej saszetki. W opako-
waniu znajduje się około 20 sztuk saszetek. 
waga: 85 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADKI - CZEKOLADOWY PRZYSMAK
oryginalne, ekskluzywne czekoladki z gorzkiej 
czekolady z dodatkiem śliwki, zapakowane do 
pojedynczej saszetki. W opakowniu znajduje się 
około 20 sztuk saszetek. 
waga: 85 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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PISANKA Z PIERNIKA - kreseczki
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, 
dekorowane ręcznie kreseczkami z mlecznej 
czekolady. Stworzona na bazie własnej receptury 
przyprawa korzenna. Opakowanie - woreczek 
związany rafią. Istnieje możliwość dołączenia za-
wieszki z logo, herbem, życzeniami itp. waga: 35 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

37

38

39

40

PISANKA Z PIERNIKA - kreseczki
oblewane w belgijskiej, gorzkiej czekoladzie, de-
korowane ręcznie kreseczkami z białej czekolady. 
Stworzona na bazie własnej receptury przyprawa 
korzenna. Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.  waga: 35 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

LIZAK NA PATYKU z fotonadrukiem
wyśmienity i oryginalny lizak z białej czekola-
dy z fotonadrukiem świątecznym. Mix naszych 
wzorów. Opakowanie - woreczek związany rafią. 
Istnieje możliwość dołączenia zawieszki z logo, 
herbem, życzeniami itp.
średnica 5,3 cm, waga: 15 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA BIAŁA 
z fotonadrukiem - życzenia świąteczne
z białej czekolady z fotonadrukiem świątecz-
nym. Mix naszych wzorów. Opakowanie - wore-
czek związany rafią. Istnieje możliwość dołącze-
nia zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 80 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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CZEKOLADA BIAŁA 
z fotonadrukiem- kartka świateczna
z białej czekolady z fotonadrukiem świątecz-
nym. Mix naszych wzorów. Opakowanie - wore-
czek związany rafią. Istnieje możliwość dołącze-
nia zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 80 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA BIAŁA 
z fotonadrukiem - obrazek świąteczny
z białej czekolady z fotonadrukiem świątecz-
nym. Mix naszych wzorów. Opakowanie - wore-
czek związany rafią. Istnieje możliwość dołącze-
nia zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp. 
waga: 80 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA BIAŁA z fotonadrukiem- puzle
z białej czekolady z fotonadrukiem świątecz-
nym. Mix naszych wzorów. Opakowanie - wore-
czek związany rafią. Istnieje możliwość dołącze-
nia zawieszki z logo, herbem, życzeniami itp.
waga: 80 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

42

41

43

44 ZAJĄC GIGANT 
Z MLECZNEJ CZEKOLADY
rzeźbiony i ręcznie malowany barwnikami spo-
żywczymi. Dostępnych kilka naszych 
wzorów kolorystycznych z motywami wielka-
nocnymi. Pakowany w folię.
Wymiary zająca: wysokość: 46 cm, szerokość: 22 
cm u podstawy figury. 
waga: około 6 kg 

TERMIN WAŻNOŚCI: pół roku
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TRUFLE WIELOSMAKOWE  
w papilotkach pakowane po 9 sztuk (po trzy 
smaki) w pudełko SANTOS z okienkiem. Ofero-
wane w dwóch zestawach smakowych. Istnieje 
możliwość dołączenia indywidualnej zawieszki 
z logo, herbem, życzeniami itp. 
waga: 105 g -110 g

ZESTAW 1:

Pistacja
Pistacjowe nadzienie z dodatkiem 100% pasty 
pistacjowej z drobinkami pistacji z białej czeko-
lady. W skorupce z czekolady mlecznej, dekoro-
wane Pistacją.

Truskawka
Truskawkowe nadzienie z białej czekolady. W 
skorupce z czekolady mlecznej, dekorowane 
truskawką liofilizowaną.

Marcepan
Marcepanowe nadzienie z dodatkiem prawdzi-
wego marcepanu z kawałkiem migdała karmeli-
zowanego z białej czekolady z dodatkiem likieru 
„Amaretto”. W skorupce z czekolady  
ciemnej, dekorowane prażonymi migdałami w 
płatkach.

ZESTAW 2:

Orzech laskowy
Orzechowe nadzienie z mlecznej czekolady z do-
datkiem orzecha karmelizowanego z Piemontu 
z delikatnym dodatkiem alkoholu. W skorupce 
z czekolady mlecznej dekorowanej orzechem 
laskowym z Piemontu.

Advocat
Kremowe nadzienie z likierem jajecznym 
„Advocat” z białej czekolady. W skorupce z cze-
kolady białej, udekorowane kwiatem Akacji.

Brendy
Nadzienie wiśniowe z wiśnią w syropie i dodat-
kiem alkoholu „Brendy” z białej czekolady. W 
skorupce z czekolady gorzkiej, góra udekorowa-
na wiśnią.

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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46 ZESTAW CZEKOLAD PREZENTOWYCH
2 SZTUKI PRZEWIĄZANE  WSTĄŻKĄ
rodzaje czekolad do wyboru z oferty ogólnej 
SANTOS

TERMIN WAŻNOŚCI: ROK

ZESTAW CZEKOLAD PREZENTOWYCH
3 SZTUKI PRZEWIĄZANE  WSTĄŻKĄ
rodzaje czekolad do wyboru z oferty ogólnej 
SANTOS

TERMIN WAŻNOŚCI: ROK

ZESTAW CZEKOLAD PREZENTOWYCH
4 SZTUKI PRZEWIĄZANE  WSTĄŻKĄ
rodzaje czekolad do wyboru z oferty ogólnej 
SANTOS

TERMIN WAŻNOŚCI: ROK

47

48

49 ZESTAW CZEKOLAD PREZENTOWYCH
5 SZTUK PRZEWIĄZANE  WSTĄŻKĄ
rodzaje czekolad do wyboru z oferty ogólnej 
SANTOS

TERMIN WAŻNOŚCI: ROK

PŁYTA CD
z  białej czekolady z fotonadrukiem 
(mix światecznych wzorów)
Masa netto: 40 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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51

52

53

BARANKI Z CZEKOLADY 
- BIAŁEJ 
z  dodatkiem truskawki liofilizowanej
- MLECZNEJ 
z  dodatkiem orzecha archaidowego
- GORZKIEJ 
z  dodatkiem śliwki liofilizowanej
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

JAJKA POŁÓWKI
Z CZEKOLADY BIAŁEJ 
malowane barwnikami spożywczymi,  pakowane 
w foliowy woreczek przewiazany wstążką i zawiesz-
ką (mix wzorów)
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADKA BARANEK 4 SZT 
bez nadzienia w opakowaniu dekoracyjnym, 
czekolada biała, mleczna, gorzka
Masa netto: 26 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADKA BARANEK 5 SZT 
bez nadzienia w opakowaniu dekoracyjnym, 
czekolada biała, mleczna, gorzka
Masa netto: 34 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące
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CZEKOLADA BIAŁA
Z BARANKIEM 
baranek z  mlecznej czekolady z dodatkiem truskawki 
liofilizowanej

Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: rok

55

56

57

58

CZEKOLADKA BARANEK 12 SZT 
bez nadzienia w opakowaniu dekoracyjnym, czeko-
lada biała, mleczna, gorzka
Masa netto: 82 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADKA BARANEK 16 SZT 
bez nadzienia w opakowaniu dekoracyjnym, 
czekolada biała, mleczna, gorzka
Masa netto: 110 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

CZEKOLADA MLECZNA
Z BARANKIEM 
baranek z  gorzkiej czekolady z dodatkiem czarnej 
porzeczki liofilizowanej
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: rok

CZEKOLADA GORZKA
Z BARANKIEM 
baranek z  białej czekolady z dodatkiem róży 
karmelizowanej
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: rok
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61

62

CZEKOLADA BIAŁA
Z PISANKĄ 
pisanka z  mlecznej czekolady z dodatkiem 
truskawki liofilizowanej
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: rok

CZEKOLADA MLECZNA
Z PISANKĄ  
pisanka z  gorzkiej czekolady z dodatkiem czarnej 
porzeczki liofilizowanej
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: rok

CZEKOLADA GORZKA
Z PISANKĄ 
pisanka  z  białej czekolady z dodatkiem róży 
karmelizowanej
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: rok

POŁAMANIEC 
CZEKOLADOWY
z białej czekolady z dodatkami, pakowany 
w foliowy woreczek przewiazany wstążką 
i zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy
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POŁAMANIEC 
CZEKOLADOWY
z mlecznej czekolady z dodatkami, pakowany w folio-
wy woreczek przewiazany wstążką 
i zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy

POŁAMANIEC 
CZEKOLADOWY
z gorzkiej czekolady z dodatkami, pakowany 
w foliowy woreczek przewiazany wstążką 
i zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy

64

65

POŁAMANIEC 
CZEKOLADOWY W KARTONIKU
z białej czekolady z dodatkami, pakowany 
w ozdobny kartonik przewiazany wstążką 
i zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy

POŁAMANIEC 
CZEKOLADOWY W KARTONIKU
z mlecznej czekolady z dodatkami, pakowany w 
ozdobny kartonik  przewiazany wstążką 
i zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy

66

67



Wytwórnia Ciast I Lodów SANTOS Marek Bargieł
38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 51, Tel./fax.: 13 43 151 27 18

Lp. Opis Zdjęcia

POŁAMANIEC 
CZEKOLADOWY W KARTONIKU
z gorzkiej czekolady z dodatkami, pakowany 
wozdobny kartonik  przewiazany wstążką 
i zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 6 miesięcy

68

FOTO-PIERNIK WIELKANOCNY 
w kształcie prostokątu oblewany w belgijskiej, gorz-
kiej czekoladzie z wielkanocnym fotonadrukiem. 
Stworzony na bazie własnej receptury.
zapakowany  w folie i przewiązany rafią.
Masa netto: 100 g

TERMIN WAŻNOŚCI: 5 miesięcy

69

PASTYLKI Z CZEKOLADY
BIAŁEJ
z dodatkiem czereśni
pakowane w woreczek foliowy z zawieszką
MLECZNEJ
z dodatkiem orzecha włoskiego
pakowane w woreczek foliowy z zawieszką
GORZKIEJ
z dodatkiem  jabłka liofilizowanego
pakowane w woreczek foliowy z zawieszką
Masa netto: 100g

TERMIN WAŻNOŚCI: 3 miesiące

70


