PÅSKE 2019

2

1

SUMMERBIRD • kr 82,00

Gaveæske med 4 æg. Raspberry med chokolade, hindbær, karamel og marcipan. Praline med mælkechokolade,
praline og marcipan. Liquorice med hvid chokolade, lakridskaramel og marcipan. Valencia med mørk chokolade,
kakao nibs og marcipan. 120g

3

SUMMERBIRD • kr 308,00

Den fuldkomne æske; Spanske mandler - med mørk chokolade, med vanille og passion, med mint, rabarber og mørk
chokolade. Mørk chokolade med marcipan og hindbær, Amber chokolade, Lakridsæg med hvid chokolade, Coffee
Lovers hasselnødder, Praline mælkechokolade og marcipan. 565g

SUMMERBIRD • kr 220,00

Porcelænsæg med inspiration i det smukke, organiske vagtelæg. Porcelænægget er fyldt med en variation over
vore raffinerede chokoladevagtelæg. 180g

4

5

SUMMERBIRD • kr 165,00

Gaveæske med 9 små æg. Raspberry, Praline, Amber, Valencia, Fleur d’Orange, Pure Amande, Liquorice, Passion og
Cocoa. Alle æg med chokolade, marcipan - og så smagsvarianterne. 130g

6

SUMMERBIRD • kr 900,00

Den helt store gavekasse. Easter Giftbox er den ultimative Summerbird oplevelse. Vi har ganske enkelt fyldt den
organiske og smukke trækasse til bristepunktet med smagsoplevelser som både hylder påsken, foråret og naturen.
Den perfekte gave til en som virkelig sætter pris på chokolade, velsmag og æstetik.
En ekstravagant gave med alle Summerbirds påskespecialiteter. 2065g

SUMMERBIRD • kr 202,00

Gaveæske med 18 æg. Raspberry, Praline, Amber, Valencia, Fleur d’Orange, Pure Amande, Liquorice, Passion og
Cocoa. Alle æg med chokolade, marcipan - og så smagsvarianterne. Og så er der 2 af hver... 260g

8

KATHRINE ANDERSEN • kr 36,00

Pose med 3 store chokoladeharer. Lys, mørk og hvid chokolade. 90g

7

KATHRINE ANDERSEN • kr 75,00

Gaveæske med 4 påskeharer. Marcipan med hvid chokolade, lys
chokolade og mørk chokolade. 100 g

9

KATHRINE ANDERSEN • kr 57,00

Æggebakke med 12 små trøffelæg med knasende overflade. 150g

10

KATHRINE ANDERSEN • kr 75,00

Gaveæske med 5 påskeæg. Marcipanæg med hvid, lys og mørk chokolade - og med smag af lakrids, rabarber, havtorn, pistacie og hindbær.
150g

11

KATHRINE ANDERSEN • kr 180,00

Gaveæske med 18 små dessertæg og en forårs-plade chokolade (lys
chokolade med hindbær og drys af pistacie, hindbær, saltkugler og
rabarber. 300 g

13
12

SIMPLY CHOCOLATE • kr 72,00

Somebunny to love. Æske med 12 chokoladeæg. 6 forskellige smagsvarianet fordelt på hvid chokolade, lys
chokolade og mørk chokolade. 120g

14

SIMPLY CHOCOLATE • kr 135,00

Porcelænsæg fyldt med chokolade. Der er 12 stk foliepakket chokolade med smag af marcipan, kokos/mint og
karamel./peanuts 120g

SIMPLY CHOCOLATE • kr 138,00

No bunny No cry. Æske med 24 chokoladeæg. 6 forskellige smagsvarianet fordelt på hvid chokolade, lys
chokolade og mørk chokolade. 240g

16
15

FUNC • kr 65,00

Gaveæske med blandede påskæg; chokolade, vagtel og marcipan. 180-190g

17

FUNC • kr 50,00

Hyggelig påskebox med blandede påskæg; chokolade, vagtel og marcipan. 140-150g

FUNC • kr 53,00

Hyggelig påskebox med marcipanæg. 115-125g

18

FUNC • kr 59,00

19

Æggebakke med 6 marcipanæg med mørk chokolade. 90-100g

Æggebakke med 6 pastel marcipanæg. 90-100g

21

FUNC • kr 59,00

FUNC • kr 35,00

FUNC • kr 35,00

Hvidt tinæg med marcipanæg. 100-110g

Grønt tinæg med blandede æg; chokolade, vagtel og marcipan. 135145g

20

22

FUNC • kr 50,00

Æggebakke med 12 pastel marcipanæg. 180-190g

23

FUNC • kr 60,00

Æggebakke med 18 blandede æg; chokolade, vagtel og marcipan.
175-185g

24

25

PR CHOKOLADE • kr 328,00

Royal Copenhagen porcelænsæg fyldt med pralineæg. 50g

26

PR CHOKOLADE • kr 123,00

Gaveæske med 10 fyldte chokoladeæg og et marcipanæg. 220g

PR CHOKOLADE • kr 42,00

Gaveæske med 4 fyldte chokoladeæg. 72g

27

PR CHOKOLADE • kr 125,00

28

PR CHOKOLADE • kr 48,00

Hvid hatteæske fyldt med lækre chokolader og mandler. 430g

Gaveæske med 7 marcipanæg med lys, mørk og hvid chokolade. 91g

29

PR CHOKOLADE • kr 129,00

Metalæg fyldt med marcipanæg og chokoladeæg med fyld. 288g

30

PR CHOKOLADE • kr 79,00

Gaveæske med 14 marcipanæg med lys, mørk og hvid chokolade. 182g

Køb dine påskeæg her:
MarkOn as • Sønderskovvej 7A • DK-8520 Lystrup
Tlf 8619 8686 • salg@markon.as • www.markon.as

Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

