PÅSKE 2020

2. SUMMERBIRD • 4 påskeæg • kr 82,-		

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. 120 g

1. SUMMERBIRD • spring collection • kr 310,-

Den fuldkomne æske; Spanske mandler - med mørk chokolade, med vanilje 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. 565 g

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

3. SUMMERBIRD • gavepose • kr 185,-

Gavepose med lækre specialiteter. Easter favourites: En variation af påskens favoritter. 9 fyldte æg
Passion og Amber: Spanske mandler, amber chokolade, vanilje og passionsfrugt. Spring Season: Mørk chokolade Peru
71%, ristede mandler, ristet pistacie, rabarber. 325 g

5. XOCOLATL • sweet bunnies • kr 109,-

Fyldte chokoladeharer med citron, hasselnødde karamel, nougat, saltkaramel, passion og karamel ganache. 140 g

6. XOCOLATL • æg lille • kr 69,4. XOCOLATL • hvid æske med æg • kr 89,-

Fyldte chokoladeæg med lakrids, mint, saltkaramel og mango/lime. 70 g
Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

Xocolatl´s fine porcelænsæg med delikat fyld. Ægget leveres
med 40 g - 8 stk. ass. fyldte æg med lakrids, nougat, mint,
saltkaramel, passion, vaniljekaramel, citron og karamelsmag. Ægget leveres i en transparent æske med sløjfe

7. XOCOLATL • æg stort • kr 119,-

Xocolatl´s store porcelænsæg med delikat fyld. Ægget leveres
med 150 g blandede fyldte æg med lakrids, nougat, mint,
saltkaramel, citron, vaniljekaramel og passionsmag.
Ægget leveres i en transparent æske med sløjfe

8. PR CHOKOLADE • gul dåse • kr 105,-

10. PR CHOKOLADE • grøn dåse • kr 135,-

9. PR CHOKOLADE • rosa dåse • kr 105,-

11. PR CHOKOLADE • guld dåse • kr 135,-

Et skønt mix af chokolade drageéæg, fyldte hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt assort. marcipanæg
af egen opskrift i smuk og stilfuld Cocoture Palæ gift selection i gul og med sort låg. 200 g

Et skønt mix af chokolade drageéæg, fyldte hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt assort. marcipanæg
af egen opskrift i smuk og stilfuld Cocoture Palæ gift selection i rosa og med sort låg. 200 g
Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

Et skønt mix af chokolade drageéæg, fyldte hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt assort. marcipanæg
af egen opskrift i smuk og stilfuld Cocoture gift selection i grøn og med sort låg. 275 g

Et skønt mix af chokolade drageéæg, fyldte hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt assort. marcipanæg
af egen opskrift i smuk og stilfuld Cocoture gift selection i orange/guld og med sort låg. 275 g

13. PR CHOKOLADE • Royal Copenhagen porcelænsæg • kr 355,Originale Cocoture chokoladekugler i Royal Copenhagen æg. 50 g

12. PR CHOKOLADE • lakrids • kr 53,-

Lakridseriet påskekalender ”5 days of easter”. Forskellige fristelser fra Lakridseriets univers samt fyldte chokoladeæg
med lakrids. 140g
Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

14. PR CHOKOLADE • Royal Copenhagen vase • kr 355,Multicolour pralinéæg med nougatfyld i Royal Copenhagen vase. 50 g

15. PR CHOKOLADE • 8 marcipanæg • kr 61,8 stk. assort. marcipanæg i sort aflang æske. 104 g

16. PR CHOKOLADE • hvid æske • kr 45,-

7 stk. assort. marcipanæg i hvid æske med gult Cocoture bånd. 91 g
Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

17. PR CHOKOLADE • stor rund æske • kr 271,-

Et skønt mix af chokoladedrageéæg, fyldte hjemmelavede chokoladeæg med forskellig smag samt multicolour
pralinéæg med nougat fyld i rund hvid Cocoture Palæ æske. 600 g

18. MARKON-FUNC • sort bøtte • kr 399,-

Påskemix flowpack. Marcipanæg, nougatæg, fugleæg, pastel-marcipanæg. 1000 g (Bøtte H27 x Ø15 cm)
(Prisen er incl. label med logo og påskehilsen - min. 10 stk)
Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

19. FUNC • æggebakke 6 æg • kr 35,Æggebakke, marcipanæg 6 stk. 63-68 g

20. FUNC • æggebakke 12 æg • kr 55,Æggebakke, marcipanæg pastel 12 stk. 175-185 g

22. FUNC • grøn æske • kr 52,-

God påskeæske grøn, marcipan/pastel/fugleæg 9 stk. 105-115 g
(mulighed for logobånd/påskehilsen + kr 8,00 ved 100 stk)

FUNC • æggebakke med logo

Æggebakkerne leveres med gul sløjfe. Ellers mulighed for logo/påskehilsen + kr 8,00 ved 100 stk.

21. FUNC • æggebakke 18 æg • kr 75,
Æggebakke, påskemix 18 stk. 200-210 g

23. FUNC • metalæg • kr 75,-

Tinæg grønt, store marcipanæg 6 stk. 190-200 g
Alle priser er ved køb af min. 10 stk • Priserne er excl. moms og fragt

25. FUNC • Easter Bunny Box • kr 33,-

Easter Bunny box, decoæg 7 stk. 65-70 g
(mulighed for logobånd/påskehilsen + kr 8,00 ved 100 stk og/eller label på låg + kr 8,00 ved 100 stk)

24. FUNC • påskebox • kr 45,-

Påskebox Easter Bunny, påskemix flowpack 90-100 g

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

26. FUNC • Easter Bunny Box pastel • kr 33,-

Easter Bunny box, marcipanæg pastel 6 stk. 85-90 g
(mulighed for logobånd/påskehilsen + kr 8,00 ved 100 stk og/eller label på låg + kr 8,00 ved 100 stk)

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

