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EEN TAFEL VOL LEKKERS. 
ZO HOORT HET MET 
DE FEESTDAGEN!
 
Al dat lekkers wordt met liefde gemaakt bij Martinez Chocolade. 

Een familiebedrijf dat al 70 jaar overheerlijke chocoladeproducten 

maakt. Wij bieden een breed assortiment bonbons, truffels en 

seizoensproducten aan. De chocolade wordt bereid met de beste 

kwaliteit cacaobonen ter wereld. Bovendien worden de vullingen 

bereid volgens eigen receptuur, uit eigen keuken en verwerkt 

volgens de strengste normen. Al onze chocolade is UTZ  

gecertificeerd en glutenvrij.

 

Een mooi en lekker product om uw personeel of relaties mee  

te verrassen tijdens de feestdagen! Kiest u voor een heerlijke 

chocolade letter voor 5 december of een mooi kerstgeschenk 

geheel naar wens gevuld? Er zijn diverse mogelijkheden op  

het gebied van product en verpakking.  

Het is ook mogelijk om onze producten te personaliseren met 

een bedrijfskaartje, persoonlijke boodschap of chocolade logo. 

Interesse? U kunt hiervoor vragen naar de mogelijkheden. 



Chocolade letter van maar liefst 225 gram, gedecoreerd met  
chocolade sint. Leverbaar in alle letters van het alfabet in melk,  
puur of witte chocolade. De letter wordt verpakt in een transparant 
doosje en naar wens ingepakt in cadeaupapier.

Prijs € 5,00. 

CHOCOLADE LETTERS HAZELNOOTPRALINE LETTERS

Chocolade letter gevuld met hazelnootpraline van 200 gram,  
gedecoreerd met pure en witte chocolade. Leverbaar in alle letters  
van het alfabet. De letter wordt verpakt in een transparant doosje  
en naar wens ingepakt in cadeaupapier.

Prijs € 5,00.
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Luxe chocolade letter van circa 400 gram. Hand gedecoreerd  
met verse walnoten. De letter wordt verpakt op een gouden bodem  
met cellofaan en naar wens ingepakt in cadeaupapier.  
Leverbaar in de letter S in melk en pure chocolade. 

Prijs € 11,42.

LUXE GESPOTEN LETTERS DIVERSE SINTGESCHENKEN

1   Sintkoker gevuld met vrolijke sintfiguurtjes. Inhoud 320 gram en aangekleed  
met strik, prijs € 8,21.

2  Transparante verpakking gevuld met vrolijke sintfiguurtjes.  
Leverbaar in 250 of 330 gram, prijs vanaf € 5,46.

3   Rood/wit doosje gevuld met een gevarieerd assortiment sintchocolade. Deze kan 
worden ingepakt in cadeaupapier. Leverbaar in 250 of 500 gram, prijs vanaf € 5,28.  

4  Zakje gevuld met gemengde sintchocolade. Leverbaar in diverse maten,  
vanaf 150 gram. Prijs vanaf € 2,98. 

5  Chocolade tablet met handgeschreven tekst. Gewicht 220 gram. Leverbaar in  
melk en pure chocolade. De tablet wordt verpakt in cellofaan, prijs € 4,13. 
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Design cadeaupapier kan 
afwijken i.v.m. beschikbaarheid.



PRIJSLIJST SINTARTIKELEN*

Chocolade letters Prijs
Melk chocolade € 5,00
Puur chocolade € 5,00
Wit chocolade € 5,00
Hazelnootpraline € 5,00

LETTERACTIE T/M  
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022:

Bestel voor zaterdag 12 november uw chocolade 
letters en maak gebruik van onze unieke letteractie:
ELKE VIERDE CHOCOLADE LETTER GRATIS!
Deze actie geldt enkel voor de chocolade letters 
van € 5,00.

Luxe gespoten letters Prijs
S - 400 gram € 11,42

Transparante verpakking Prijs
8x8x8 cm - 250 gram € 5,46 
12x12x4 cm - 330 gram € 8,21

Koker Prijs
30 cm - 320 gram € 8,21

Zakje sint Prijs
Zakje - vanaf 150 gram € 2,98 

Tablet met tekst Prijs
Tablet - 220 gram € 4,13 

Rood-wit doosje sintchocolade Prijs
250 gram € 5,28
500 gram € 9,13 

AFHALEN OF LEVEREN: 

Wij zetten uw bestelling klaar op de door u gewenste 
afhaaldatum. Deze kan worden opgehaald in onze 
winkel. Liever de bestelling laten leveren? Dat kan  
natuurlijk ook. Vraag naar de mogelijkheden en even-
tuele bezorgkosten. Bij het plaatsen van uw bestelling 
maken we graag een afhaal of bezorgafspraak. 
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BEKIJK OOK ONS KERSTASSORTIMENT! 
*Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% btw.



Luxe kerstballotin aangekleed met strik en corsage.  
Gevuld met een gevarieerd assortiment bonbons of kerstchocolade.

Leverbaar in diverse maten vanaf 150 gram. 
Prijs vanaf € 5,00. 

Ballotins verkrijgbaar in diverse kerstkleuren; zilver, rood, goud en groen.

KERSTCORNETS

Rood/wit doosje gevuld met een gevarieerd assortiment bonbons  
of kerstchocolade. Het rood/wit doosje kan eventueel worden  
ingepakt in kerstpapier. 

Leverbaar in 250 en 500 gram. Prijs vanaf € 5,28.

ROOD/WIT DOOSJES
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Chocolade tablet met handgeschreven tekst. 
Gewicht 200 gram. 

Leverbaar in melk en pure chocolade.  
De tablet wordt verpakt in cellofaan. 

Prijs € 4,13.

KERSTTABLETTEN

1  Zakje gevuld met gemengde kerstchocolade. Afgewerkt met  
sticker of met lintje. Leverbaar in diverse maten, vanaf 150 gram. 
Prijs vanaf € 2,98. 

2  Transparante verpakking gevuld met vrolijke kerstfiguurtjes.  
Leverbaar in 250 of 330 gram, prijs vanaf € 5,46.

3  Kerstkoker gevuld met vrolijke kerstfiguurtjes. 
Inhoud 320 gram en aangekleed met strik, prijs € 8,21.

DIVERSE KERSTGESCHENKEN
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1  Luxe kerstdoosje gevuld met een gevarieerd assortiment bonbons. 
Afgewerkt met luxe kerststrik. Groot formaat met 15 bonbons. 
Prijs € 10,05

2  Luxe kerstdoosje gevuld met een gevarieerd assortiment bonbons. 
Afgewerkt met luxe kerststrik. Medium formaat met 9 bonbons.  
Prijs € 6,38

LUXE KERSTGESCHENKEN

3  Luxe kerstdoosje gevuld met een gevarieerd assortiment bonbons. 
Afgewerkt met luxe kerststrik. Klein formaat met 4 bonbons.  
Prijs € 3,62

* Verkrijgbaar in diverse kleuren; goud, zwart of rood.
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PRIJSLIJST KERST ARTIKELEN:*

Kerstcornets Kerstassortiment
(een mix van gevulde en niet  
gevulde kerst chocolade)

Bonbons populair
(op basis van slagroom, hazelnoot-
praline, ganache en marsepein)

Bonbons super
(op basis van likeur, ganache  
en marsepein)

150 gram € 5,00 € 5,00 € 5,92
250 gram € 7,28 € 7,28 € 8,72
325 gram € 9,13 € 9,13 € 11,47
500 gram € 11,88 € 11,88 € 16,47
750 gram € 17,39 € 17,39 € 21,97
1 kilo € 21,97 € 21,97 € 30,22

Rood/wit Kerstassortiment Bonbons populair Bonbons super
250 gram € 5,28 € 5,28 € 7,61
300 gram € 6,34 € 6,34 € 9,13
500 gram € 9,13 € 9,13 € 13,72

Zakje kerst Kerstassortiment
150 gram € 2,98
200 gram € 3,67 
250 gram € 4,59 
300 gram € 5,50 

Kubus doosje Kerstassortiment
8x8x8 cm - 250 gram € 5,46
12x12x4 cm - 330 gram € 8,21

Koker Kerstassortiment
30 cm - 320 gram € 8,21

Tablet met tekst Melk en puur
Tablet - 200 gram € 4,13

Luxe kerstgeschenken Bonbons populair
15-vaks € 10,05
9-vaks € 6,38
4-vaks € 3,62
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*Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% btw.

AFHALEN OF LEVEREN: 
Wij zetten uw bestelling klaar op de door u gewenste 
afhaaldatum. Deze kan worden opgehaald in onze 
winkel. Liever de bestelling laten leveren? Dat kan 
natuurlijk ook. Vraag naar de mogelijkheden en even-
tuele bezorgkosten. Bij het plaatsen van uw bestelling 
maken we graag een afhaal of bezorgafspraak. 



WAAR KUNT U ONS VINDEN? 
AMSTELVEEN

Rembrandtweg 79, 1181 GE Amstelveen 
Telefoon 020 641 99 89 
E-mail amstelveen@martinezchocolade.nl

BESTEL NU ONLINE VIA DE QR CODE OF OP 
WWW.MARTINEZCHOCOLATIERAMSTELVEEN.NL


