
Katalog czekolad

Tak smakuje
szczęście!
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Biała czekolada  
z żurawiną  
i orzechami laskowymi
Najlepsza belgijska biała czekolada, słodka żurawina 
i chrupiące orzechy laskowe. Każdy jej kęs to sama 
przyjemność dla zmysłów... które odpływają  
na chwilę, aby zaraz powrócić po kolejny kawałek. 

17,50zł
Cena za 100g

Biała czekolada  
z truskawkami
Z czym najlepiej smakują truskawki? Oczywiście, 
że z czekoladą! A gdy połączymy je z najlepszą  
na świecie białą belgijską czekoladą, uzyskamy tak 
obłędny duet, że pozostaje tylko rozkoszować się 
nim kawałeczek, po kawałeczku.

17,50zł
Cena za 100g

Biała czekolada  
z malinami
To subtelne w smaku, zgrabne połączenie 
delikatnej belgijskiej białej czekolady Callebaut  
z owocową nutką malin. Po prostu rozpływa się  
w ustach. 17,50zł

Cena za 100g
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Czekolada mleczna  
z musli 
To prawdopodobnie najpyszniejsza wersja musli 
na świecie! Najlepsza belgijska czekolada mleczna 
Callebaut z chrupiącymi płatkami zbożowymi
i suszonymi owocami. 

17,50zł
Cena za 100g

Czekolada mleczna  
z malinami
Kiedy przychodzi ochota na coś pysznego...  
Warto mieć pod ręką tabliczkę najlepszej 
belgijskiej czekolady z soczystymi malinami, 
która uprzyjemnia każdą chwilę. 

17,50zł
Cena za 100g

Czekolada mleczna  
z orzechami laskowymi
Wyśmienita mleczna czekolada i najlepsze 
orzechy laskowe, to klasyczny duet,  
który zawsze smakuje doskonale.

17,50zł
Cena za 100g
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Czekolada  
półwytrawna  
z orzechami laskowymi
Duuuuużo orzechów i duuuużo kakao! Jednym 
słowem czekolada na bogato!  Półwytrawna 
czekolada Cacao Barry z Wybrzeża Kości 
Słoniowej, 41% naturalnego kakao oraz ulubione 
orzechy laskowe, które są wyśmienitym 
dopełnieniem każdej tabliczki.

19,50zł
Cena za 100g

Czekolada  
półwytrawna  
z truskawką i pistacją 
Czekolada Cacao Barry z 41% kakao suto  
wyłożona truskawkami i pistacjami. Wygląda tak 
pięknie, że szkoda ją zjeść, ale warto bo smakuje 
bosko mmm...

19,50zł
Cena za 100g
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Czekolada wytrawna  
z pomarańczą 
Szlachetne połączenie gorzkiej czekolady  
70% kakao ze smakiem soczystej pomarańczy. 
Wytrawna klasyka, która zawsze smakuje 
wyśmienicie.

19,50zł
Cena za 100g

Wytrawna czekolada  
z orzechami laskowymi 
Kolejna propozycja dla osób, które lubią wytrawną 
klasykę. Wyśmienita czekolada 70% kakao 
pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej  
oraz najlepsze orzechy laskowe w każdym kawałku.

19,50zł
Cena za 100g

Wytrawna czekolada  
z chrupiącymi  
kuleczkami ryżowymi 
Czekolada 70% Cacao Barry o głębokim 
kakaowym smaku doskonale połączona 
z najpyszniejszymi chrupiącymi kuleczkami 
ryżowymi. Sprawia, że ciężko zatrzymać się  
na jednej kostce…

19,50zł
Cena za 100g
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Czekolada cappucino 
z chrupiącymi  
kuleczkami ryżowymi 
Mleczna czekolada o delikatnym kawowym 
smaku, dopełniona chrupiącymi ryżowymi 
kuleczkami to wielka rozkosz dla podniebienia. 

17,50zł
Cena za 100g

Czekolada karmelowa  
z bananami  
i dmuchanym ryżem
Jedne z najpyszniejszych smaków dzieciństwa: 
karmel, czekolada, dmuchany ryż i słodkie 
banany. Ich połączenie w tabliczce czekolady 
musiało się skończyć tylko doskonałym smakiem. 

19,50zł
Cena za 100g

Czekolada cappucino  
z orzechami włoskimi 
i przyprawą do piernika
Mnóstwo wspaniałych doznań smakowych  
w każdym kawałku! Doskonała belgijska czekolada 
mleczna o delikatnym smaku kawy cappuccino 
z dodatkiem naszej autorskiej przyprawy 
piernikowej i chrupiących orzechów włoskich. 

17,50zł
Cena za 100g



Tak smakuje
szczęście!

Cukiernia Bakus
ul. Braterska 26

Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215 24 71
biuro@bakus.com.pl
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