
Wij vertalen uw streek 
naar een hemelse smaak! 

Onze workshops zetten
‘work’ om in ‘joy’

Wij laten u scoren bij 
klanten en relaties met een 
door u samengestelde en 
gepersonaliseerde praline. 

Averboodsebaan 38 | B-2431 VEERLE-LAAKDAL | TEL. 0495 53 04 53

WWW.CHOCOLATESF IERENS .BE

Geeft u net 
dat ietsje 
meer! 

heerlijke huisbereide pralines met jouw logo, tekstje en/of foto erop waarvan je de vulling zélf kan kiezen!
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vanille fondant   citroen crisp tropisch fruit ganache
  origin: ecuador

18 19

chocolate is 
nature’s way of making up 
for mondays

  onze producten kunnen sporen van noten bevatten!
  allergenen die mogelijk in onze pralines verwerkt zijn:  gluten  soja  melk  noten  weekdieren  sulfiet.
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whisky ganache   averbode ganache   aardbeien ganache 
origin: ecuador

  

koffie ganache    frambozen fondant  yuzu ganache
origin: costa rica  origin: venezuela
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gelei van mojito caramelisé 
origin: grenada

 

truffel ganache    gelei van rabarber caramelisé   frambozen ganache 
origin: venezuela origin: madagascar
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13

ananas ganache   gelei van daiquiry en limoen  mokka ganache
 origin: peru

    
 

banaan ganache    pistache ganache speculoos ganache
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GEPERSONALISEERDE PRALINES

Uw gastvrouw bedanken, uw klanten  
verrassen,  toekomstige   grootouders 
op de hoogte brengen van hun  
nieuwe rol, zakenrelaties verwennen,  
na een feestje uw gasten een  
presentje mee naar huis geven, ... 

Mag het eens iets anders zijn?
Loop op een originele manier in de 
kijker. Zet uw foto of boodschap op 
een artisanaal bereide praline, en 
breng zo iedereen op een heerlijke 
manier op de hoogte! 

heerlijke huisbereide pralines met jouw logo, tekstje en/of foto erop waarvan je de vulling zélf kan kiezen!
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WORKSHOPS, 
ALS BIJLEREN GENIETEN WORDT! 

Teambuilding brengt mensen dichterbij.
Een workshop brengt mensen kennis bij. 
Bij ons krijgt u beiden in één pakket! 

Onze informele, non-nonsens aanpak  
zorgt voor het wegvallen van de  
barrières. Met ons vakmanschap 
én onze beroepstrots introduceren  
wij u in de wondere wereld van  
chocolade! 

UW STREEK IN EEN PRALINE

Ook uw streek kan een streling voor de smaak- 
papillen worden. Welke producten zijn eigen aan uw 
streek? Meer dan u kon vermoeden, niet waar? 

U steekt de handen uit de mouwen  
en op het einde van de sessie  
bent u heel wat informatie rijker 
over pralines en over ... elkaar. 

Top of the bill! 
Op het einde van de dag keert u 
huiswaarts met uw eigen heerlijke 
creaties. 

Tip! Probeer te weerstaan aan 
de geur en de smaak tijdens de  
terugrit zodat de thuisblijvers ook 
nog iets hebben om van te  proeven. 
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Samen met u verwerken wij dit streekproduct, van 
bier tot witloof, in een praline. Uw klanten worden 
omver geblazen door een explosie van smaken. 

KENNIS & PLEZIER
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praliné vanille    stracciatella   passievrucht ganache
  origin: sao thomé
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praliné wit   praliné melk  praliné puur 

      
   

chocolade caramel   bosbessen ganache limoncello fondant
origin: vanuatu origin: ecuador    
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