
Nyhedsbrev

Uge 40

1 kg blanding
Toms, Mars & 
Fazer i æske
Kun ved 100 
stk. pr stk.
168,00 inkl moms
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Vare Variant
I pak.

Pak 
kg

pris Pr kg 100 kg
Stk.

I alt 
kg

Ialt kr

Toms festival
7 2,4 467,00 194,00 11 26,4 5137

Toms Favorit
4 1,9 407,00 214,00 11 20,9 4477

Mars 
Miniature 3 4 382,00 127,60 7 21 2674

Dumle 1 3 376,00 125,00 6 18 2256

Fazermint 1 3 376,00 125,00 6 18 2256

Ialt 100 kg 100,4 16800

Tilføj:
Variant Pak kg pris Pr kg

Reisen 1 1 113,25 113,25

Toblerone 
mini 1 0,9 254,50 228,95

Twist 5 5 1089,00 217,85

Daim 1 2,5 567,50 227,00

Marabou 1 1,2 278,25 231,75

P Tærter 
mini 1 1,3 169,75 138,25

After Eight 1 2,9 544,45 187,75

Quality  Str
6 2,9 407,85 140,65

Merci Petiti 5 1 300,50 300,50

Fazer Gesh
1 3 444,75 148,25

Marianne 
Pepperm. 1 2,5 287,50 115,00

Marianne 
Toffee 1 2,5 287,50 115,00

Guld 
Karamel 1 1 152,65 152,65

Mini 
Skildpadde 1 0,8 166,50 208,25

Mini 
Marcipanbr 1 1,8 539,00 299,505

Chokolade
kugler 20 1 186,50 186,50

Æske og pakning pr stk. – 13,50 Gavebånd og branding (klistermærke) efter tilbud. 
Alle priser er inkl. moms
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Blanding efter eget ønske

Kun de kendte brands 

Mangler du lige et 

julegaveforslag
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I Skemaet på forrige side er der mulighed for 
at sammensætte den optimale 
sammensætning som du eller din kunde måtte 
ønske.
Først er der et godt 100 kg tilbud/blanding.

Dernæst er der muligheder for at tilsætte eller 
udskifte slik i din special blanding, der er pris 
pr kilo. Vi tilbyder en standard æske med eller 
uden branding eller pakke i din egen æske.



Nyhed
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Helt ny moderne FSC 
certificeret boks:

15 x 15 x 10 cm.
Med 500 gr blandet:
Toms Festival og Favorit
Mars Miniature
Fazer Dumle
Fazer Mint 
Pris 164,00
Eller

20 x 20 x 15 cm
Med 1000 gr blandet:
Toms Festival og Favorit
Mars Miniature
Fazer Dumle
Fazer Mint 
Pris 295,00

Inkl. moms

Gavebånd evt. Branding 
efter tilbud.

Nyhed



Toms mini favoritter er små enkelt 
indpakket chokolader.

Varianterne er: Mini Guldbarre mælk, 
Mini Yankiebar, Mini Yankie Mandel og 
Mini Hollybar

Alt guldet samlet i en æske. Perfekt til at 
have stående i en skål eller super gode 
til at dele ud af. 

Toms festival er en blanding af alle 
Toms favoritter.

Bestående af: Mini Skildpadder, 
Guld Karameller, Mini Guldbarre (2 
varianter Mælk, Mint ), 3 varianter 
af karameller, alt i alt en skøn 
blanding af guld lige til at serverer.

Små Snickers chokolader – fyldt 
med karamel, peanuts og 
nougat, samt overtrukket med 
et tykt lag mælkechokolade. 
Snickers blev lanceret i 1930, og 
i dag er den stadig en favorit 
hos mange.
Små Mars chokolader – med 
karamel og chokolade er de én 
af de største 
”chokoladesucceser” i verden.
Små Twix chokolader – med 
blød karamel, knasende sprød 
kiks, og lækker chokolade.
Små Bounty chokolader –
paradis i chokoladeform. Saftig 
og velsmagende kokos, indhyllet 
i et tykt lag mælkechokolade.
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Vælg dine 
favoritter



Den berømte finske mynte. 
Fazermint er en mundvandende 
kombination af glat mørk chokolade 
og en blød og cremet 
myntepåfyldning lavet med ægte 
pebermynteolie.

Dumle fra Fazer er sød karamel 
kombineret med lækker chokolade, 
der forkæler dine smagsløg. Del 
dem med din familie en hyggelig 
weekendaften. Brug Dumle til en 
gavepakning eller møde

Små Snickers chokolader – fyldt 
med karamel, peanuts og 
nougat, samt overtrukket med 
et tykt lag mælkechokolade. 
Snickers blev lanceret i 1930, og 
i dag er den stadig en favorit 
hos mange.
Små Mars chokolader – med 
karamel og chokolade er de én 
af de største 
”chokoladesucceser” i verden.
Små Twix chokolader – med 
blød karamel, knasende sprød 
kiks, og lækker chokolade.
Små Bounty chokolader –
paradis i chokoladeform. Saftig 
og velsmagende kokos, indhyllet 
i et tykt lag mælkechokolade.
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Vælg dine 
favoritter



De kendte chokolade kugle i 21 varianter 
og farver plus Mixet 1 kg poser
Se hele sortimentet klik her 

7

Vælg dine 
favoritter

https://iios.dk/vare-kategori/chokolade-kugler


Mini Toblerone i tre varianter; mørk 

chokolade, lys chokolade og hvid 
chokolade.

Riesen fra Storck er en lækker 
kombination af mørk chokolade 
med blødt karamelfyld. Den mørke 
chokolade har en intens smag, som 
den har fået fra den specielle 
blanding af udvalgte Gavoa-
kakaobønner. Nyd Riesen til en 
hyggelig filmaften i gode venners 
lag eller tag den med på en hyggelig 
familieudflugt.

Smag dig frem til, hvilken 
chokolade og karamel, der er din 
favorit - der er mange varianter at 
vælge imellem. I bøtten gemmer 
der sig alt fra Chokoladetoffee, 
Caramel og Nougatcrisp til Japp, 
Golden Toffee, Daim og Lakrids.
Twist er en klassiker, der smager 
godt året rundt - til sommerens 
fester eller som juleslik til 
medarbejderne i virksomheden.
Forkæl medarbejderne med en 
skål lækker chokolade på 
storkontoret eller fyld skålene på 
mødekontoret, der vil altid være en 
smagsvariant, der vil falde i god 
smag.

8

Vælg dine 
favoritter



De lækre og velkendte chokolader 
"Marabou Mælk". Hvert stykke 
chokolade vejer 10 gram og er 
individuelt indpakket, så de er ideelle at 
præsentere i en flot skål til receptionen 
eller på mødebordet.

Daim Miniature indeholder små 
minitures af den velkendte daim.

P-tærter består af en bund af 
fransk nougat drysset med ristede 
jordnødder, som derefter 
overtrækkes. På engelsk hedder 
jordnødder ‘peanuts’, hvilket er 
baggrunden for navnet P-tærter. P-
tærten så dagens lys for første 
gang i 1953 og er en af Carlettis 
klassikere.
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Vælg dine 
favoritter



Indeholder 6 forskellige varianter: Mørk 
chokolade, chokolademousse, marcipan, 
nougat, mandel samt 
kaffesmag. Fremstillet af de allerbedste 
ingredienser. Tag en pause og nyd en 
Merci petits. Populær og udsøgt 
chokolade, når du trænger til at blive 
forkælet.
Alle chokolader er individuelt 
indpakkede.

After Eight Finest Mint Pralines er 
små fyldte chokolader med en 
perfekt kombination af frisk 
mintcreme og et tyndt lag mørk 
chokolade. After Eight Finest Mint 
Pralines er med sin gode størrelse 
særdeles velegnede som en let 
dessert efter middagen eller som 
en lille forkælelse til den søde tand.

2900 g lækker fyldt chokolade -
Quality Street har været en del af 
den danske jule tradition i årtider
Den første dåse med Quality Street 
blev produceret i 1936 og siden da 
har den været en del af den danske 
juletradition
12 Smags varianter - hvilken en er 
din favorit...
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Vælg dine 
favoritter



Geisha er chokolade og 
nøddepraliner indsvøbt i det 
lyserøde, klassiske slikpapir. 

Fazer Marianne Toffee bolsjer i en 
anden udgave end de originale. 
Med den klassiske mint smag som 
kendetegner disse bolsjer, men 
indvendigt er den nu fyldt op med 
karamel i stedet for. Et virkelig 
lækkert bolsje.

Marianne Original er de klassiske og 
velsmagende bolcher med pebermyntesmag 
og lækkert chokoladefyld, som henleder 
tankerne på de gode gamle dage og alle de 
gode tider.
Marianne bolcherne har været en favorit siden 
1949 og med sin karakteristiske rød- og 
hvidstribede indpakning er bolsjerne 
letgenkendelige.
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Vælg dine 
favoritter



Toms Mini Skildpadder er de 
klassiske skildpadder i en mundret 
minivariant. Skildpadderne består 
af fyldig mørk chokolade med en 
lækker midte af romcreme og 
karamel. Sæt chokoladerne på 
bordet, når du vil forkæle dem, du 
holder af lidt ekstra. Server dem 
gerne til en god kop kaffe.

Toms Guld Karameller er de klassiske 
chokoladeovertrukne karameller, som har 
været en favorit siden 1956. Kombinationen 
af chokolade og karamel er helt uimodståelig. 
Snup et par stykker til eftermiddagskaffen, 
eller tag posen med på picnic - så har du lidt 
lækkert, når den søde tand skal stilles.
Bemærk Toms Gulkaramel er også i Festival

Anthon Berg Mini Marcipanbrød indeholder de 
velkendte marcipanbrød med den 
karakteristiske lyserøde indpakning. I hver 
enkelt indpakning finder du blød marcipan 
omsluttet af fyldig mørk chokolade, som 
tilsammen giver en helt uimodståelig 
smagsoplevelse. Giv æsken i gave til én, du 
holder af, eller behold den for dig selv. Så kan 
du snuppe et mini marcipanbrød, når du føler 
dig lækkersulten.
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Vælg dine 
favoritter



Vi tilbyder færdig pakket blandinger i 
henhold til Skema i denne 

præsentation.

Med Branding (klistermærke eller 
tryk).

Æske i fem farver.
2 str. I Art Boks

Kontakt os for et tilbud

IIOS
Hirtshals

niels@iios.dk
Eller

20 57 68 80

Alle priser er inkl. moms og levering frit 
ved 3000 kr. Forbehold for udsolgte varer.
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Vælg dine 
favoritter
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