Για μας η σοκολάτα δεν είναι απλά
ένα υλικό για Ζαχαροπλαστική.
Είναι κάτι ανώτερο και πολύτιμο.
Είναι αντικείμενο έμπνευσης,
αντικείμενο φαντασίωσης και...
πάθους
Για μας η σοκολάτα είναι
“Έρωτας”
που μας ακολουθεί και τον
ακολουθούμε…

Οικοσ Σοκολατασ

Divine

Divine

Χρόνος ζωής 18 μήνες στους 18 OC μέγιστο. Καθαρό βάρος 1,5-3 kg | 60-90 τεμάχια ανά kg

Θεϊκη Απολαυση

Ερ
ατ
ώ

Σοκολατάκια Πολυτελείας

νησ
τίσι
μο

Απόλλων

Πλάτων (νηστίσιμο)

καθαρό βάρος 2 kg. 60pcs / kg

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

Πανδώρα

Θεοδρώμα

Σμαράγδα

σοκολάτα γάλακτος με πραλίνα λευκή

σοκολάτα γάλακτος με πραλίνα λευκή

σοκολάτα υγείας με πραλίνα φουντουκιού

καθαρό βάρος 3 kg. 90pcs / kg

καθαρό βάρος 3 kg. 90pcs / kg

καθαρό βάρος 3 kg. 90pcs / kg

νησ
τίσι
μο

Ερατώ

σοκολάτα υγείας, πραλίνα μύλου

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

Θάλεια

Έρεβoς (νηστίσιμο)

Καλυψώ

σοκολάτα υγείας

σοκολάτα γάλακτος

καθαρό βάρος 2 kg. 90pcs / kg

καθαρό βάρος 2 kg. 90pcs / kg

Φαίδρα

σοκολάτα γάλακτος,
πραλίνα espresso macchiato
καθαρό βάρος 2 kg. 60pcs / kg

Ιόλη

σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα φουντουκιού

Ήβη

σοκολάτα υγείας, πραλίνα μπανάνας

σοκολάτα υγείας, πραλίνα τριαντάφυλλο

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

Διόνυσος

Αφροδίτη

σοκολάτα υγείας, πραλίνα λεμόνι

σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα τσιατούγιας

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

καθαρό βάρος 1,5 kg. 60pcs / kg

Αφ
ρο
δί
τη

Δι
όν
υσ
ος

Ήβ
η

Θά
λε
ια

σοκολάτα υγείας

Ιό
λη

σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα αμυγδάλου

Παστάκια

Χρόνος ζωής έως 6 μήνες, στους 0 έως 8 OC μέγιστο. Καθαρό βάρος 3 kg | 25-30 τεμάχια ανά kg

Διατίθενται και σε συσκευασία χωρίς
λογότυπο (No Name)

Παστάκια & Κεράσματα

ιμο
τίσ
σ
νη

Αμαρένα

κοκ, κρέμα βουτύρου, σπασμένο αγριοκέρασο,
επικάλυψη σοκολάτα

Αμαρέτο

κοκ, κρέμα βουτύρου, κροκάν αμυγδάλου,
λικέρ αμαρέτο, επικάλυψη σοκολάτας

Βραχάκι

Γκοφρέ

κοκ, κρέμα βουτύρου,
επικάλυψη σοκολάτας, αμύγδαλο

Καριόκα

γλάσο, καρύδια, κακάο,
επικάλυψη σοκολάτας

Αμόρε

βάφλα με πραλίνα φουντουκιού,
επικάλυψη σοκολάτας

γκοφρέτα
με επικάλυψη σοκολάτας

Κορμουδάκι

παντεσπάνι κρεμά βουτύρου,
πραλίνα φουντουκιού, επικάλυψη σοκολάτας

Μον Αμούρ

κοκ, κρέμα βουτύρου, κακάο,
επικάλυψη σοκολάτας

Παστάκι Κλασσικό

παντεσπάνι, κρέμα βουτύρου, κακάο, βανίλια,
επικάλυψη σοκολάτας

Παστάκι Τετράγωνο

παντεσπάνι, κρέμα βουτύρου, κακάο, βανίλια,
επικάλυψη σοκολάτας

Παστάκι Αμυγδάλου

παντεσπάνι, κρέμα βουτύρου, κακάο, βανίλια,
επικάλυψη σοκολάτας αμύγδαλο

Παστάκι κεράσι (νηστίσιμο)

παντεσπάνι, κρέμα βουτύρου, κακάο, βανίλια,
επικάλυψη σοκολάτας σπασμένο κεράσι

Πουράκι

γκοφρέτα με πραλίνα φουντουκιού
και επικάλυψη σοκολάτας

Παστάκι πορτοκάλι

παντεσπάνι, κρέμα βουτύρου, κακάο, βανίλια,
επικάλυψη σοκολάτας σπασμένο πορτοκάλι

Κεράσματα

Χρόνος ζωής 18 μήνες στους 18 OC μέγιστο. Καθαρό βάρος 3 kg | 25-30 τεμάχια ανά kg

Διατίθενται και σε συσκευασία χωρίς
λογότυπο (No Name)

Παστάκια & Κεράσματα

νησ
τίσι
μο

Ανώμαλο (νηστίσιμο)
σοκολάτα υγείας με αμύγδαλο
Νηστίσιμο

Βανίλια Τσέρι

σοκολάτα γάλακτος
με πραλίνα βανίλιας και τσέρι

Ιρις

σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα βανίλιας

Πυραμίδα Τσόκο

σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα φουντουκιού

Κις – κις

σοκολάτα υγείας, πραλίνα φράουλας

Καρμελίτα

σοκολάτα γάλακτος,
πραλίνα βανίλιας με γεύση καραμέλα

νησ
τίσι
μο

νησ
τίσι
μο

Φέτα πορτοκάλι (νηστίσιμο)
σοκολάτα υγείας με φέτα πορτοκάλι

Δαμάσκηνο (νηστίσιμο)

Σοκολάτα υγείας, δαμάσκηνο, γλάσο
Νηστίσιμο

Κροκάν

σοκολάτα γάλακτος,
πραλίνα φουντουκιού και κροκάν

Σεράνο

σοκολάτα γάλακτος, πραλίνα φουντουκιού

Εποχιακά

Chocomade

Εποχιακά

Γυμνά - Νηστίσιμα
Χριστουγεννιάτικα
Πασχαλινά

Καλυψώ Χριστουγέννων: σοκολάτα γάλακτος |καθαρό βάρος 2 kg. 90pcs / kg

Δαμάσκηνο
Καθαρό βάρος 2kg

Καρύδι κεράσι
Καθαρό βάρος 2kg

Κάστανο

Καθαρό βάρος 2kg

Πλάτων (νηστίσιμο): σοκολάτα υγείας | καθαρό βάρος 2 kg. 90pcs / kg

Μαργαρίτα υγεία + γάλακτος
Καθαρό βάρος 2kg. 90pcs/kg

Πασχαλινός

Χριστουγέννων

Πιστοποιήσεις κατά: ISO 22000:2005 | HACCP & ΕΛΟΤ | ISO 9001:2000 | ΕΣΥΔ

Λιάπης A.E.

οίκος σοκολάτας

Νέα Σάντα Κιλκίς ( 23410 646.95 και 23410 646.96  23410 646.73
✉ roylaliapi@yahoo.gr ywww.LiapisHouse.gr fb Liapis.gr

Φλούδα πορτοκάλι
Καθαρό βάρος 2kg

