
Fantastisk velsmag, fra yderst til inderst. Alle Luksus chokoladekugler er fremstillet med udgangspunkt i den danske smag. 
Vores chokoladekugler, med mørk chokolade, har et kakaoindhold på 56%. 

Der er ca. 74 luksus chokoladekugler pr. kilo.

Hos Func ønsker vi at give vores kunder den absolut bedste chokoladeoplevelse. Vi elsker håndværket og god kvalitet.

Med ønsket om en bedre chokoladeoplevelse 
God fornøjelse

LUKSUS CHOKOLADEKUGLER 
chokolade med fantastisk smag

Flødechokolade & lakrids

Skal af tyk sprød lys chokolade med kerne af lakridsganache. 
Elegant pakket i mat sort folie.

Varenr.: 33012

Mørk chokolade & hasselnøddeganache

Skal af tyk mørk chokolade med kerne af blød hasselnøddeganache. 
Elegant pakket i mat guld folie.

Varenr.: 33015

Flødechokolade & karamelcreme

Skal af tyk flødechokolade med kerne af crunchy karamel. 
Elegant pakket i mat rosa folie.

Varenr.: 33018

Mørk chokolade & karamelcreme

Skal af tyk mørk chokolade med kerne af blød karamel med havsalt. 
Elegant pakket i mat bronze folie.

Varenr.: 33017

Mørk chokolade & marcipancreme

Skal af tyk sprød mørk chokolade med kerne af blød 
marcipancreme.  Elegant pakket i mat rød folie.

Varenr.: 33004

Flødechokolade & hasselnøddeganache

Skal af tyk flødechokolade med kerne af blød hasselnøddeganache. 
Elegant pakket i mat blå folie.

Varenr.: 33013-1

Mørk chokolade & pebermyntecreme

Skal af tyk mørk chokolade med kerne af blød pebermyntecreme. 
Elegant pakket i mat sølv folie.

Varenr.: 33016

Mørk chokolade & kokoscreme

Skal af tyk mørk chokolade med kerne af blød kokoscreme. 
Elegant pakket i mat hvid folie.

Varenr.: 33014

Mørk chokolade & citroncreme

Skal af tyk mørk chokolade med kerne af blød citroncreme. 
Elegant pakket i mat grøn folie.

Varenr.: 33019

Mørk chokolade & kaffeganache

Skal af tyk mørk chokolade med kerne af blød kaffeganache. 
Elegant pakket i mat bordeaux folie.

Varenr.: 33011



Håndlavet dansk chokolade af højeste kvalitet, fremstillet efter gamle traditi-
oner og opskrifter der er blevet brugt gennem generationer.

Vi udvikler produkter og smage, der tager udgangspunkt i den danske smag. 
Her vil vi gerne fremhæve vores marcipan, som er i en klasse for sig. 
Fremstillet af 66% spanske mandler og overtrukket med den bedste

chokolade fra Grenada og Tanzania.

Vores chokolade har et kakaoindhold på op til 70%, og vi benytter kun 
naturlige farver og smagsstoffer i vores fyld.

Det er vores ønske at give vores kunder den absolut bedste chokoladeoplevel-
se. Hvert stykke chokolade er lavet med passion for håndværket og kærlighed 

til den gode kvalitet.

Med ønsket om en bedre chokoladeoplevelse
God fornøjelse

DANSK LUKSUS CHOKOLADE 
Fyldt lækkert chokolade

Orange
58% mørk chokolade med fyld af 

frisk orangeganache.

DANSKE DRAGÉE KUGLER

Hvid chokolade & flydende 
lakrids rullet i hindbær.

Farve: Rød

DESSERTCHOKOLADE

Lakridstærte
Hvid chokolade med flydende 

lakridscreme.

EGOLADER

DANSKE CHOKOLADETÆRTER

Nougattærte
Lys chokolade med nougat og 

hasselnød. 

Peanutbutter
Mørk chokolade med ægte 

amerikansk cremet peanutbutter 

Karameltærte
Mørk chokolade med saltkaramel 

og krokant

Karamelliseret
Hvid karamelliseret chokolade  

med skøn salt karamel.

Lakrids
Skøn hvid chokolade med fyld af 

flydende lakrids.

Pebermynte
58% mørk chokolade med kerne 

blød pebermynte..

MARCIPAN

Marcipan / karamel
Marcipan af 66% spanske mandler 
tilsat flydende karamel med salt. 
Overtrukket med lys chokolade.

Ren marcipan
66% spanske mandler overtrukket 

med 60% mørk chokolade.

Lakrids / Vaniljecreme
66% spanske mandler med 

lakridsolie overtrukket med lys 
chokolade.

Hvid chokolade med kerne af 
flydende lakrids.

Farve: Sort

Hvid chokolade med kerne af blød 
salmiaklakrids.

Farve: Brun

66% økologisk marcipan over-
trukket med 60% mørk økologisk 
chokolade. Pynt med frysetørret 

hindbær.

Hasselnøddepraliné
Lys chokolade med fyld af hassel-

nøddepraliné.


