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Craciunul este despre magia aromelor 
unice si a gusturilor intense

Crăciunul este cel mai special moment al anului!
 Pentru a îndulci aceste momente și pentru a-l face mai remarcabil 

și unic, am creat o colecție BerryO, dedicată special acestei perioade 
magice: căpșuni glazurate cu cea mai fină ciocolată și multe alte 
arome unice, cakesicles cu o umplutură sofisticată, Choco Bombs 

pline cu surprize și multe alte delicatese.

Magia Craciunului este despre 
rafinamentul ciocolatei
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Noi iubim ciocolata, la fel ca voi! Din pură pasiune pentru ceva dulce 
s-a născut ideea BerryO! Apoi am adăugat inspirație și ne-am luat 
angajamentul de a face o treabă extraordinară, folosind doar produse 
de foarte bună calitate!

Căpșunile glasate sunt specialitatea noastră, fiind folosite cele mai 
proaspete și zemoase căpșuni Albion, scufundate în ciocolată fină 
belgiană, de cea mai bună calitate și cu cele mai inedite arome. 
De asemenea, am creat cele mai frumoase modele pentru a aduce 
spiritul Crăciunului celor cu care alegeți să împărtășiți produsele create 
special pentru acest sezon.

Sperăm ca răsfoirea catalogului nostru, pregătit cu la fel de multă 
măiestrie și atenție precum deserturile noastre, să vă încânte și abia 
așteptăm proiectele viitoare! 

Sortimente diverse
Ciocolata pe care am ales să o folosim este exclusiv ciocolată belgiană 
fină Callebaut, iar pentru desertul perfect folosim mai multe sortimente: 
ciocolată cu lapte, ciocolată neagră, ciocolată albă, ciocolată albă fără 
zahăr, ciocolată cu lapte fără zahăr, dar și ciocolată aromată: cu 
portocale, lămâie verde, Caramel, Cappuccino, Ruby (gust fructat) și 
Gold (ciocolată albă cu aromă de caramel sărat).

Coșuri cadou de Crăciun 
Am pregătit mai multe pachete special concepute pentru Crăciun, pline 
de bunătăți dulci, create cu multă atenție și pasiune, cadouri ideale pentru 
angajații sau partenerii dumneavoastră de afaceri.

Pachete de Revelion 
Pentru ocazia specială a ultimei zile din an, BerryO a conceput pachete 
personalizate cu deserturi de calitate, pentru o experiență gustativă și 
vizuală unică.

Dragi clienti,

“Obiectivul nostru este de a ne 
asigura că produsele pe care le 
creăm aduc bucurie tuturor 
celor care le gustă.”

Razvan Pârnău,
Managing Partner, BerryO
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Cos cadou de Craciun 
Christmas Family 
Pack

Cos cadou de Craciun 
Santa’s Magical 
Pack

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am 
pregătit cu pasiune coșul cadou de 
Crăciun - Christmas Family Pack. Fie că 
alegeți să oferiți un cadou deosebit sau 
doriți să vă bucurați împreună cu familia 
de aromele unice ale deserturilor oferite 
de BerryO, Christmas Family Pack va fi 
mereu alegerea ideală! 

Pachetul conține: cozonac de 1770 gr, vin 
spumant Chocolate, tabletă de ciocolată 
cu lapte și nuci pecan, cutie mediante, 
cutie bombe ciocolată, cutie cu 3 cake- 
sicles și o tabletă de ciocolată cu model 
Turtă Dulce. Cozonacul are o compoziție 
din cacao, nuci, rahat. În funcție de 
preferințe, compoziția poate fi perso- 
nalizată, iar anumite ingrediente (stafide, 
nuci, rahat) pot fi eliminate.              
                                                                                                                         

Anul acesta Moș Crăciun ne-a călcat 
pragurile și a ales din tolba sa cel mai 
dulce cadou pe care să-l oferim 
pasionaților de ciocolată! Coșul cadou 
de Craciun - Santa’s Magical Pack este 
special conceput pentru a fi oferit cadou 
sau pentru a vă bucura de el alături de 
familie! 

Pachetul conține: cozonac de 770 gr, vin 
spumant Chocolate, tabletă de cioco-
lată cu lapte și nuci pecan, o cutie cu 3 
cakesicles, salam de biscuiți cu ciocolată 
belgiană și tabletă de ciocolată în formă 
de turtă dulce. 

Salamul de biscuiți conține, zahăr, cio-
colată belgiană, biscuiți, stafide, esență 
de rom, unt, lapte, cacao, fulgi de nucă și 
fulgi de cocos.                                                                                                                                    

SKU: 141
Preț: 625 Lei

SKU: 142
Preț: 500 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/cos-cadou-de-craciun-christmas-family-pack/
https://berryo.ro/magazin/cos-cadou-de-craciun-santas-magical-pack/
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Cos cadou de Craciun 
The Spirit of X-Mas

Cos cadou de Craciun 
Holiday Sweets

În preajma sărbătorilor magice de iarnă 
am pregătit cu pasiune coșul cadou 
de Crăciun - The Spirit of X-Mas. Fie 
că alegeți să oferiți un cadou deosebit 
colaboratorilor sau doriți să vă bucurați 
împreună cu familia de aromele unice 
ale deserturilor oferite de BerryO, coșul 
cadou de Crăciun - The Spirit of X-Mas 
va fi mereu alegerea ideală! 

Pachetul conține: cozonac de 770 gr, o 
cutie mediante și o cutie de 3 cakesicles.
Cozonacul are o compoziție din cacao,
nuci, rahat. În funcție de preferințe, 
compoziția poate fi personalizată, iar 
anumite ingrediente (stafide, nuci, rahat) 
pot fi eliminate.  

BerryO a pregătit cadouri inedite pe care 
le puteți oferi angajaților și partenerilor 
dumneavoastră pentru un Crăciun de 
poveste! Descoperiți coșul cadou de 
Crăciun - Holiday Sweets realizat special 
cu deserturile preferate! 

Pachetul conține: cutie mediante, tabletă 
de ciocolată cu lapte, nuci pecan și 
bomboane, cutie cu 3 cakesicles, salam 
de biscuiți cu ciocolată belgiana, tabletă 
de ciocolată în formă de turtă dulce.
Salamul de biscuiți conține, zahăr, 
ciocolată belgiană, biscuiți, stafide, 
esență de rom, unt, lapte, cacao, fulgi de 
nucă și fulgi de cocos.

SKU: 137
Preț: 225 Lei

SKU: 143
Preț: 220 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/cos-cadou-de-craciun-the-spirit-of-x-mas/
https://berryo.ro/magazin/cos-cadou-de-craciun-holiday-sweets/
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New Year Pack

Happy New Year!

Am pregătit special pentru dumnea- 
voastră pachetul New Year Pack, care 
va atrage și încânta toate privirile la 
petrecerea de Revelion!

Pachetul este conceput pentru 10 
persoane și conține o cutie cu 24 de 
căpșuni, glasate în cea mai fină 
ciocolată belgiană albă și ciocolată 
belgiană cu lapte, decor cu sclipici 
comestibil,  2 cutii cu 15 mediante, 
glazurate cu ciocolată belgiană albă, 
ciocolată belgiană cu lapte, decor de 
nuci, zmeură liofilizată și nuci pecan, o 
cutie de cakesicles cu textul “La multi ani 
2022!” compusă din 14 bucăți, decorate 
cu ciocolată belgiană cu lapte, ciocolată 
belgiană albă, sclipici comestibil și 
bomboane, vin spumat Chocolate și 
cozonac ca la mama acasă de 1770 gr!

O ocazie specială merită un desert 
special, care să surprindă gusturile 
printr-o combinație inedită de arome! 

Pachetul este conceput pentru 5 per-
soane și conține o cutie cu 12 căpșuni, 
atent glasate în cea mai fină ciocolată 
belgiană albă și ciocolată belgiană cu 
lapte, decorate cu sclipici comestibil, o 
cutie cu 15 mediante, glasate în cioco-
lată belgiană albă, ciocolată belgiană 
cu lapte, decor de nuci, zmeură liofilizată 
și nuci pecan, o cutie de cakesicles cu 
textul “La mulți ani 2022!” compusă din 14 
bucăți, glazurate cu ciocolată belgiană 
cu lapte, ciocolată belgiană albă, decor 
cu sclipici comestibil și bomboane. 
Alegeți deserturile deosebite oferite de 
BerryO!

SKU: 138
Preț: 800 Lei

SKU: 139
Preț: 385 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/new-year-pack/
https://berryo.ro/magazin/happy-new-year/
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Cozonac 1770g

Cozonac cu nuca, stafide si rahat 770g

Capsuni in ciocolata – X-mas Berries

Chocolate in a Bottle

Cozonacul are aproximativ 1770 gr și conține faină 000, drojdie, esență de vanilie și 
esență de lămâie, coajă proaspată de lămâie și portocală, ulei de floarea soarelui, 
unt, nuci, ouă, cacao, zahăr și rahat.

Cozonacul are aproximativ 770 gr și conține faină 000, drojdie, esență de vanilie și 
esență de lămâie, coajă proaspată de lămâie și portocală, ulei de floarea soarelui, 
unt, nuci, ouă, cacao, zahăr și rahat.

Descoperiți cele mai gustoase căpșuni învelite în cea mai fină ciocolată belgiană. 
X-mas Berries este o combinație inedită dintre ciocolată albă, ciocolată cu lapte și 
fructe proaspete. Cutia cuprinde 6 căpșuni. Fiecare fruct este decorat exclusiv manual, 
cu bomboane, pentru a vă bucura de o experiență inedită!

Chocolate in a Bottle este singurul produs de acest tip ce reunește 2 ingrediente cu 
personalitate puternică. Finețea vinului spumant franțuzesc întâlnește intensitatea 
ciocolatei belgiene. Chocolate in a Bottle se consumă foarte rece, alături de fructe 
sau desert.

*Vinul spumant conține alcool și este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

SKU: 145
Preț: 170 Lei

SKU: 144
Preț: 90 Lei

SKU: 123
Preț: 75 Lei

SKU: 140
Preț: 170 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

Cere oferta

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/cozonac-1770g/
https://berryo.ro/magazin/cozonac-770g/
https://berryo.ro/magazin/capsuni-in-ciocolata-x-mas-berries/
https://berryo.ro/magazin/chocolate-in-a-bottle/
https://berryo.ro/contact/
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Christmas Cakesicles

Merry X-Mas Cakesicles

X-Mas Magic Cakesicles

Santa Claus Desserts

Anul acesta Crăciunul aduce în dar iubitorilor de dulce cele mai savuroase deserturi. 
Christimas Cakesicles sunt bucăți de tort realizate în formă atractivă de înghețată, 
glazurate cu ciocolată belgiană albă și ciocolată belgiană cu lapte și decorate în 
spirit de sărbătoare cu pastă de zahăr, covrigei și bomboane. 

Pentru o experiență unică, am realizat manual deserturile Merry X-Mas și le-am 
decorat în costum de sărbătoare! Cakesicles sunt bucăți de tort realizate într-o formă 
deosebită de înghețată, glazurate cu ciocolată belgiană albă, ciocolată belgiană cu 
lapte și decorațiuni din zahăr. 

Cu BerryO Crăciunul e magic și delicios! Am pregătit deserturi inedite cu arome 
surprinzătoare! X-Mas Magic Cakesicles sunt bucăți de tort realizate într-o formă 
deosebită de înghețată, glazurate cu ciocolată belgiană albă, ciocolată belgiană cu 
lapte și decorate gata de sărbătoare cu pastă de zahăr și bomboane! 

Otatur as maxim abo. Pudam et occullaborum earum quodit ad ut mollenis re nostin 
resci que vendis quatem voluptur, estiisse porenih iliquo debitios de volum dolum 
acestrum qui ipsum fugit, sequi autet volorib usdandes essimperum audicaerfera 
suscid quodisc iumquia niet unt, que omnihitatet que solupti di sam fugitatectur am 
eat velectures ditis

SKU: 124 
Preț: 65 Lei

SKU: 132 
Preț: 65 Lei

SKU: 133 
Preț: 65 Lei

SKU: 134 
Preț: 65 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/christmas-cakesicles/
https://berryo.ro/magazin/merry-x-mas-cakesicles/
https://berryo.ro/magazin/x-mas-magic-cakesicles/
https://berryo.ro/magazin/santa-claus-desserts/
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Christmas Surprise

Christmas Treats

Happy Holidays!

Christmas Family Cakesicles

Christmas Surpise - Cakesicles sunt bucăți de tort realizate într-o formă deosebită de 
înghețată, glazurate cu ciocolată belgiană albă, ciocolată belgiană cu lapte și 
decorate în spiritul sărbătorilor de Crăciun cu pastă de zahăr și bomboane! 
Încearcă-le și bucură-te de savoarea celor mai îndrăgite delicii!     

Decorate în spirit de sărbătoare cu cele mai vesele glazuri de ciocolată belgiană albă 
și ciocolată belgiană cu lapte, Christmas Treats - Cakesicles sunt bucăți de tort reali-
zate într-o formă specială de înghețată! Pentru o experiență vizuală și gustativă unică, 
fiecare desert este decorat cu bomboane, pastă de zahăr și multă pasiune!

Happy Holidays!- Cakesicles sunt bucăți de tort, glazurate cu ciocolată belgiană albă 
și ciocolată belgiană cu lapte și decorate în spirit de sărbătoare cu pastă de zahăr, 
covrigei, sclipici comestibil și bomboane. Fiecare cakesicle este realizat exclusiv 
manual pentru o experiență vizuală și gustativă unică!

Christmas Family Cakesicles este desertul ideal în preajma sărbătorilor de iarnă! 
Cakesicles sunt bucăți de tort realizate într-o formă deosebită de înghețată, glazurate 
cu ciocolată belgiană albă și ciocolată belgiană cu lapte și decorate în spirit de 
sărbătoare cu pastă de zahăr și bomboane.

SKU: 127 
Preț: 95 Lei

SKU: 129 
Preț: 100 Lei

SKU: 130 
Preț: 100 Lei

SKU: 131 
Preț: 100 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/christmas-surpise/
https://berryo.ro/magazin/christmas-treats/
https://berryo.ro/magazin/happy-holidays/
https://berryo.ro/magazin/christmas-family-cakesicles/
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Santa’s Bombs

Christmas Love Bombs

Christmas Highlights

Christmas Pops

Bomboanele decorate în spirit de sărbătoare reprezintă o combinație magică dintre 
cea mai fină ciocolată belgiană albă și ciocolată belgiană cu lapte. Pentru a vă 
bucura de acest desert delicios plasați fiecare Santa’s Bomb într-o cană cu lapte 
fierbinte. La scurt timp ciocolata se va topi, iar mini bezelele vor ieși la suprafață, 
dând naștere unui deliciu!

Bucurați-vă de inconfundabila aromă a ciocolatei belgiene, acompaniată de mini 
marshmallows, totul într-o formă inedită! Bomboanele reprezintă o combinație 
specială dintre ciocolată belgiană albă și ciocolată belgiană cu lapte, alături de nuci 
pecan și Oreo. Christmas Love Bombs este desertul preferat al iubitorilor de ciocolată 
caldă! Fiecare Christmas Love Bomb se plasează într-o cană cu lapte fierbinte. La 
scurt timp ciocolata se va topi, iar mini bezelele vor ieși la suprafață, dând naștere 
unui deliciu!

Anul acesta BerryO scrie povestea magică a Crăciunului, alături de cele mai gustoase 
și apetisante deserturi. Christmas Highlights sunt bomboane realizate manual din 
cea mai fină ciocolată belgiană albă, acompaniată de mini marshmallows. Pentru a 
vă bucura de aroma preferată în formă lichidă plasează fiecare Christmas Highlights 
Bomb în cană, apoi turnați lapte fierbinte. La scurt timp ciocolata se va topi, iar mini 
bezelele vor ieși la suprafață, dând naștere unui deliciu! 

Christmas Oreo Pops sunt glasate cu cea mai fină ciocolată belgiană cu lapte și cio-
colată belgiană albă. Și pentru o experiență vizuală unică, am ales bomboane, pastă 
de zahar și covrigei pentru a decora în costum de sărbătoare fiecare Oreo Pops! Cutia 
cuprinde 8 Christmas Oreo Pops cu tematică de Crăciun și sunt cadourile perfecte! 
Încercați-le și bucurați-vă de o combinație de arome deosebită!

SKU: 126 
Preț: 75 Lei

SKU: 125 
Preț: 85 Lei

SKU: 128 
Pret net: 85 Lei

SKU: 135
Pret net: 65 Lei

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Cere oferta

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

Vezi pe site

https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/contact/
https://berryo.ro/magazin/santas-bombs/
https://berryo.ro/magazin/christmas-love-bombs/
https://berryo.ro/magazin/christmas-highlights/
https://berryo.ro/magazin/christmas-pops/


20  Dulciuri de Craciun

+40 744 608 444
contact@berryo.ro 

www.berryo.ro

http://www.berryo.ro

