


Dėžutės matmenys: 153x150  mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    sūrio ir bruknių; 
    mangų ir šafrano;
    pasi�orų; 
    Ruby šokolado ir aviečių;
    vyno Marsala ir baltojo šokolado.
    

Kaina – 16,00 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM) 
Minimalus užsakymo kiekis – 60 vnt. 

Šokoladinių saldainių rinkinys
dėžutėje su individualaus 
dizaino lipduku, 185 g
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Šokoladinių saldainių, dražė ir 
šokolado kolekcija SAULĖ dėžutėje 
su individualaus dizaino folijuotu
lipduku,  g1200

www.ruta.lt/dovanos
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Dėžutės matmenys: 470x380x50 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su įdarais:
    mangų ir šafrano; 
    slyvų;
    karčiojo šokolado; 
    Ruby šokolado ir aviečių;
    lazdyno riešutų ir smulkintų kakavos pupelių;
    pasi�orų; 
    kakavos kremo;
    medaus; 
    aviečių;
    braškių ir sūrio pyrago skonio. 
Dražė saldainiai:
    tiramisu skonio migdolai su baltuoju šokoladu; 
    anakardžiai su juoduoju šokoladu; 
    migdolai su baltuoju šokoladu ir kava;
    migdolai su šokoladu ir kava; 
    traškūs migdolai su Ruby šokoladu ir 
juodaisiais serbentais; 
    migdolai su baltuoju šokoladu ir braškių 
granulėmis. 
Juodasis šokoladas (55 % kakavos), puoštas 
aukso spalvos dulkėmis.
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Kaina – 61,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis – 15 vnt.
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Kaina – 19,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis – 48 vnt.

Šokoladų rinkinys dėžutėje 
su individualaus dizaino folijuotu 
lipduku, 360 g (9x40 g)

Dėžutės matmenys: 280x154x35 mm

Rinkinį sudaro šokoladai:
    juodasis šokoladas (75 %) su paprikomis ir 
alyvuogėmis;
    juodasis šokoladas (75 %) su rožiniais pipirais;
    juodasis šokoladas (75 %) su spanguolėmis 
ir lazdyno riešutais;
    pieninis šokoladas su sūria karamele ir 
dribsniais;
    pieninis šokoladas su avietėmis ir mėlynėmis;
    baltasis šokoladas su citrina (puoštas 
rugiagėlėmis);
    braškių skonio baltasis šokoladas su aviečių
granulėmis;
    baltasis šokoladas su citrinomis ir žaliąja 
arbata Matcha;
    baltasis šokoladas su braškėmis ir mėlynėmis.
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Šokoladinių saldainių rinkinys 
dėžutėje su individualaus dizaino 
folijuotu lipduku, 305 g 

Dėžutės matmenys: 243x243x38 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    vyšnių ir aitriųjų paprikų;
    champ-krem;
    pasi�orų;
    vyno Marsala ir baltojo šokolado;
    pieninio šokolado-karamelės.
    
Kaina – 25,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis – 36 vnt.
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Dėžutės viduje – kvietimas dviems į
 „Rūtos“ šokolado muziejų!



Šokoladinių saldainių rinkinys 
dėžutėje su individualaus dizaino 
folijuotu lipduku, 115 g 

Dėžutės matmenys: 200x92x28 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    Ruby šokolado ir aviečių;
    mangų ir šafrano;
    pasi�orų;
    vyno Marsala ir baltojo šokolado.
    
Kaina – 7,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis – 96 vnt.
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Reljefinis šokoladas su Jūsų 
logotipu, puoštas aukso spalvos 
dulkėmis, 100 g
 

Juodasis šokoladas (55 %) vokelyje.

Vokelio  matmenys – 112x190 mm

Kaina – 3,90 Eur/vnt. (be PVM )   
Projektavimo darbai – 120,00 Eur (be PVM) 
Minimalus užsakymo kiekis – 108 vnt.
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Individualus reljefas galimas per visą 
šokolado plotą.



 

Juodasis šokoladas (55 %)  dėžutėje su
juostele.

Dėžutės matmenys : 280x150x35 mm

Kaina – 18,90 Eur/vnt. (be PVM)    
Projektavimo darbai – 150,00 Eur (be PVM) 
Minimalus užsakymo kiekis – 25 vnt.
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Reljefinis šokoladas su Jūsų 
logotipu, puoštas aukso spalvos 
dulkėmis, 500 g

www.ruta.lt/dovanos

Individualus reljefas galimas per visą 
šokolado plotą.



Dėžutės matmenys: 260x260x37 mm

Rinkinį sudaro dražė:
    anakardžiai su aitriųjų paprikų skonio 
juoduoju šokoladu; 
    džiovintos šaltyje braškės su juoduoju 
šokoladu;
    migdolai su baltuoju šokoladu ir kava;
    migdolai su baltuoju šokoladu ir braškėmis;
    džiovintos šaltyje mėlynės su baltuoju 
šokoladu;
    traškūs migdolai su pieniniu šokoladu;
    džiovintos vyšnios su 75 % juoduoju šokoladu;
    džiovintos šaltyje avietės su baltuoju šokoladu;
    kukurūzų traškučiai su baltuoju šokoladu
ir vyšniomis.

Kaina – 34,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis – 25 vnt.

www.ruta.lt/dovanos
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Dražė kolekcija dėžutėje su 
individualaus dizaino juostele,
755 g  
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Šokoladinių saldainių rinkinys 
dėžutėje su individualaus dizaino 
lipdukais, 265 g

Dėžutės matmenys: 305x200x28 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    karčiojo šokolado;
    karamelinis;
    šokolado ir juodųjų serbentų;
    medaus;
    kriaušių;
    pistacijų;
    slyvų.

Kaina – 18,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 25,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis – 54 vnt.
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Šokoladinių saldainių rinkinys 
metalinėje dėžutėje su 
individualaus dizaino spauda, 
215 g

Dėžutės matmenys: 140x87x56 mm

Rinkinį sudaro saldainiai su šiais įdarais:
    kakaviniu įdaru, pagardintu brendžiu;
    pasi�orų tyrės ir baltojo šokolado;
    karčiojo šokolado kremo;
    kvapiųjų mandarinų;
    lazdyno riešutų ir smulkintų kakavos pupelių. 
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Kaina – 15,90 Eur/vnt. (be PVM)
Maketavimo darbai – 30,00 Eur (be PVM)
Minimalus užsakymo kiekis –  56 vnt.

www.ruta.lt/dovanos
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