
Rozpieść swoich gości smakiem luksusowej 
czekolady Abyss Chocolate. W przeciwieństwie 
do wielu napojów czekoladowych dostępnych 
na rynku, wysoka zawartość kakao od 30  
do 50% i prawdziwej wanilii sprawiają,  
że nasza gorąca czekolada ma aksamitnie 
gładką konsystencję i zniewalający smak. 

Czekolada Abyss Chocolate dostępna jest w postaci proszku do łączenia  
z mlekiem lub wodą oraz w formie słodkich dekoracji, jak płatki, kulki czy 
czekoladowy pyłek. 
 
Produkty Abyss Chocolate zachwycają tłumy wielbicieli czekolady  
i są hitem od momentu pojawienia się na rynku.

Czekolada
& dodatki
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Czekolada w proszku Chocolate Abyss  
40% Cocoa 

Jeśli nie próbowałeś czekolady Chocolate Abyss 40% Cocoa,  
to powinieneś to zrobić. Jest to zupełnie inny produkt niż jakikolwiek 
dostępny na rynku. Tworzony z kakao, cukru i prawdziwej wanilii.  
40% kakao dostarcza bogactwa smaku tej czekoladzie, która 
aksamitnym dotykiem porusza podniebienie. Każde opakowanie 
zawiera precyzyjną miarkę do dozowania porcji.

DCA40BAG  
490104/503076

6 x 1kg torby

Chocolate Abyss to wyjątkowy asortyment czekolad do picia i dekoracji, których nie znajdziesz w sklepie i nie przyrządzisz  
w domu. Dostępne jako biała lub ciemna czekolada z zawartością 30, 40 lub 50% kakao. Mogą być serwowane samodzielnie, 
z dodatkami lub jako część przepisu sezonowego. Każdy znajdzie dla siebie ulubioną wersję Chocolate Abyss.

Czekolada w proszku Cocoa Abyss Fairtrade 
Organic 30%

Idealna dla miłośników słodkich łakoci. Czekolada do picia zawierająca  
30% kakao zachwyciła tłumy smakoszy i stała się hitem od momentu 
pojawienia się na rynku. Wykonana ze składników organicznych  
100% Fairtrade, w pojemniku nadającym się do recyklingu.

DCAFT030 
490110/503078

2 x 2kg tuby

Biała czekolada w proszku Chocolate Abyss 

Słodka i pobudzająca, kremowa biała czekolada w proszku wyprodukowana 
z 23% masła kakaowego. Dodaj 2 miarki do kubka, wymieszaj  
z odrobiną gorącej wody i uzupełnij gorącym mlekiem. Gotowe!

DCAWHITE 
498554/503198

6 x 450g

Rozpuszczalna czekolada Chocolate Abyss  
w saszetkach

Receptura produktu gwarantuje świetny i wyrazisty smak. Wystarczy 
wymieszać z niewielką ilością wody, aby otrzymać napój czekoladowy  
o świetnym smaku. Mała rzecz, a cieszy tak bardzo!

DCAINST 
490111

100 x 25g (saszetka)
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Płatki Chocolate Abyss 
Ciemne płatki są przygotowywane z bloków kuwertury czekoladowej.  
Z zawartością kakao minimum 48% doskonale nadają się do posypywania 
bitej śmietany lub do roztopienia w mleku, tworząc niepowtarzalny, napój 
czekoladowy.

DCAFLAK1 
498714 
1 x 300g tuba z dozownikiem

Posypka Chocolate Abyss Fairtrade Dust 

To nie byle jaka posypka czekoladowa! Granulki cukru pokrywa się 
kakao w celu wytworzenia drobnych czekoladowych cząstek. 

DCAFTDUS 
490108

6 x 250g tuby z dozownikiem

DCAFLAK6 
498715 
6 x 300g tuby z dozownikiem

Dozownik do sosu  
w formie pompki 

DDVPUMP 
502421

1 x 15ml pompka

Biały sos czekoladowy 
DaVinci 

DDVWHITE 
501973

1 x 2.5kg

Ciemny sos czekoladowy 
DaVinci 

DDVCHOC 
501974

1 x 2.5kg

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

CZEKOLADOWE SOSY DAVINCI

Biały i ciemny sos czekoladowy DaVinci idealnie sprawdzi się jako dodatek do zimnych, jak i ciepłych napojów. Gęste  
i intensywne w smaku sosy łatwo rozpływają się w espresso, dostarczając zniewalającą mokkę. Nadają się również  
do dekorowania shake'ów, gorącej czekolady oraz zimnych napojów.

VDF V VE

GF V

GF DF V VE

GF DF V VE
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Shaker do zdobienia napojów 

Pojemnik ze stali nierdzewnej z sitkiem. Idealny do dekorowania 
cappuccino i ciast czekoladowym proszkiem Chocolatte Abyss Dust. 
Pojemność 12oz.

DSSTSHK 
490060 

1 shaker

Spieniacz do mleka

Do spieniania mleka tam, gdzie niedostępny 
jest ekspres. Idealny również do mieszania 
Suki Tea |apanese Matcha oraz gorącej 
czekolady Chocolate Abyss.

DAEROLAT 
486825

1 spieniacz w opakowaniu

Kwadratowa mini trzepaczka

Trzepaczka z kwadratowym zakończeniem do 
mieszania czekolad  
w proszku i tworzenia past w naczyniach z 
płaską podstawą,  
na przykład w papierowych kubkach.

DSQWHISK 
490045

1 trzepaczka 
27cm długości

Niebieska miarka

Kontrola wielkości porcji jest niezwykle ważna w kuchni. Użyj 
niebieskiej miarki do dozowania odpowiedniej ilości czekolady  
w proszku, zmniejszając tym samym ilość odpadów. Jedna płaska 
miarka mieści 25g czekolady w proszku Chocolate Abyss.

DBSCOOP 
490003

1 miarka

Okrągła mini trzepaczka 

Trzepaczka z zaokrąglonym zakończeniem do 
mieszania czekolad  
w proszku i tworzenia past w naczyniach 
z zaokrągloną podstawą, na przykład w 
filiżankach.

DRNWHISK  
490031

1 trzepaczka 
27cm długości



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://www.espressowarehouse.com.pl/#kontakt

