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Valentijn
Pasen

Moederdag

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Uitlevering 
wk 1 t/m 4

Uitlevering 
wk 13 t/m wk 16

Staniol/massieve chocolade: 
wk 1

Eitjes:
wk 2

Gevulde chocolade:
wk 6

Opmaakeieren:
wk 8

Sinds 1982 distributeur van ambachtelijke chocolade bonbons en aanverwante zoetwaren. 
Onze bonbons worden ontwikkeld in het atelier van zusterbedrijf Chocolaterie Ickx in België. 
Dagelijks voor u gemaakt in ons atelier door ervaren chocolatiers.

Dragee werkt alleen met de beste grondstoffen. Met onze verfijnde chocolade kunt u in elk 
seizoen of gelegenheid uw klanten verrassen. Voor elk seizoen worden er producten ontwik-
keld op het gebied van smaak of uiterlijk. Deze constante drang naar innovatie, maakt Ickx 
en Dragee tot dé trendsetter op het gebied van hoogwaardige chocoladeproducten.

De kwaliteit van onze producten staat bij ons voorop! Wij leveren onze producten dan ook 
met de grootst mogelijke zorg en zoveel mogelijk met onze eigen geconditioneerde wagens 
uit. Wij leveren o.a. aan (banket-)bakkers, chocoladespeciaalzaken en delicatessenwinkels.

Naast alle Belgische chocoladeproducten leveren wij een zeer breed assortiment van 
andere chocolade- en zoetwarenartikelen zoals Italiaanse zachte nougat van Quaranta en 
ambachtelijke fudge uit Noord Ierland, diverse soorten koek en nog veel meer.

Kortom, Dragee is een complete chocolade en zoetwaren groothandel. Bent u een
professional en wilt u chocolade inkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Ons enthousiaste en vakkundige verkoopteam is u graag van dienst.
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LIEFDES CUPCAKES

EP005332

Frambozen ganache 
& roze chocolade crème

Amandel praliné &
witte chocolade crème

VALENTIJN CUPCAKES

EP001025

Amandel praliné &
witte chocolade crème

Aardbei fondant & 
Roze chocolade crème

VALENTIJN PRALINES

EP001027

Melk
Hazelnoot praliné

Puur
Chocolade crème

Wit
Frambozen ganache
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