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IT’S SWEET

O’CLOCK!
Promisiunea noastră este că nu ne vom opri
niciodata din a explora şi a vă aduce cele mai
rafinate delicii, atat rod al inovaţiei noastre, cât
şi al partenerilor noştri de nădejde.

noi au dat naştere acestei colecții a celor mai
îndrăzneţe combinaţii de fructe şi ciocolată,
adăugându-le un plus de originalitate și
extravaganță caracteristice Choco Fashion.

Astfel, alături de artizanii de la Choco Fashion,
vă provocăm din nou la răsfăț cu noua colecție
de confiserie "It's Sweet o'Clock!".

Toate produsele sunt realizate din ingrediente
naturale, aşadar şi culorile colecției sunt
inspirate din natură, cu un aspect elegant
și distins, dat de calitatea superioară a
ingredientelor.

Indiferent dacă preferaţi un stil clasic sau
modern, aceste delicii pline de arome vor
satisface toate gusturile, impresionând atât
ochiul, cât şi papilele gustative, prin combinaţii
originale şi delicioase.
Pasiunea pentru ciocolată, dar și pentru tot
ce înseamnă tehnici și amestecuri de arome

Delicii fără niciun compromis. Așa
le-am putea numi. Cu o dulceață întocmai
potrivită și cu o diversitate de arome pentru
orice tip de gust, "It`s Sweet o`Clock" va fi de
acum înainte platoul tău de deserturi pentru
cele mai dulci momente de răsfăţ.

ÉCLAIR
Pentru a descoperi un éclair desăvârșit, nu
este nevoie doar de pasiune, ci de ani de
experimentare. Este nevoie de precizie și de
cele mai bune ingrediente, dar și de răbdare
în a descoperi echilibrul perfect al gustului.
Éclairurile Choco Fashion vă vor oferi, înaintea

plăcerii gustului, plăcerea vizuală, fiind decorate
în culori vii inspirate din natură. Veți descoperi
apoi, o coajă crocantă ce ascunde creme delicate
potrivit de dulci.
Pentru colecția de vară, am ales cele 5 gusturi pe
care clienții noștri le îndrăgesc deja în produsele
noastre. Cu arome deosebite și un gust absolut
delicios, vă prezentăm: éclair cu cremă de cafea,
éclair cu cremă de fistic, éclair cu cremă de fructul
pasiunii, éclair cu cremă de pepene galben și
éclair cu cremă de zmeură.

ÉCLAIR CU CREMA DE CAFEA
Coaja crocantă învelește uniform crema de
cafea, iar glazura cu ciocolată și cafea întregește
gustul, făcând din acest produs un deliciu pentru
cunoscători.

80g | 15 lei/buc.

ÉCLAIR CU CREMA DE FISTIC
Fisticul este alegerea perfectă pentru multe
gusturi, iar crema de fistic este absolut delicioasă
în această combinație de elemente: coajă
crocantă, cremă moale, glazură strălucitoare și
fină și fisticul măcinat presărat deasupra care
completează aspectul, dar și gustul.

80g | 15 lei/buc.

ÉCLAIR CU CREMA DE
FRUCTUL PASIUNII
Un éclair cu o cremă delicioasă din fructul
pasiunii, care, prin gustul său exotic, ușor acrișor
și foarte parfumat, se echilibrează perfect cu
ciocolata albă fină.

80g | 15 lei/buc.

ÉCLAIR CU CREMA DE
PEPENE GALBEN
În ton cu sezonul de vară, vă prezentăm un éclair
fresh și plin de aromă: éclairul cu pepene galben,
plin de culoare, cu o coajă crocantă îmbrăcată
uniform și o cremă realizată din ingrediente
naturale ce păstrează întru totul aroma intensă a
pepenelui galben.

80g | 15 lei/buc.

ÉCLAIR CU CREMA DE ZMEURA
Pentru iubitorii deserturilor dulci-acrișoare cu
fructe, am inclus în colecția noastră și éclairul cu
creamă delicioasă, ușoară și răcoroasă de zmeură.
Acesta completează colecția prin culoare și
aspectul apetisant, dar mai ales prin gustul unic
al fructelor atât de delicate.

80g | 15 lei/buc.

TARTE

Păstrând linia Choco Fashion, sortimentele noastre
de tarte au o bază comună: ciocolata neagră.

Cu 72% masă de cacao, cu un gust și o aromă
intensă, ciocolata neagră găsește un echilibru în
fiecare combinație, fie că vorbim despre gustul
dulce-acrișor al zmeurei, despre cranţul nucilor
pecan sau gustul puternic de smochină, fiecare
sortiment vă aduce un gust unic ce merită
încercat.

TARTA CU ZMEURA
Pe bază clasică de tartă franțuzească, am așternut
un coolis de zmeură, intens ca gust și culoare,
combinat în armonie cu o cremă de unt și ciocolată
neagră și completat cu zmeură proaspătă.

70g | 15 lei/buc.

TARTA CU NUCI PECAN
O tartă delicioasă cu două tipuri de cremă din
ciocolată neagră, spectaculos de descoperit
prin cranţul subtil oferit de inserțiile de nucă
caramelizată. Completată cu o pudră de cacao,
tarta pecan este un desert deosebit, perfect
pentru iubitorii de ciocolată.

70g | 15 lei/buc.

TARTA CU SMOCHINA
Un fruct atât de dulce și texturat, nu lasă multe
variante de combinații. Noi am găsit, însă, o
variantă interesantă, alăturându-i un caramel
sărat și o cremă de ciocolată neagră. Simplu și
în aceleași timp complicat, acest produs este
cu siguranță o provocare a papilelor gustative,
trebuie gustat treptat, lăsând textura smochinei
să ne bucure.

70g | 15 lei/buc.

MOUSSE

Vară, fructe, arome, culoare. Acestea sunt cuvintele
ce descriu perfect această gamă. Ușor diferite față de
stilul clasic de mousse, vă propunem o experiență
unică, greu de ocolit.

MOUSSE CU FRUCTUL PASIUNII
Mousse cu fructul pasiunii – exotic, intens, fin și
plin de nuanțe interesante. Straturile de pâte de
fruit din fructul pasiunii se îmbină armonios cu
mousse-ul din ciocolată albă.

100g | 15 lei/buc.

MOUSSE CU AMARENA
O textură și o aromă aparte. Gustul specific al
fructelor amarena oferă un echilbru perfect între
dulce și acrișor, cu o senzație fină de aciditate.
Pentru completarea gustului, am ales un mousse
cu mascarpone și ciocolată albă, presărând și
bucăți pisate de biscuit. Un desert memorabil!

100g | 15 lei/buc.

MOUSSE CU ZMEURA
Acest desert este o explozie de gust intens de
zmeură proaspătă. Așa cum v-am obișnuit, în
produsele noastre nu există culori sau arome
artificiale. Culoarea este dată de piureul de
zmeură, pe care îl folosim din abundență, alternat
cu mousse din ciocolată albă, pentru un echilibru
de gusturi.

100g | 15 lei/buc.

CANNOLI

Iubim Italia, iubim istoria și tradiția ei, suntem
fascinați de produsele italienești de patiserie și nu
numai. Astfel, ne-am gândit să reinterpretăm rețeta
clasică de CANNOLI în stilul reprezentativ Choco
Fashion. Cu o umplutură dulce și cremoasă cu
ricotta, am creat 3 combinații aparte de gusturi.

CANNOLI CU CIOCOLATA
Ciocolata este marea noastră dragoste, așadar o
folosim în orice context. Cannoli cu ciocolată, cu
o cremă aerată de ricotta și ciocolată neagră, ne
surpinde plăcut prin intensitatea gustului.

35g | 8 lei/buc.

CANNOLI CU AMARENA
Un dulce-acrișor potrivit cu o cremă fină de
ricotta și texturat cu zmeură liofilizată.

35g | 8 lei/buc.

CANNOLI CU FISTIC
Gustul intens al pastei de fistic se îmbină minunat
cu această ricotta cremoasă, iar fisticul măcinat
completează experiența degustării.

35g | 8 lei/buc.

SWEET O’CLOCK
DELICIOUS PACKS
Pentru că știm că îți va fi greu să te hotărășți,
am pregătit pentru tine 5 pachete predefinite și
ne-am asigurat că fiecare din ele îți va oferi o
experiență desăvârșită a noilor produse.

1.
2.
3.

2
3
4

o’Clock
Pack
o’Clock
Pack
o’Clock
Pack

4.

Dacă doreșți însă o altă cantitate sau combinație
a platoului, trebuie doar să ne spui. Fă-ţi
singur selecția iar noi o vom pregăti, comanda
minimă fiind de 120 de lei.

• 2 éclair
• 2 mousse
• 2 tarte
• 4 cannoli

• 3 éclair
• 3 mousse
• 6 cannoli

5.

5

o’Clock
Pack

Happy Hours
Pack

• 5 éclair
• 5 tarte
• 6 cannoli

180 Lei

• 3 éclair
• 3 tarte
• 6 cannoli

120 Lei

120 Lei
Produsele noastre de confiserie sunt proaspăt pregătite pe baza comenziilor
tale, așadar, te rugăm să ne oferi un răgaz de 24 de ore pentru realizarea lor.
Cât despre livrare, ne ocupăm noi: produsele vor fi livrate direct la ușa ta!*

130 Lei

* Livrările se vor realiza exclusiv în București.

CUM COMANZI
• 4 éclair
• 4 tarte
• 4 cannoli

142 Lei

Scrie-ne pe comenzi@upliftaviation.ro sau sună-ne la 0758 678 117 şi vom face
tot posibilul să te bucuri de bunătăţile noastre în cel mai scurt timp!

DULCELE RASFAT
Choco Fashion s-a născut din pasiunea
pentru ciocolată și din dorința de a
obține cele mai gustoase produse de
ciocolaterie artizanală.
Prin combinații îndrăznețe de gusturi, în
cei 13 ani de activitate, sub sigiliul Choco
Fashion s-au creat nenumărate povești.
Acest sigiliu garantează astăzi o experiență
dulce, unică și cu siguranță de neratat.

Fie că vorbim despre reţete populare sau
despre cele cunoscute doar ca delicatese
locale, "It`s Sweet o`Clock!" reuneşte o
selecţie de deserturi aparte, cu un gust
unic și un aspect pe măsură.

Acceptați provocarea noastră la răsfăț!
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