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Bonbon assortimenten van Pons
nr.

Omschrijving

Eenheid

403

Pons Select A (9 soorten m/p/w)

Doos 1,2 kg / ± 90 st.

Cranberry & rozijn (m), cappuccino (m), mocca hazelnoot (m), nougat (m), caramel zeezout (p), chewy
caramel (p), hazelnootgianduja (p). sinaspraliné (W), kaneel (w)
404

Pons Select E (9 soorten m/p/w)

Doos 1,1 kg / ± 85 st.

Crème met kardemom (m), sereh (m), jasmijnthee (m), five spice (m), gember (p),
cocos (p), spicy mango (p), wassabi (p), hibiscus (w)
405

Pons Select H (3 soorten m/p/w)

Doos 1,25 kg / ± 100 st.

Cappuccino (m), caramel zeezout (p), sinaspraliné (w)
406

Pons Select Mini (9 soorten m/p/w)

Doos 1 kg / ± 100 st.

Caramel (m),pinda caramel (m), amandel (m), madrid (p), palet noir (p), cocos (p), hazelnoot praliné
(w), pistache (w), koffie (w)
407

Pons Select truffelkogels

Doos 1 kg / ± 75 st.

Caramel (m), pinda caramel (m), Cointreau (m), hazelnoot (m), 70% origine (p), amandel (p),
Framboos (p), Cocos (w), koffie (w)
Pons A , E en H hebben verschillende interieurs texturen o.a. praliné en ganache
Alle bovengenoemde soorten zijn ook per soort in dozen van 1 kg te bestellen

dé smaak te pakken

Voor meer informatie en om lekkers te proeven, stuur een appje naar Arne op 06 29 096 596
of een mail naar het e-mail adres arne@ponskoekbonbons.nl
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Bonbons
Bonbon mono verpakkingen van Pons
nr.

Omschrijving

Eenheid

409

Koffie-sesam Melk Bonbons

Doos 1 kg / ± 95 st.

410

Pinda Caramel Melk Bonbons

Doos 1 kg / ± 90 st.

411

Pure Kokos Bonbons

Doos 1 kg / ± 95 st.

412

Hazelnoot Melk Truffelkogels

Doos 1 kg / ± 75 st.

413

Pure Caramel Zeezout Bonbons

Doos 1 kg / ± 80 st.

414

Pure Palet Noir Bonbons

Doos 1 kg / ± 90 st.

416

Mini Truffels

Doos 3 kg

418

Vanille Melk Bonbons

Doos 1 kg / ± 80 st.

1270

Logo Bonbons*

Per stuk

*Logo bonbons te bestellen vanaf 75 stuks.
Prijs is op basis van zelf aangeleverde afbeelding of logo.
Minimaal 2 weken van te voren bestellen.
Crispy praliné vulling.

dé smaak te pakken
Voor meer informatie en om lekkers te proeven, stuur een appje naar Arne op 06 29 096 596
of een mail naar het e-mail adres arne@ponskoekbonbons.nl
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