D ESPR E C O LEC Ț IA 2021

Ce am fi fără imaginație și fără povești? Ce am fi fără familie și fără prieteni?
Am fi, cu siguranță, mai puțin decât suntem. Pentru că fericirea nu înseamnă
nici bani, nici statut și nici deadline-uri atinse. Fericirea este alcătuită din toate
senzațiile de bine la care avem acces – o după-amiază la patinoar, un film bun sau
o seară cu familia, savurând cele mai gustoase bunătăți.
Dacă sărbătorile de iarnă și vacanța se numără printre motivele voastre de
bucurie, înseamnă că avem ceva în comun. Și sperăm să mai avem ceva: satisfacția
sufletească de a alege cele mai bune dulciuri. La Cade, le pregătim după rețete
vechi și noi, perfecționate în peste 10 ani de muncă și dialog constructiv cu prietenii
și clienții.
Șoptește-i lui Moșu că știi deja ce vrei de Crăciun.

CALENDAR ADVENT

CA0001

± 350 gr
20.5 X 20.5 X 3 cm
25 de zile până la Crăciun, 25 de mici surprize dulci. 25 de praline asortate
care te așteaptă să le descoperi treptat, chiar dacă tu nu mai ai răbdare.

161,02 LEI
3
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CUTIE 9 PRALINE

CC0026

± 110 gr
15.7 x 15.7 x 3.5 cm

Nu e cutia cu globuri, e cutia cu bunătăți. 9 praline din cea mai fină
ciocolată, gata să fie savurate pe înserat, în jurul bradului, lângă o
băutură caldă.

45,25 LEI
TRU FE 4X4

CC0027

± 210 gr
15 x 15 x 3 cm

Cadoul nostru pentru cei cu gusturi alese. O selecție cu personalitate,
inspirată din arta cofetarilor francezi, perfectă pentru un moment atât
de deosebit.

88,40 LEI
CUTIE 4X4 PRALINE

CC0028

± 180 gr
15 x 15 x 2.5 cm

O vorbă din bătrâni spune că dăruind, vei dobândi. Împarte un gând
dulce cu cei dragi, oferă-le în dar cele mai fine praline ale noastre, iar
gestul ți se va întoarce înzecit, când te aștepți mai puțin.

85,01 LEI
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CHOCOL ATE BITES 8 BUCĂȚI

CR0023

± 70 gr
18.6 x 5.5 x 2 cm

În lupta cu frigul, vei ieși întotdeauna câștigător dacă îți alegi corect
aliatul. Ciocolățelele noastre cu fructe confiate, arahide sau fulgi de
migdale îți vor fi cel mai devotat și mai gustos tovarăș în călătoria pe
drumuri înzăpezite.

35,28 LEI
CHOCOL ATE BITES 12 BUCĂȚI

CC0024

± 110 gr
14.5 x 9.5 x 2 cm
De câte ori ești mai cuminte decât o cerea situația, oferă-ți o

recompensă dulce și intensă. Sau dă-o mai departe, ca pe o ștafetă pe
care o predai în cursa aceasta pentru bine și frumos.

47,72 LEI
CUTIE 3X3 PRALINE

CC0025

± 140 gr
15.7 x 15.7 x 3.5 cm

Unii poftesc la turtă dulce, alții la ciocolată fină. De Crăciun, e musai să-i
dai inimii ce-ți cere. E cel mai bun moment pentru a-ți îngădui o mică
plăcere vinovată.

40,25 LEI
5
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CHRISTMAS TREE BOX
52 praline
± 660 gr
35 x 24.5 x 3.5 cm
Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.
Cuvinte înțelepte de la al nostru Forrest Gump. Asemenea vă dorim și
vouă: o viață dulce precum pralinele Cadé.

286,32 LEI
6
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CC0031

BISCUIȚI CU L ĂMÂIE

CB0004

± 125 gr
18 x 5 x 5 cm

Cine împarte, parte-și face. Cine nu- se bucură mai mult de aromele
preferate. Noi nu te judecăm dacă nu împarți, știm prea bine cum e să
îți placă ceva atât de mult.

22,92 LEI
BISCUIȚI CU L ĂMÂIE

CB0005

± 170 gr
26 x 5 x 5 cm

După o plimbare lungă prin zăpadă și aerul tare, iernatic, nu e nimic
mai fermecător decât „dezghețul” la o cană de ceai fierbinte, însoțită de
biscuiții Cadé cu lămâie.

27,76 LEI
COOKIES

P0002

± 300 gr
10 x 7 x 26 cm

Nimic n-ar fi la fel fără ei, cu atât mai puțin sărbătorile. Numai buni de
strecurat în ghetuțe sau alături de cadou, sub brad, sunt un simbol al
căldurii și familiarității. Pune-i pe listă!

29,50 LEI
7
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4 BISCUIȚI DECORAȚI

CB0002

± 100 gr
14,5 x 14,5 x 3,5 cm
Crăciunul bate la ușă. Deschide-i și întâmpină-l în prag cu selecția
noastră de 4 biscuiți decorați. Găsești în cutie întreaga trupă: Moș

Crăciun, ajutorul lui de nădejde, omul de zăpadă și omulețul de turtă
dulce.

39,40 LEI
TURTĂ DULCE

P0001

± 200 gr
10 x 7 x 26 cm

Turta dulce mult aduce: culoare, viață și personalitate. Nu e Crăciun fără
acești omuleți dulci și puși pe șotii, care-i bucură deopotrivă pe cei mari
și pe cei mici.

15,24 LEI
27 BISCUIȚI DECORAȚI

CB0003

± 450 gr
27.8 x 27.8 x 4 cm

Îi mănânci din priviri. Și totuși parcă-ți pare răusă îi strici mușcând din ei.
Nu-ți face griji: sunt făcuți ca să te bucuri de ei, nu să-i pui în ramă. Poți
totuși să le faci o poză înainte, dacă ții neapărat.

87,00 LEI
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BISCUIȚI SABLEE

CB0011

± 185 gr
12 x 8 x 6 cm

Vin din țara cu cele mai frumoase prințese și castele și sunt presărați cu
promoroacă dulce și praf de stele, ca pentru a hrăni un suflet avid de
basme și frumos.

19,00 LEI
BISCUIȚI CRĂCIUN

P0004

± 200 gr
10 x 7 x 26 cm
Turnați în forme diverse, cu o umplutură dulce, cu textură distinctă,

sunt numai buni de ronțăit în așteptarea Moșului. Sau de așezat pe o
farfurioară, lângă o cană cu lapte cald, pentru când vine noaptea, pe
furiș, să lase cadourile sub brad.

15,24 LEI
MEDIANT

CC0012

± 175 gr
12.5 x 12.5 x 5 cm

Bradul are steaua lui, masa de Crăciun de ce n-ar avea-o pe a ei? Acest
desert franțuzesc făcut special pentru sărbătorile de iarnă sigur va
atrage toate privirile și va acapara toate discuțiile de după.

50,60 LEI
9
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CORONIȚE CU FISTIC

CB0006

± 135 gr
12 x 8 x 6 cm

În tolba cu merinde, nu luăm decât ceea ce hrănește imaginația. Cum
să te plimbi prin lumi de poveste cu gustări lumești? Așa ceva chiar că
nu s-a mai pomenit.

23,25 LEI
CORNULEȚE

CB0007

± 135 gr
12 x 8 x 6 cm

Nu sunt chiar cum le făcea bunica ta, dar îndrăznim să spunem că sunt
puțin mai bune. Gustă o felie de nostalgie și rememorează toate clipele
frumoase, de la toate sărbătorile în familie.

19,00 LEI
BEZELE CRĂCIUN

P0003

± 150 gr
10 x 7 x 26 cm

Se topesc ca fulgii de zăpadă și lasă în urmă zahăr și zâmbete. Sunt atât
de vremelnice și totuși atât de parfumate și de încântătoare…!

22,00 LEI
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CUPCAKES

CB0008

± 65 gr
18 x 6.5 x 5.5 cm

Festive și jucăușe, brioșele noastre sunt un cadou deosebit, la care am
muncit cu drag, mai ceva ca spiridușii Moșului. Și-ți spunem un secret:
pe cât sunt de frumoase, pe atât sunt de gustoase.

51,52 LEI
CURMALE & SMOCHINE ÎN CIOCOL ATĂ

CB0009

± 250 gr
12.5 x 7 x 6 cm

Mergem înainte pe drumul de aur al deserturilor de sezon. Curmalele și
smochinele ne poartă prin țări îndepărtate, unde gerul și zăpada sunt
simple vise, și ne aduc în suflet lumina și căldura lor.

50,00 LEI
CURMALE & SMOCHINE ÎN CIOCOL ATĂ

CB0010

± 375 gr
13.3 x 8.5 x 6 cm

Mergem înainte pe drumul de aur al deserturilor de sezon. Curmalele și
smochinele ne poartă prin țări îndepărtate, unde gerul și zăpada sunt
simple vise, și ne aduc în suflet lumina și căldura lor.

75,00 LEI
11
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BROWNIE CAKE

CK0001

± 640 gr
23 x 23 x 6 cm
Următoarea oprire: direct în inima filmelor americane de Crăciun.

Patinoarul din Cișmigiu poate fi la fel de spectaculos precum cel din
Central Park, când îți zâmbește de pe margine un brownie ca la el
acasă.

80,00 LEI
TARTĂ CU CIOCOL ATĂ ȘI MIX ALUNE
CARAMELIZATE

T0001

± 1000 gr
23 x 23 x 6 cm
Plină de surprize, asemenea dimineții de Crăciun. Și dulce precum
descoperirea cadoului dorit sub brad. Asul tău din mânecă la masa de
sărbători, cu care îi poți împăca și bucura pe toți.

110,00 LEI
ENGLISH CAKE

CK0002

± 1250 gr
27 x 27 x 6 cm

În acest lung periplu, zăbovim o clipă și în Anglia. Pe acorduri de muzică
clasică, în atmosfera festivă a târgului vienez de Crăciun, vă prezentăm
un desert clasic și plin de farmec: guguluful marmorat.

150,00 LEI
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PIEMONTECINA

CK0003

± 400 gr
23 x 23 x 6 cm

Iată-ne ajunși și în Italia! Zăbovim preț de o clipă, savurăm o prăjitură cu
blat pufos și ne pregătim să mai visăm puțin. N-am ajuns nici măcar la
jumătatea drumului!

65,00 LEI
TARTĂ CU L ĂMÂIE

T0002

± 750 gr
23 x 23 x 6 cm
Revenim în Franța, cu o altă rețetă care ne-a cucerit definitiv. Cu
dulceața ei neasemuită, tarta cu lămâie te farmecă de la prima

înghițitură. Adaugă și un univers de bezele rumene și obții un desert
deosebit de fin, ușor ca un fulg de nea.

110,00 LEI
LINTZER

CK0004

± 900 gr
23 x 23 x 6 cm

Facem un ocol pe deasupra Alpilor austrieci și privim cu ochii minții
cum lumea înfrigurată se retrage într-o cafenea cochetă, de cartier,
ca să savureze o tartă cu tradiție. Rețeta ei e cea mai veche din cele
consemnate în lume.

110,00 LEI
13
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TARTĂ CU PERE POȘATE

T0003

± 760 gr
23 x 23 x 6 cm
Din vitrinele celor mai cochete cofetării și patiserii europene, direct

la tine pe masă. Rafinament în forma cea mai pură și gust desăvârșit.
Călătoria continuă!

110,00 LEI
TARTĂ FLORENTINĂ
CU MERE ȘI MIGDALE

T0004

± 1000 gr
23 x 23 x 6 cm
De Crăciun, ce-ar fi să pornești într-o călătorie în jurul lumii? Și cum ar fi
să poți face asta din confortul propriei case? Prima oprire: tarta noastră
florentină, călăuza ta pe drumul gustului.

110,00 LEI
TARTĂ CU MERE CARAMELIZATE

T0005

± 900 gr
23 x 23 x 6 cm

Rețeta vine din Franța, însă e atât de îndrăgită peste tot în lume, încât
nu mai știi de unde s-o iei. Dacă e decorată cu bezele și alte artificii de
sezon, e de la Cadé, deci își păstrează aroma autentică.

110,00 LEI
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TARTĂ CU FRUCTE DE PĂDURE

T0006

± 900 gr
23 x 23 x 6 cm
Un capriciu pe care nu-ți permiți să nu ți-l faci. Gustul proaspăt al
fructelor de pădure te face să uiți de frigul de afară, iar ciocolata te
îmbie să mai stai pe loc preț de o poveste.

150,00 LEI
TARTĂ CU FRUCTE EXOTICE

T0007

± 900 gr
23 x 23 x 6 cm
Exotică și excentrică, exact așa cum îți place. Iată că ajungem și la

tropice acum, în miez de iarnă. Visele tale cele mai fanteziste sunt la o
linguriță distanță.

150,00 LEI
MINITARTE ASORTATE

T0008

± 720 gr
27 x 27 x 6 cm

E timpul pentru un mic popas.Să ne tragem sufletul și să călătorim cu
inima în universuri de poveste. Să ne detașăm o clipă și să mergem
acolo unde n-am mai fost de când eram copii.
Unde totul începe cu A fost odată ca niciodată…

110,00 LEI
15
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BUCHE DE NOËL SAVEUR

BUC0001

± 1300 gr
31 x 20 x 20 cm

Să fie vestitul Rudolf, renul Moșului cu nasul roșu? Nu, e o ruladă Saveur
pregătită să facă parte din povestea ta de Crăciun.

23 0 L EI
BUCHE DE NOËL
STRAWBERRY VANILLO

BUC0002

± 1300 gr
31 x 20 x 20 cm
Cel mai probabil nu te-ai fi așteptat la combinația asta. Dar, ei bine, noi
am făcut-o. Iar acum ți-am stârnit curiozitatea și ideea îți surâde din ce
în ce mai mult. Crăciunul acesta, de ce să nu încerci ceva deosebit?

23 0 L EI
BUCHE DE NOËL TRIOLO

BUC0003

± 1300 gr

31 x 20 x 20 cm
E una din cele mai apreciate prăjituri ale noastre. Iar bûche de Noël e
chintesența franțuzească a spiritului Crăciunului. Când asociezi două
simboluri atât de îndrăgite, rezultatul nu poate decât să-ți depășească
așteptările.

23 0 L EI

BU CHE DE NOËL
VANILLO

BUC0004

± 1300 gr

31 x 20 x 20 cm
Visul unei nopți de iarnă, într-un singur act, acum și pe masa ta de
Crăciun. In case you were dreaming of a white Christmas.

23 0 L EI
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BUCHE DE NOËL TRADIȚIONAL
CU VANILIE ȘI FISTIC

BUC0005

BUCHE DE NOËL TRADIȚIONAL
CU CIOCOL ATĂ ȘI MIGDALE

BUC0006

± 2000 gr / 31 x 20 x 20 cm

± 2000 gr / 31 x 20 x 20 cm

Fiindcă de sărbători imaginația este limita, am ales să ne jucăm cu

Varianta aceasta este cea mai apropiată de spiritul inițial al prăjiturii. De la

compozițiile și decorurile. Nu e totul în alb și negru, uneori ai de ales între

ingrediente, până la formă- totul e exact așa cum se regăsește pe mesele

vanilie și ciocolată, spre exemplu.

francezilor care țin la tradițiile de sărbători.

290 LEI
17
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CORONIȚĂ BRAD CIOCOL ATĂ MARO & AURIU

COR0001

± 1600 gr

Întâmpină Crăciunul cum se cuvine: cu inima deschisă și liniște în suflet.
Îmbracă-ți casa de sărbătoare și presară ici și colo dulciuri împachetate cu
gust. Totul în jur să-ți fie numai muzică și sclipiri de aur și argint!

55 0 LEI
CORONIȚĂ BRAD CIOCOL ATĂ ARGINTIU&AURIU

COR0002

± 1600 gr

Întâmpină Crăciunul cum se cuvine: cu inima deschisă și liniște în suflet.
Îmbracă-ți casa de sărbătoare și presară ici și colo dulciuri împachetate cu
gust. Totul în jur să-ți fie numai muzică și sclipiri de aur și argint!

55 0 LEI
CORONIȚĂ BRAD CIOCOL ATĂ ROȘU&AURIU

COR0003

± 1600 gr

Întâmpină Crăciunul cum se cuvine: cu inima deschisă și liniște în suflet.
Îmbracă-ți casa de sărbătoare și presară ici și colo dulciuri împachetate cu
gust. Totul în jur să-ți fie numai muzică și sclipiri de aur și argint!

55 0 LEI
19
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BC0001

CADOU CIOCOL ATĂ ÎN BOL DE CRISTAL
± 1 400 gr

Împlinește-ți visele și pune la cale un Crăciun de poveste. Adaugă un aranjament elegant,
așezat strategic în calea luminițelor de pom, pentru a răspândi în jur o mie de sclipiri. Poți
strecura și hârtiuțe cu mesaje inspirate scrise de mână pentru invitați, pentru a-i spori
autenticitatea și a-i surprinde plăcut pe invitați.

P re ț la ce r ere
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CADOU CIOCOL ATĂ

BS0001

± 1600 gr

Împlinește-ți visele și pune la cale un Crăciun de poveste. Adaugă un aranjament elegant,
așezat strategic în calea luminițelor de pom, pentru a răspândi în jur o mie de sclipiri. Poți
strecura și hârtiuțe cu mesaje inspirate scrise de mână pentru invitați, pentru a-i spori
autenticitatea și a-i surprinde plăcut pe invitați.

Pre ț la cerere
CADOU CIOCOL ATĂ ÎN BOL DE CRISTAL

BC0002

± 2200 gr

Împlinește-ți visele și pune la cale un Crăciun de poveste. Adaugă un aranjament elegant,
așezat strategic în calea luminițelor de pom, pentru a răspândi în jur o mie de sclipiri. Poți
strecura și hârtiuțe cu mesaje inspirate scrise de mână pentru invitați, pentru a-i spori
autenticitatea și a-i surprinde plăcut pe invitați.

Pre ț la cerere
CADOU CIOCOL ATĂ

BS0002

± 3200 gr

Împlinește-ți visele și pune la cale un Crăciun de poveste. Adaugă un aranjament elegant,
așezat strategic în calea luminițelor de pom, pentru a răspândi în jur o mie de sclipiri. Poți
strecura și hârtiuțe cu mesaje inspirate scrise de mână pentru invitați, pentru a-i spori
autenticitatea și a-i surprinde plăcut pe invitați.

Pre ț la cerere
21
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CADOU CIOCOL ATĂ
± 1200 gr, 2500 gr, 3200 gr
Nu ne jucăm cu lucrurile serioase. Când spunem că-ți aducem pe
tavă cele mai dulci vise, noi chiar ne ținem de cuvânt. Dacă și tu ai
promis asta cuiva, e momentul potrivit să treci la fapte!

TAV0001A

TAV0001B

TAV0001C

Pre ț la cere r e
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CADOU CIOCOL ATĂ

TAV0002

± 2200 gr

Nu ne jucăm cu lucrurile serioase. Când spunem că-ți aducem pe tavă cele
mai dulci vise, noi chiar ne ținem de cuvânt. Dacă și tu ai promis asta cuiva,
e momentul potrivit să treci la fapte!

Preț la cerere
CADOU CIOCOL ATĂ

TAV0003

± 1700 gr

Nu ne jucăm cu lucrurile serioase. Când spunem că-ți aducem pe tavă cele
mai dulci vise, noi chiar ne ținem de cuvânt. Dacă și tu ai promis asta cuiva,
e momentul potrivit să treci la fapte!

Preț la cerere
CADOU CIOCOL ATĂ

TAV0004

± 3520 gr

Nu ne jucăm cu lucrurile serioase. Când spunem că-ți aducem pe tavă cele
mai dulci vise, noi chiar ne ținem de cuvânt. Dacă și tu ai promis asta cuiva,
e momentul potrivit să treci la fapte!

Preț la cerere
23
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TAR0001

CADOU PREMIUM CIOCOL ATĂ
± 1400 gr

Nu puteam încheia altfel decât cu stil. Așa că am păstrat pe final
cel mai prețios din toate darurile noastre: un aranjament bogat à
la Cadé, pe o tipsie strălucitoare de argint. Un cadou de care să te
bucuri tot timpul anului, chiar și după ce dulciurile s-au terminat.

Pre ț la cerer e

Christmas Délices 2021

| 24

CADOU PREMIUM CIOCOL ATĂ

TAR0002

± 1900 gr

Nu puteam încheia altfel decât cu stil. Așa că am păstrat pe final cel mai
prețios din toate darurile noastre: un aranjament bogat à la Cadé, pe o
tipsie strălucitoare de argint. Un cadou de care să te bucuri tot timpul
anului, chiar și după ce dulciurile s-au terminat.

Preț la cerere
CADOU PREMIUM CIOCOL ATĂ

TAR0003

± 1600 gr

Nu puteam încheia altfel decât cu stil. Așa că am păstrat pe final cel mai
prețios din toate darurile noastre: un aranjament bogat à la Cadé, pe o
tipsie strălucitoare de argint. Un cadou de care să te bucuri tot timpul
anului, chiar și după ce dulciurile s-au terminat.

Preț la cerere
CADOU PREMIUM CIOCOL ATĂ

TAR0004

± 1400 gr

Nu puteam încheia altfel decât cu stil. Așa că am păstrat pe final cel mai
prețios din toate darurile noastre: un aranjament bogat à la Cadé, pe o
tipsie strălucitoare de argint. Un cadou de care să te bucuri tot timpul
anului, chiar și după ce dulciurile s-au terminat.

Preț la cerere
25
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Adu-ți aminte că poveștile frumoase au un final pe măsură.
Nu lăsa catalogul acesta din mână fără o concluzie dulce - comandă acum
produsele noastre delicioase!

Comenzile se dau pe email și se confirmă telefonic!

0727 227 705
office@cade.ro

www.cade.ro

cadesweetsandmore

cadesweetsandmore

