
PÅSKE
KAGER
SNACKS

GODT HÅNDVÆRK

CHOKOLADE



De fineste påskeæg med ren marcipan og et fint lag chokolade hører til påskens traditioner. 
Prøv de nye smage med et frisk strejf af rabarber eller havtorn, eller måske foretrækker du den 
varme smag af nougat eller karamel? Vi har 8 forskellige smage og 2 størrelser at vælge imel-
lem. Alle vores chokolader kan leveres i løsvægt, flowpack eller i fine gaveæsker.

SMAGEN AF PÅSKE



PÅSKEHARE HVIDPÅSKEHARE LYSPÅSKEHARE MØRK PÅSKEHARE MØRK
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Marcipan m. 
71% mørk chokolade

Havtorn og marcipan 
m. 35% lys chokolade

Havtorn og marcipan 
m. 35% lys chokolade

Marcipan 
m. 71% mørk chokolade

Marcipan 
m. 71% mørk chokolade

Rabarber og marcipan 
m. 71% mørk chokolade

Rabarber og marcipan 
m. 71% mørk chokolade

Pistacie og marcipan 
m. 71% mørk chokolade

Pistacie og marcipan 
m. 71% mørk chokolade

Marcipan og nougat
m. 71% mørk chokolade

Marcipan og nougat
m. 71% mørk chokolade

Karamel og marcipan 
m. 35% lys chokolade

Karamel og marcipan 
m. 35% lys chokolade

Lakrids og marcipan 
m. 29% hvid chokolade

Lakrids og marcipan 
m. 29% hvid chokolade

Hindbær og marcipan 
m. 29% hvid chokolade

Hindbær og marcipan 
m. 29% hvid chokolade

Marcipan m. 
71% mørk chokolade 

Marcipan m. 
35% lys chokolade 

Marcipan m. 
29% hvid chokolade 
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MARCIPAN MARCIPAN/NOUGAT

KARAMEL

PISTACIE

HAVTORN HINDBÆR

LAKRIDS

LAKRIDS

RABARBER

RABARBER

HINDBÆRHAVTORN

PISTACIE

KARAMEL

MARCIPAN/NOUGATMARCIPAN  
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NYHED

Hvem skal forkæles med et imponerende påskeæg, i ren chokolade eller fyldt med små fine marcipanæg? Det er klas-
sisk konditorhåndværk som altid vækker begejstring og glæde. Vi har flere størrelser at vælge imellem, i både lys- og 
mørk chokolade. Se de forskellige vægte og størrelser i prislisten.

KLASSISK HÅNDVÆRK



FLETÆGCHOKOLADESKALCHOKOLADEÆG

HELT CHOKOLADEÆG
MØRK  

HELT CHOKOLADEÆG
LYS  

FLETÆG
MØRK  

CHOKOLADESKAL
MØRK  

FLETÆG
LYS  

CHOKOLADESKAL
LYS  



Det er dejligt at give gaver som altid glæder og 
gaver som kan deles. Til påsken har vi flotte choko-
ladeæsker fyldt med vores håndlavede påskeæg. 
Gaveæskerne fås i mange størrelser, så du kan helt 
sikkert finde én, der passer perfekt, uanset hvem du 
gerne vil forkæle med smagen af godt chokolade-
håndværk.

ALLE ELSKER 
CHOKOLADE



GAVEÆSKE MED DESSERTÆG
200 G

GAVEÆSKE MED DESSERTÆG
400 G

GAVEÆSKE MED DESSERTÆG
300 G

GAVEÆSKE MED DESSERTÆG
100 G

PÅSKEÆSKE
300 G

GAVEÆSKE MED DESSERTÆG
40 G

5618

5623

5621

5640

5622

5620

4 stk. ass. dessertæg

18 stk. ass. dessertæg

36 stk. ass. dessertæg

27 stk. ass. dessertæg

1 forårsplade, 18 stk. ass. dessertæg 

9 stk. ass. dessertæg



Måske vi kan friste med en påskehare i ren chokolade? Fås i både hvid, lys og mørk chokolade  -med 
og uden pind. Eller måske en æske med de fineste små chokoladeharer i ren marcipan. 

PÅSKEHAREN KOM FORBI



Marcipanæg med forskellige smage og pynt. 
Lakrids, rabarber, havtorn, pistacie og hindbær.

Marcipan m. 71% mørk chokolade, 
35% lys chokolade, 29% hvid chokolade

35% lys chokolade med hindbærsmag
Drysset med pistacie, hindbær, saltkugler og rabarber

Små trøffelæg med en knasende overflade

FORÅRSPLADE
100 G

5950

4 STK. PÅSKEHARER
100 G

5607

5 STK. MARCIPANÆG
300 G 

5604

HARER I POSE
90 G

5654

ÆGGEBAKKE MED TRØFFELÆG
150 G

5650

35% lys chokolade, 29% hvid chokolade,
71% mørk chokolade 

NYHED

NYHED





NYHED NYHED

Hos Kathrine Andersen Chokolade bager vi også de fineste kager. En 
af vores helt store nyheder er håndlavede cookies og til påsken har 
vi lavet en delikat ny smag med et twist af citron. Du kan tro den 
smager!

EN SPRØD NYHED

Lækker luftig brownie med sprød overflade.
Bagt med 71% mørk chokolade, smør og æg.

Leveres indpakket i folie.

Holdbarhed fra pakkedato: 5 dage

CITRON SMÅKAGE
20 G

20155a

BROWNIE
30 G

20113a

En småkage så sprød med perlesukker på kanten. Smagen og 
duften af citron er pikant og stærkt forførende og rundes af 

vanilje, der giver let sødme og fylde.

Holdbarhed fra pakkedato: 3 måneder





Poppede rug, byg, solsikkekerner, græskarkerner krydret med 
ramsløg og citron

Knækbrød i stave med hørfrø og citronskal

KERNEBRUD RAMSLØG/CITRON
40 G

KNÆKBRØD CITRON
40 G

20203a 20232a

NYHED NYHED

Vi har lavet en dejlig serie af knækbrød, kernebrud og ristede nødder, der passer perfekt til en 
sund snack - et alternativ til at det søde. Som en påskenyhed har vi smagt til med citronskal, 
der giver et skønt pist til det salte køkken. De skal prøves!

TIL EN DEJLIG PAUSE





Vores pakkeri kan lave portionsemballager af lige det, du skal bruge 
i enten vores folie eller med dit logo på. Det er en god måde at sikre 
høj hygiejne og mindre spild. Her er et udpluk af vores sortiment, og 
har du særlige ønsker er vi sikre på, at det også kan løses. Bare spørg!

EN TIL HVER

NYHED

MARCIPANÆG I FOLIE

DESSERTÆG I FOLIE

3009

3005

Flowpack assorteret

Flowpack assorteret
PÅSKEFIGUR I FOLIE

PÅSKEHARE I FOLIE

CHOKOLADEHARE 
LYS SLIKKEPIND I FOLIE

15 G

3004a

11106

11103

Flowpack assorteret 

Flowpack assorteret 



SMAGEN AF GODT HÅNDVÆRK

Vores historie begynder i 1898 i Aarhus, hvor 
Kathrine Andersen i sit konditori serverer de 
fineste håndlavede chokolader til sine gæster. 
Lige siden har vi i chokoladeværkstedet værnet 
om det gode håndværk, i hvert et stykke vi 
fremstiller. Og det kan smages: i det fine knæk 
chokoladen har, i de letbitre noter i marcipa-
nen og alle de nye varianter vi tilbyder.  

”

”

Find os på:

kathr ineandersen.dk
info@kathr ineandersen.dk

87  64  06 22


