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«Домінік» - українська кондитерська компанія,
історія якої починається з 1919 року, коли було
створено об’єднання карамельних майстерень.
На сьогоднішній день - це сучасне підприємство
з модернізованим виробництвом і розвиненою
логістичною
службою,
яке
відповідає
міжнародним стандартам.
З 2006 року «Домінік» виробляє продукцію для
європейського ринку, відповідно до всіх вимог
якості. Географія сьогодення значно розширена
і продукція нашого підприємства реалізується в
15 країнах світу.
Компанія «Домінік» - підприємство, що динамічно
розвивається. Ми збільшуємо наші виробничі
потужності, модернізуємо процеси виробництва
та ретельно працюємо над рецептурами і підбором
інгридієнтів.
Виробництво компанії відповідає вимогам сертифікації за
стандартами IFS FOOD (high level), ISO 22000:2005, заснованого на
принципах НАССР, сертифіковане за стандартами ISO 9001:2015.
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Шоколад

Шоколад

ШОКОЛАД

Яскравий смак колекції продукції
від «Домінік», дотримання всіх стандартів виробництва та чіткий контроль над якістю сировини – це наша
гарантія вашого задоволення.
• Широкий вибір по наповненості
какао-продуктами: від 33% для прихильників ніжного молочного смаку
до 85% - для тих, хто оцінить терпкість
та насиченість шоколаду.
• Унікальні рецептури – шоколад з кофеїном, який подарує заряд бадьорості, що рівний 1 чашці кави.
• Спектр начинок та різноманітних
добавок з якими шоколад відкриється по-новому.

«ДОМІНІК ПРЕМІУМ»
екстрачорний шоколад 85%
12 міс.

100/200 г
34/27 шт.

85% какао продуктів.
Має яскраво виражений
терпкий шоколадний смак,
але при цьому зберігається
легка солодкість.

«ПОЛТАВА»
чорний шоколад 70%

Сувенірна серія.
70% какао продуктів,
виготовлений за
спеціальною рецептурою.

12 міс.
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100 г

34 шт.

200 г

23 шт.

Шоколад

Шоколад

Чорний шоколад 56%
з кофеїном
Енергетичний чорний шоколад
56% какао продуктів з додаванням
кофеїну.
У шоколадці вагою 35г вміст
кофеїну = одній чашці кави.

12 міс.

«ДОМІНІК»
чорний шоколад 56%

12 міс.
90 г

34 шт.

56% какао продуктів.
Класичний смак
чорного шоколаду
з більш м’яким
відтінком какао
продуктів.

Чорний шоколад 56%

з натуральною кавою та карамеллю

35 г

90 шт.

Молочний шоколад 32% з чорною
смородиною та волоським горіхом

32% какао продуктів,

Натуральна кава
12 міс. тонкого
помелу вдало

12 міс. 20% молокопродуктів.

90 г

180 г

поєднується з чорним
шоколадом, а хрустка
подрібнена карамель
34 шт. робить його абсолютно
особливим.

28 шт.

Шоколад з
додаванням цілої
чорної смородини
і подрібненого
волоського горіха.

«ПОЛТАВА» молочний
шоколад 33%
Сувенірна серія.
33% какао продуктів, 21%
молокопродуктів.

12 міс.

100 г

34 шт.

200 г

23 шт.
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Шоколад

Шоколад

Шоколад чорний «Blueberry»
12 міс.
31г
102 шт.

Чорний шоколад
56% з порошком
натуральної чорниці,
виконаний в зручному
форматі.

«Chocolate Dance»
Набір з чорного 56% та молочного 33% шоколаду.

12 міс.
80 г
34 шт.

«ЧАЙКА» молочний шоколад 36%
12 міс.
90 г

36% какао продуктів, 14% молокопродуктів. Класична, знайома з
70-х років, рецептура молочного шоколаду з додаванням тертого
смаженого горіха кеш’ю.

30 шт.

«ОЛЕНКА» шоколадний батончик з
начинкою – смак йогурту і полуниці

8 міс.
50 г
50 шт.
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Чорний шоколад
36% з кремовою
начинкою.

«ОЛЕНКА» шоколадний батончик
з молочною начинкою

«ОЛЕНКА» молочний шоколад 33%
12 міс.

33% какао продуктів,
20% молокопродуктів.
90 г
Класична рецептура,
створена ще в 1965 році
30 шт.
спеціально для дітей.

«ОЛЕНКА» шоколадний батончик
з м’ятною начинкою

8 міс. Чорний шоколад 36% з

8 міс.

50 г

50 г

50 шт.

кремовою молочною
начинкою на основі
згущеного молока.

50 шт.

Чорний шоколад
36% з кремовою
начинкою.

Шоколад

Шоколад

«CHOCOLATE»
з арахісовою
начинкою

Чорний шоколад з
додаванням рослинного
рисового протеїну.
Загальний вміст протеїну
12 %.

8 міс.

38 г

30*6
шт.

«CHOCOLATE»
з трюфельною
начинкою

Чорний шоколад з
кремовою начинкою.

8 міс.

38 г

30*6
шт.

«CHOCOBAR»
шоколадний
батончик з
начинкою – смак
banana

Чорний шоколад 36% з
кремовою начинкою.

8 міс.

50 г

50 шт.
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Подарункові

коробки

ПОДАРУНКОВІ КОРОБКИ

Широкий вибір поєднань смаків у
цукерках «Домінік», оформлених в
ексклюзивні подарункові коробки це ідеальний вибір, якщо потрібно
розповісти про свою любов, повагу,
визнання, або просто сказати «дякую».
«POLTAVA»
Набір шоколадних цукерок:
- молочно-желейний шар і суфле з
ароматом шампанського
- ганаш з апельсиновим маслом
- заспиртована вишня у помадній начинці

7 міс.
300 г
6 шт.

«ГОГОЛІВСЬКІ»
Набір шоколадних цукерок:
- праліне з рисовими кульками та
карамельними крихтами
- праліне з волоським горіхом та
карамельними крихтами
- двоколірна желейна начинка на основі
згущеного молока

7 міс.
285 г
6 шт.

«BEST WISHES!»
Набір шоколадних цукерок :
- двоколірна желейна начинка на основі
згущеного молока
- кремова марципанова начинка
- помадна начинка з додаванням какао і
подрібненої заспиртованої вишні
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7 міс.
250 г
6 шт.

Подарункові

коробки

У коробках ви знайдете найрізноманітніші поєднання
смаків:
• Суфлейні начинки
• Пралінові начинки
• Желейні начинки
• Кремові начинки
•Начинки
з
заспиртованими
фруктами
та
сухофруктами
•Доповнення смаків горіхами, рисовими кульками,
карамельними крихтами , ароматами шампанського
чи ментолу.

«ДЛЯ ВАС»
Набір шоколадних цукерок з трьома
видами заспиртованих ягід у пектиновому
желе:
- вишня
- виноград
- чорна смородина

7 міс.
315 г
6 шт.

«FOR LADIES»
Набір шоколадних цукерок:
- праліне
- праліне з подрібненим фундуком та
карамельними крихтами
- кремова начинка з рисовими кульками.

7 міс.
200 г
6 шт.

«АСОРТІ-ДОМІНІК»
Набір шоколадних цукерок:
- праліне
- праліне з подрібненим фундуком та
карамельними крихтами
- кремова начинка з рисовими кульками.

7 міс.
200 г
6 шт.
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Подарункові

коробки
«БІЛОЧКА З ЗОЛОТИМ
ГОРІШКОМ»
Глазуровані цукерки з
пралінової маси з какао
та великим вмістом
смаженого арахісу.
7 міс.

150/250 г

«ЧОРНОСЛИВ З
МИГДАЛЕМ»
у шоколаді

«ДОМІНІК» з
ліщиною
Шоколадні цукерки
з цільним фундуком
у праліновій
начинці.

Глазурований
шоколадом
чорнослив з цільним
мигдалем.

6 міс.

250 г

6 шт.

7 міс.

205 г

6 шт.

«ЗОЛОТА СТРІЛА»
Класичні шоколадні
цукерки з молочнокремовою
начинкою та
коньяком.

6 міс.
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21/8 шт.

220 г

15 шт.

Подарункові

коробки
«ВИШНЯ
ЗАСПИРТОВАНА»
Шоколадні цукерки із
заспиртованою вишнею у
помадній начинці.
7 міс.

«FOR LADIES»

300 г

12 шт.

7 міс.

300 г

12 шт.

10 шт.

12 шт.

«ЗОЛОТА НІЧ»

Набір шоколадних
цукерок:
- праліне з
рисовими кульками
та карамельними
крихтами
- праліне з
волоським горіхом
та карамельними
крихтами
280 г

224 г

Шоколадні цукерки
з двошаровою
начинкою: молочножелейний шар і
суфле з ароматом
шампанського.

«ALPIYSKI MIX»

7 міс.

12 шт.

«ШАМПАН’ЄТТА»

Шоколадні цукерки
з кремовою
марципановою
начинкою.

7 міс.

300 г

Глазуровані какаомолочні цукерки
з подрібненим
печивом, посипані
вафельною
крихтою.

12 міс.

300 г

12 шт.
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Подарункові

коробки

«SHICO»/«ЗАКОХАННИМ ВІД ДОМІНІК»
Шоколадні цукерки з двоколірною желейною
начинкою на основі згущеного молока.
7 міс.

300 г/ 210 г

«PREMIUM DOMINIK»
Чорний шоколад 56% какао продуктів і
затяжне печиво.
12 міс.

12 шт./ 5 шт.

250 г

«WITH LOVE»

«ТРУФАЛЄТТО»
Глазуровані
трюфельні
цукерки з легким
ментоловим
смаком.

Глазуровані
двошарові цукерки.
Cуфле зі смаком
ванілі і желе зі
смаком персика.

7 міс.

205 г

12 шт.

12 міс.

300 г

12 шт.

«ПТАШКА
ДОМІНІК»

«BOO BALLS»
Рисові кульки з
какао,
вкриті какаомолочною
та цукровою
глазурями.
2 драже, в
прозорому
флоупаці з
монстродизайном.

Глазуроване
суфле зі згущеним
молоком

7 міс.
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240 г

12 шт.

12 шт.

12 міс.

200 г

12 шт.

Пустотілі

фігурки

ФІГУРА ПУСТОТІЛА «ЯЙЦЕ»
Фігурка з какао-молочної маси з ванільним смаком.
12 міс.

ФІГУРА З СЮРПРИЗОМ
«ХТО ТАМ?» ПЛЮС

12 міс.
100 г
16 шт.

Яйце з какаомолочної маси
з іграшкою
- сюрпризом
всередині капсули.

ФІГУРА ПУСТОТІЛА «ДІД МОРОЗ»

12 міс.
45/50 г
24 шт.

Фігурка з какаомолочної маси з
ванільним смаком.

30 г

38 шт.

ФІГУРА З СЮРПРИЗОМ
«ХТО ТАМ?» ПЛЮС

12 міс.
50 г
36 шт.

Яйце з какаомолочної маси
з іграшкою
- сюрпризом
всередині капсули.

ФІГУРА ПУСТОТІЛА
«СНІГУРОНЬКА»

12 міс.
50 г
24 шт.

Фігурка з какаомолочної маси з
ванільним смаком.

ФІГУРА З СЮРПРИЗОМ
«ХТО ТАМ?» ПЛЮС

12 міс.
22 г
25 шт.

Яйце з какаомолочної маси
з іграшкою
- сюрпризом
всередині капсули.

ФІГУРА ПУСТОТІЛА «ЗАЙЧИК»

12 міс.
45 г

Фігурка з какаомолочної маси з
ванільним смаком.

24 шт.
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Шоколадні

цукерки

ШОКОЛАДНІ ЦУКЕРКИ

Колекція смаків шоколадних цукерок «Домінік» - це традиції якості, що
перевірені роками та ретельно відпрацьовані рецептури.
•
Натуральні добавки: вишня, горіхи, шматочки малини, марципан.
•
Насичений смаком суфлейно-желейний корпус.
•
Шоколад відповідає стандартам якості.

«ВИШНЯ ЗАСПИРТОВАНА»
7 міс.
2,5 кг

14

Шоколадна цукерка із
заспиртованою вишнею у
помадній начинці.

«ПОЛУНИЦЯ ЗАСПИРТОВАНА»
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка із
заспиртованою полуницею у
помадній начинці.

Шоколадні

«АЛЬПІЙСЬКІ»

з хрустким волоським горіхом
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна
цукерка з праліне,
волоським горіхом
та карамельними
крихтами.

цукерки

«АЛЬПІЙСЬКІ»

з хрусткими рисовими кульками
7 міс.
2,5 кг

«ШАМПАН’ЄТТА»
Шоколадна цукерка з
двошаровою
начинкою:
7 міс.
молочно-желейний шар
і суфле з ароматом
2,5 кг
шампанського.

«ГАНАШ МАЛИНОВИЙ»
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка
з начинкою ганаш
зі шматочками
натуральної малини.

Шоколадна
цукерка з праліне,
рисовими кульками
та карамельними
крихтами.

«SHICO»
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка
з двоколірною
желейною начинкою
на основі згущеного
молока.

«ГАНАШ АПЕЛЬСИНОВИЙ»
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка
з начинкою ганаш
з апельсиновим
маслом.

«ДОМІНІК ТРЮФЕЛЬ»
пломбірний
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка
у какао-порошку
з білою трюфельною
начинкою з ароматом
пломбіру.

«МАРЦИПАНОВИЙ КРЕМ»
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка
з кремовою
марципановою
начинкою.

«БАРХАТНА ВИШНЯ»
7 міс.
2,5 кг

Шоколадна цукерка з
помадною начинкою
з додаванням какао і
подрібненої
заспиртованої вишні.
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Глазуровані

цукерки

ГЛАЗУРОВАНІ, ПОМАДНІ ЦУКЕРКИ

Глазуровані цукерки від «Домінік» розкриють для Вас широку палітру смаків:
від найніжнішої помадної начинки, до яскраво виражених шоколадних
смаків.
• Широке різноманіття поживних начинок цукерок з твердим корпусом:
горіхи, кокосова стружка, насіння.
• Спектр начинок з м’яким корпусом: помадні начинки зі згущеним молоком,
фруктами, какао, ягідною наливкою .
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«ДОМІНІК ГОРІХОВІ ЛАСОЩІ»

Глазурована цукерка з м’якою молочною
карамеллю, арахісом та кеш’ю.
12 міс.

16

4,0 кг

«КОКОСОВА ЗАБАВКА»
Глазурована цукерка з кокосовою стружкою і
кремовою начинкою зі смаком ванілі.

12 міс.

3,2 кг

Глазуровані

цукерки
«ТРУФАЛЄТТО»

«ЗОЛОТА СТРІЛА»

Глазурована
трюфельна
цукерка з легким
ментоловим
смаком.

12 міс.

2,7 кг

Класична шоколадна
цукерка з молочнокремовою начинкою
та коньяком.

6 міс.

2,2 кг

«DOTTORE»

«ЗОЛОТА НІЧ»

Глазурована
цукерка з какао та
смаком тірамісу.

Глазурована какаомолочна цукерка
з подрібненим
печивом, посипана
вафельною
крихтою.

15
12 міс.

7 міс.

2,0 кг

3,0 г

«COCODRIVE»

«МЕТЕОРИТ
ВІД ДОМІНІК»

Глазурована
цукерка з
кокосовою
стружкою.

12 міс.

Глазурована
цукерка з м’якою
молочною
карамеллю, та
великою кількістю
арахісу.

6 міс.

3,5 кг

4,6 г

«SUNFLOWER
SWEETS»

ХАЛВА
«ДОМІНІК»
Глазурована
соняшникова халва.

Глазурована
цукерка з м’якою
молочною
карамеллю
та насінням
соняшника.

12 міс.

4,0 кг

6 міс.

85 г

22 шт.
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Глазуровані

цукерки
«БІЛОЧКА З
ЗОЛОТИМ
ГОРІШКОМ»

«SAHELIA»
Глазурована цукерка
з какао та рисовими
кульками.

Глазурована
пралінова маса з
какао та великим
вмістом смаженого
арахісу.

12 міс.

2,5 кг

12 міс.

2,5 кг

«БАБУСИН
ГОСТИНЕЦЬ»

«СМАК ЛІЩИНИ»
Глазурована
пралінова
маса з какао
та подрібненим
смаженим
арахісом.

Глазурована
цукерка з какао та
великим вмістом
смаженого арахісу.

6 міс.

12 міс.

2,5 кг

2,5 кг

«ТРИ МИСЛИВЦІ»

«FONTINO»
Глазурована
цукерка з хрусткою
вафельною крихтою
і подрібненим
смаженим
арахісом.

Глазурована
пралінова маса з
кунжутом.

12 міс.

12 міс.

2,5 кг

2,5 кг

«РЕШКИ-ГОРІШКИ»

«BA-TON-CHIK»

Глазурована
пралінова маса
з подвійним
глазуруванням
і подрібненим
смаженим
арахісом.

12 міс.
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2,5 кг

Неглазурована
цукерка з
ароматом
пряженого молока.

12 міс.

2,5 кг

Помадні

цукерки
«COW’S FUN
FONDANT»

«РОМАШКА
ДОМІНІК»

Глазурована
молочна помада зі
згущеним молоком
та какао.

Глазурована
молочна помада з
коньяком, какао та
смаком рому.

6 міс.

3,0 кг

12 міс.

3,0 кг

«ГАДАЛОЧКА»

«ПРЕМ’ЄРНІ
НОТКИ»

Глазурована
фруктова помада зі
смаком пряженого
молока.

12 міс.

Глазурована
молочна помада
з какао та ягідною
наливкою.

12 міс.

3,0 кг

3,0 кг

«ВЕСНЯНИЙ ЩЕБЕТ»

«ВЕСЕЛА
ХМАРИНКА»

Глазурована
молочна помада
з апельсиновим
джемом.

12 міс.

Глазурована
фруктова помада зі
згущеним молоком.

12 міс.

3,0 кг

3,0 кг

«КОРОЛЕВА-НІЧ»

Глазурована
двошарова цукерка
з фруктовою
помадою та
помадою з какао.

12 міс.

3,0 кг
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Суфлейні,
желейні

цукерки

СУФЛЕЙНІ-ЖЕЛЕЙНІ
ЦУКЕРКИ
Яскравими
фруктовими та
ніжними молочними
нотками наповнена
колекція желейних та
суфлейних цукерок
від «Домінік».:
•Смаки, які завжди
залишаються
фаворитами: малина,
вишня, персик,
смородина, ваніль та
згущене молоко.
•Екзотичні варіанти
смаків: банан, манго,
ананас.
•Варіації різних
форм та розмірів
цукерок, що робить їх
не тільки смачними,
але і естетично
привабливими.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!»
7 міс.
2,5 кг

Глазурована двошарова цукерка. Суфле
зі смаком ванілі та желе з малиновим
смаком

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» ЗІ СМАКОМ ВИШНІ
7 міс.
2,52 кг

Глазурована двошарова цукерка. Суфле
зі смаком ванілі і желе з вишневим
смаком.

«А-ЛЯ СУФЛЕ!» ЗІ СМАКОМ СМОРОДИНИ
7 міс.
2,52 кг
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Глазурована двошарова цукерка. Cуфле
з какао і желе зі смаком смородини.

Суфлейні,
желейні

цукерки

«ЖУВІ-СМАЙЛ»

«BANANIA»
Глазурована суфлейна цукерка з
банановим смаком.

7 міс.
2,0 кг

«BANANIA» + MANGO FLAVOR JELLY
7 міс.
2,8 кг

Глазурована двошарова цукерка. Суфле
з банановим смаком та желе зі смаком
манго.

«ДОН ЖУАН»
7 міс.
2,0 кг

Глазурована
двошарова
цукерка. Cуфле
зі смаком ванілі
і желе зі смаком
персика.

«ПТАШКА ДОМІНІК»
7 міс.
2,0 г

Глазуроване
суфле зі згущеним
молоком.

12 міс.
2,0 кг

Двокольорові желейні
цукерки у формі
ведмедиків та зайчиків з
різними смаками:
•ананас-маракуйя
(жовтий)
•тутті-фрутті (зелений)
•bubble gum (червоний)

«GUMMY ZOO!»
12 міс.
80 г
30 шт.

Желейножувальні цукерки
з фруктовими
смаками (ананас,
яблуко, чорниця).

«CHERRY-JЕLLY»
12 міс.
2,5 кг

Глазуроване
желе з вишневим
смаком.
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Карамель

Карамель

КАРАМЕЛЬ

Насолоджуйтесь довгим відчуттям улюбленого смаку з карамеллю від
«Домінік». Асортимент пакувань: жерстяна банка, пакет або індивідуальна
обгортка розроблені для того, щоб солодощі завжди були під рукою.
Якість відповідає всім вимогам стандартів. А колекція смаків задовольнить
персональні вподобання споживачів.

МОНПАНСЬЄ ЛЬОДЯНИКОВЕ
У ЦУКРІ
Льодяники з фруктовоягідними смаками,
обсипані цукром.
12 міс.

16 шт.

МОНПАНСЬЄ СМАК
ІМБИРНОГО ПРЯНИКА

Льодяники зі смаком коли
та вишні.

Льодяники зі смаком
імбирного пряника.

12 міс.

150 г

16 шт.

12 міс.

150 г

16 шт.

«ДОМІНІК БАРБАРИС»

«ДОМІНІК ДЮШЕС»

«ДОМІНІК М’ЯТА»

Льодяникова карамель
з класичним смаком
барбарису.

Льодяникова карамель
з класичним смаком
груші.

Льодяникова карамель
з класичним смаком
м’яти.

12 міс.
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170 г
3,5 кг

МОНПАНСЬЄ СМАК КОЛИ,
ВИШНІ

4,5 кг

12 міс.

4,5 кг

12 міс.

4,5 кг

Карамель

Карамель

«МОРОЖЕНІ ТРУБОЧКИ»
Карамельна трубочка з помадною
начинкою і цитрусовим смаком.
7 міс.

«КАРАМЕЛЬНА ТРУБОЧКА»
Карамельна трубочка з помадною
начинкою зі смаком зеленого яблука.
12 міс.

4,5 кг

«МРІЯ ВІД
ДОМІНІК»
Карамель з
помадною
начинкою і
цитрусовим
смаком.

7 міс.

3,5 кг

«ДОМІНІК»
ЗІ СМАКОМ
ЕВКАЛІПТ-МЕНТОЛ
Карамель з
помадною
начинкою і
освіжаючим
смаком
евкаліпту і
ментолу.
7 міс.

4,5 кг

«ПОПУЛЯРНА»

«ДОМІНІК» З
АРОМАТОМ
АПЕЛЬСИНА
Карамель з
сиропною
начинкою.

Карамель в
какао-порошку
з молочною
начинкою.

7 міс.

3,5 кг

4,5 кг

12 міс.

4,5 кг
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Карамель

Карамель

«ЖУЙЧИКИ» СМАК ТУТТІ-ФРУТТІ
М’яка жувальна карамель
зі смаком тутті-фрутті.
12 міс.

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК ЙОГУРТПЕРСИК
М’яка жувальна
карамель зі
смаком йогурту
та персику.

12 міс.

3,5 кг

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК BABBLE GUM
М’яка жувальна
карамель
зі смаком
жувальної гумки.

12 міс.

3,5 кг

«ЧАРІВНИЙ
КЛЮЧИК» З
АРОМАТОМ
ВЕРШКІВ

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК ЙОГУРТМАЛИНА
М’яка жувальна
карамель зі
смаком йогурту
та малини.

12 міс.
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3,5 кг

3,5 кг

Молочний ірис з
ароматов вершків.

12 міс.

3,5 кг

Драже

Драже

ДРАЖЕ

Поєднання якості та користі від драже ТМ «Домінік». Какао-молочна глазур
огортає м’який або твердий корпус: печиво, горіхи, хрусткі рисові кульки
та сухофрукти. Отримайте порцію необхідних організму вітамінів та
елементів разом з курагою, чорносливом, мигдалем, фундуком, та іншими
начинками, що входять до складу виробу.
«МИГДАЛЬ ВІД
ДОМІНІК»
Мигдаль у какаомолочній глазурі.

12 міс.

«МИГДАЛЬ ВІД
ДОМІНІК»
Мигдаль у какаомолочній глазурі.

12 міс.

3,0 кг

2,0 кг

«ФУНДУК ВІД
ДОМІНІК»
Фундук у какаомолочній глазурі.

7 міс.

3,0 кг

«ФУНДУК ВІД
ДОМІНІК»
Фундук у какаомолочній глазурі.

12 міс.

1,6 кг
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Драже

Драже
«ЧОРНОСЛИВ»

«КУРАГА»

Кубики чорносливу в
какао-молочній
глазурі.

6 міс.

4,0 кг

Кубики кураги в
какаомолочній глазурі.

6 міс.

4,0 кг

«РИСОВІ КУЛЬКИ
ВІД ДОМІНІК»

«ІЗЮМ ВІД
ДОМІНІК»

Рисові кульки в
какаомолочній глазурі.

12 міс.

Родзинки в какаомолочній глазурі.

12 міс.

2,3 кг

3,5 кг

«АРАХІС ВІД
ДОМІНІК»

«АРАХІСDANCE»
Арахіс у подвійній
глазурі: какаомолочна
і кольорова цукрова
глазур.

Арахіс у какаомолочній глазурі.

12 міс.

12 міс.

3,0 кг

3,5 кг

«АРАХІС» В
ЦЯТОЧКУ

«BOO BALLS»
Рисові кульки з какао,
вкриті какао-молочною
та цукровою глазурями.
2 драже, в прозорому
флоупаці з
монстродизайном.

Арахіс у подвійній
глазурі: какаомолочна
і кольорова цукрова
глазур.

6 міс.
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3,5 кг

12 міс.

2,0 кг

Драже

Драже

«КОКОСОВІ ДОМІНОРИКИ»
Печиво з какао та кокосовою
стружкою, в какао-молочній глазурі.
12 міс.

«ДОМІНОРИКИ»
Печиво в какао-молочній глазурі.
12 міс.

3,0 кг

2,5 кг

«ДОМІНОРИКИ»
у кольоровій
глазурі

«КОКОСОВІ
ДРОБОТУШКИ»

Печиво в кольоровій
глазурі зі смаком
полуниці та лимону.

12 міс.

2,7 кг

Печиво з какао та
кокосовою
стружкою, в білій
глазурі.

12 міс.

3,0 кг

«ТОФФІДЖОЙ»

«ДРОБОТУШКИ»

Тоффі в какаомолочній глазурі.

12 міс.

3,5 кг

Печиво в какаомолочній глазурі.

12 міс.

45 г

24 шт.

150 г

18 шт.
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Зернові

батончики

ЗЕРНОВІ БАТОНЧИКИ

Зернові батончики «СНЕКДЖОЙ», що наповнені корисними та поживними
складовими. В їх складі вівсяні пластівці, рисові кульки, сухофрукти горіхи.
Важливою особливістю цих батончиків є наявність насіння льону, яке, визнане
як одне з найбільш корисних серед зернових культур. Це обумовлено тим,
що в лляному насінні містяться всі необхідні для організму людини рослинні
білки та мікроелементи. Смакуйте солодощі з користю!

«СНЕКДЖОЙ» КУРАГА І ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ
12 міс.
30 г

Частково глазуровані зернові батончики з курагою, волоським
горіхом та родзинками. Продукт містить пластівці вівсяні, рисові
кульки, насіння льону.

24*6 шт.

«СНЕКДЖОЙ» ЧОРНИЦЯ І
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

«СНЕКДЖОЙ» ЧОРНОСЛИВ І
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

12 міс.

30 г

30 г
24*6 шт.

Частково глазуровані
зернові батончики
з чорносливом,
волоським горіхом та
родзинками. Продукт
містить пластівці
вівсяні, рисові кульки,
насіння льону.

Частково глазуровані
зернові батончики з
ананасом, кокосовою
стружкою та родзинками.
Продукт містить пластівці
вівсяні, рисові кульки,
шт.
насіння льону.

12 міс.
30 г
24*6

12 міс.

24*6
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Частково глазуровані
зернові батончики з
чорницею, волоським
горіхом та родзинками.
Продукт містить
шт. пластівці вівсяні, рисові
кульки, насіння льону.

«СНЕКДЖОЙ» АНАНАС ТА КОКОС

«СНЕКДЖОЙ» ЧОРНА СМОРОДИНА
І КОНОПЛЯНИЙ ПРОТЕЇН
Частково глазуровані
зернові батончики з
чорною смородиною,
конопляним протеїном,
волоським горіхом та
родзинками. Продукт
містить пластівці вівсяні,
шт. рисові кульки, насіння
льону, конопляне
борошно.

12 міс.
30 г
24*6

Вафельні

цукерки

ВАФЛІ

Поєднання вафлі та кремового наповнення нагадає вам улюблені смаки
дитинства. Колекція варіантів начинки: молочна, шоколадна, полунична,
кокосова, ананасова, горіхова, кавово-мигдальна, лимонна, ванільна та інші широкий вибір створено для того, щоб будь-яке ваше бажання було задоволено.

EXTRA LARGE

«ГУЛІВЕР ВІД ДОМІНІК»

Глазуровані цукерки, кремова
начинка з какао.
8 міс.

4.0 кг

«GOAL» ЗІ СМАКОМ ФУНДУКА

Глазуровані цукерки, какао-кремова
начинка зі смаком фундука.
8 міс.

4,6 кг
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Вафельні

цукерки

«ОЛЕНКА»

«АНАНАСОВІ
ВІД ДОМІНІК»

Глазуровані вафлі,
кремова начинка
з ванiльновершковим
смаком.

8 міс.

4,0 кг

Глазуровані цукерки,
кремова начинка
з ананасовим
смаком.

8 міс.

2,2 кг

«КIТ ЛЕОПОЛЬД ТА ДРУЗI»
Глазуровані вафлі, кремова
начинка з ванiльно-вершковим
смаком.

«КIТ БАЗIЛIО»
Глазуровані вафлі, кремова
начинка з молочним смаком.

8 міс.

2,3 кг

8 міс.

2,3 кг

«COW’S FUN»
CHOCOLATE
FLAVOR

«COW’S FUN»
MILK FLAVOR
Глазуровані цукерки
з кремовою
начинкою зі смаком
молока.

Глазуровані цукерки
з кремовою
начинкою зі смаком
шоколаду.

8 міс.
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2,0 кг

8 міс.

2,0 кг

Вафлі

Вафлі
ВАФЛІ «АРТЕК ДОМІНІК»
Класичні вафлі, кремова начинка з какао.

12 міс.

75 г/3,5 кг

«DOUBLE COCOA»

«DOUBLE MILK»

Темні вафлі,
кремова начинка з
какао і
кавово-мигдальним
смаком.

12 міс.

75 г

Темні вафельні
листи, молочнокремова начинка.

12 міс.

24*4 шт.

75 г

24*4 шт.

«FIESTA MILK»

«FIESTA
STRAWBERRY»

Світлі вафлі
з молочною
начинкою.

12 міс.

16 г

48*6 шт.

Світлі вафлі з
полуничною
начинкою.

12 міс.

16 г

48*6 шт.

«FIESTA COCONUT»

«FIESTA
CHOCOLATE»
Світлі вафлі з
шоколадною
начинкою.

Світлі вафлі
кокосовою
начинкою.

12 міс.

16 г

48*6 шт.

40 шт.

12 міс.

16 г

48*6 шт.
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Вафлі

Вафлі

«ДОМІНІК» з ананасовим смаком

«Артек Домiнiк» зi смаком горiха

Світлі вафлі з кольоровим вафельним
листом, кремова начинка з
ананасовим смаком.
9 міс.

Світлі вафельні листи, кремова
начинка зі смаком горіха.
9 міс.

4,4кг

4,4 кг

«МОРЯЧКА»

«ПРАЗЬКІ»

Темні вафельні
листи, кремова
начинка зі
смаком
пряженого
молока.

9 міс.

4,0 кг

Темні вафлі,
кремова
начинка з какао і
кавовомигдальним
смаком.

9 міс.

4,0 кг

«ДОМІНІК»
з лимонним
смаком

«СНІЖИНКА»
Класичні світлі
вафлі, кремова
начинка з
ванільним
смаком
та легкою
кислинкою.

Світлі вафлі,
кремова
начинка зі
смаком лимона.

9 міс.
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3,5 кг

9 міс.

3,5 кг

Комбіновані

продукти

КОМБІНОВАНІ ПРОДУКТИ
Не вибирайте між цукеркою та
печивом. Поєднаєте ці солодощі в
один десерт. Глазуроване печиво,
доповнене
рисовими
кульками,
кунжутом або дропсами - це
найкращий вибір, якщо бажаєте
чогось особливого.

12 міс.
105 г
4,6 кг

«PREMIUM DOMINIK»
12 міс.
1,5 кг

Чорний шоколад
56% какао продуктів
і затяжне печиво.

«ДВІЙНЯТА»
Цукрове печиво та какао-молочна маса.

40 шт.
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Комбіновані

продукти

«КОЛОМБІНА СЮРПРИЗ»
Глазуроване печиво, посипане рисовими
кульками.
12 міс.

60 г

«КОЛОМБІНА ЛЮКС»
Глазуроване печиво, посипане кунжутом.

12 міс.

3,5 кг

«КАЗКОВА
КВІТОЧКА ЛЮКС»

2.9 кг

12 міс.

3,4 кг

«ЦУКРОВЕ»в
білій глазурі з
дропсами

«КАЗКОВА
КВІТОЧКА
СЮРПРИЗ»
Глазуроване печиво,
посипане
рисовими
кульками.

12 міс.
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3,0 кг

3,5 кг

«ЦУКРОВЕ»
в білій глазурі
з посипкою
рисовими
кульками

Глазуроване печиво,
посипане
кунжутом.

12 міс.

55 г

12 міс.

3,7 кг

Печиво

Печиво
ПЕЧИВО

В колекції печива від ТМ «Домінік» зібрані
всі побажання наших клієнтів: хрустке,
насичене смаком, з додаванням начинок
або без, покрите шоколадною або білою
глазуррю,
різних форм та розмірів.
Враховані навіть особливі потреби –
безглютенове печиво або діабетичне на
сорбіті. Понад 30 унікальних дизайнів та
рецептур, які розроблено спеціально,
щоб всі смаки наших споживачів були
задоволені.

«ДОМІНІК СЕНДВІЧ» смак шоколаду

«ДОМІНІК СЕНДВІЧ» зі смаком горіха

Глазурований сендвіч із печива з какао,
кремова начинка з какао.

Глазурований сендвіч із печива з какао,
кремова начинка зі смаком горіха.

12 міс.

3,1 кг
50 г
100 г

44 шт.
24 шт.

12 міс.

3,1 кг
50 г
100 г

44 шт.
24 шт.
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Печиво

Печиво

«ДОМІНІК ДЕНДІ»

«ДОМІНІК ДЕНДІ» в білій глазурі

Сендвіч із печива з какао, кремова начинка
зі смаком ванілі.

Глазурований білою глазур’ю сендвіч – із
печива з какао, кремова начинка зі смаком
ванілі.

12 міс.

2,7 кг
80 г

12 міс.

24 шт.

«ДОМІНІК
АПЕТИТНИЙ»

3,6 кг
60 г

«CHOCOSANDWICH»
Сендвіч з цукрового
печива та какаомолочної маси,
кремова начинка зі
смаком ванілі.

Глазуроване
печиво з какао
та подрібненим
арахісом.

12 міс.

3,1 кг
53 г

12 міс.

24*6 шт.

3,2 кг

«Я І ТИ» зі смаком
шоколаду

«Я І ТИ» зі смаком
згущеного
молока

Сендвіч із
двоколірного
печива, кремова
начинка зі смаком
шоколаду.

12 міс.
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3,6 кг

24*6 шт.

Сендвіч із
двоколірного печива,
кремова начинка зі
смаком вареного
згущеного молока.

12 міс.

3,6 кг
68 г

24*6 шт.

Печиво

Печиво

З АРОМАТОМ
КАВИ

З КАКАО

З АРОМАТОМ
МАСЛА

З ДРОПСАМИ

З ДРОПСАМИ
ТА КАКАО

З КОКОСОВОЮ
СТРУЖКОЮ

З КАКАО

З АРОМАТОМ
МАСЛА

НАБІР ПЕЧИВА «POLTAVA»
Сувенірна серія. Набір із 8 видів здобного печива з різними смаками та добавками.
12 міс.

«GRAINTART»
з начинкою - смак вишні
Здобне печиво з
6 міс.
цільнозерновим
борошном,
2,5 кг
висівками та
фруктовою начинкою
з вишневим смаком.

БЕЗГЛЮТЕНОВЕ ПЕЧИВО «VANILLA
FLAVOR»

6 міс.
150 г
24 шт.

Здобне печиво
без глютену
на рисовому,
кукурудзяному
борошні з
ароматом ванілі.

325 г

8 шт.

«РАШЕЛЬ»

9 міс.
2,1 кг
200 г
8 шт.

Здобне печиво
із пшеничного та
вівсяного
борошна, з
какао-дропсами,
декороване
какао-глазур’ю.

БЕЗГЛЮТЕНОВЕ ПЕЧИВО «BUTTER
FLAVOR»
Здобне печиво без
глютену на рисовому,
кукурудзяному та
150 г
льняному борошні з
ароматом масла.
24 шт.

6 міс.

«ДОМІНІК ФЛОРЕНТІНА»

12 міс.

Здобне печиво з
какао-дропсами.

4,0 кг

«ПЕЧИВО ДІАБЕТИЧНЕ НА СОРБІТІ»

6 міс.
160 г

Печиво виготовлене
з використанням
цукрозамінника.

20 шт.
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Печиво

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»
12 міс.
72 г
4,0 кг

Затяжне печиво зі
смаком пряженого
молока.

«ГАЛЕТИКИ» з дропсами
Затяжне печиво з
какао-дропсами.

21 шт.

4,0 кг
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12 міс.

Сендвіч із затяжного
печива, кремова
начинка з ванільновершковим смаком.

«ГАЛЕТИКИ» з родзинками
12 міс.
120 г
3,6 кг

Затяжне печиво з
родзинками.

18шт.

Крекер «DOMINIK RHOMBUS»/
Крекер «DOMINIK RHOMBUS»
з цибулею
12 міс.

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»
з ванільно-вершковим
смаком
3,6 кг

72 шт.

12 міс.
110 г
3,8 кг

Печиво

Хрусткий солоний
крекер.

4,0 кг

12 міс.
Затяжне печиво,
виготовлене за
75 г
традиційним
3,6 кг рецептом, зі смаком
ванілі.
24*4 шт.

«DOMINIK ZOOWORLD»
12 міс.
90 г
5,0 кг
27 шт.

Крекер «DOMINIK» солоний
12 міс.

«ДОМІНІК МАРІЯ»

Солоний крекер.

Затяжне печиво в
формі кумедних
тварин з ванільним
смаком.

Крекер «DOMINIK» з
італійськими травами
12 міс.
4,0 кг

Крекер з
італійськими
травами

Печиво

СМАК «ПРЯЖЕНЕ МОЛОКО»/
«КОРОВКІНА ЗАБАВКА»

Печиво

«ІНОМАРАТІ»

12 міс.
Цукрове печиво з
ароматом пряженого
120 г
молока.
4,8 кг

12 міс.
80 г
5,0 кг

25 шт.

24 шт.

«ЦУКРОВЕ»

12 міс.
90 г
4,1 кг

12 шт.

24 шт.

12 міс.
4,3 кг

Цукрове печиво з
ароматом ванілі і
цукровою посипкою.

Цукрове печиво
з нотками пряної
кориці.

4,3 кг

Цукрове печиво з
ароматом
“масло-вершки”.

«ГАРМОНІЯ СХОДУ»
12 міс.

Цукрове печиво з
ароматом
“масло-вершки”.

4,3 кг

«ДОМІНІК-МОБІЛКА»
12 міс.

12 міс.
75 г
4,5 кг
24*4 шт.

«TEA SWEETS»

12 міс.
Цукрове печиво з
ароматом апельсина
180 г
і цукровою посипкою.
5,2 кг

«МАР’ЯНКА ВІД ДОМІНІК»

Цукрове печиво з
какао-порошком і
какао дропсами.

«АВТОРАЛІ»

Цукрове печиво з
ароматом
“масло-вершки”.

«ДОМІНІК-МОБІЛКА» в цукрі
12 міс.
4,3 кг

Цукрове печиво з
ароматом
“масло-вершки” і
цукровою посипкою.
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Пакети та телевізори

Шоубокси

Опції
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фасування

300 г

1 кг

фасування
Опції

Брендовані ящики

Фірмові ящики
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вул. Маршала Бірюзова, 2, м. Полтава, 36009, Україна
www.dominik.ua
+38(0532)505040.
secretariat@dominik.ua
www.instagram.com/dominik_sweets
www.facebook.com/dominik.carnival.of.sweets
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Суфлейножелейні
цукерки

Драже

Карамель

Снекова
продукція

Печиво

Вафлі

Комбіновані
продукти

Шоколад

Шоколадні
цукерки

ПрАТ «Домінік»,
вул. Маршала Бірюзова, 2, м. Полтава,
36009, Україна, тел. +38(0532)505040.
www.dominik.ua

