Українська
кондитерська
компанія
заснована
в 1919 році

«Домінік» – українська кондитерська компанія,
історія якої починається з 1919 року, коли було
створено об’єднання карамельних майстерень.
На сьогоднішній день – це сучасне підприємство з 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 13 країнах світу.
Компанія «Домінік» – підприємство, що
динамічно розвивається. Ми збільшуємо наші
виробничі потужності, модернізуємо процеси
виробництва та ретельно працюємо над рецептурами і підбором інгредієнтів.
Виробництво компанії відповідає вимогам сертифікації за стандартами IFS FOOD, ISO 22000:2018,
заснованного на принципах НАССР, сертифіковане за
стандартами ISO 9001:2015.
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Шоколад

Шоколад

Шоколадна колекція продукції «Домінік»
виготовляється з різним відсотком какаопродуктів: від чорного 85% до молочного 33%.
Пропонуємо також шоколад з додаванням
натуральної кави, хрусткої карамелі,
горіхів та ягід.

«ДОМІНІК ПРЕМІУМ»
екстрачорний шоколад 85%
85% какао-продуктів.
Має яскраво виражений терпкий
шоколадний смак, але при цьому
зберігається легка солодкість.
12 міс.

100/200 г

34/27 шт.

Шоколад чорний
«DARK CHOCOLATE BLUEBERRY»
Чорний шоколад 56% з порошком
натуральної чорниці, виконаний в
зручному форматі.
12 міс.
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31 г

102 шт.

«POLTAVA»
dark chocolate 70%
Сувенірна серія.
70% какао-продуктів, виготовлений
за спеціальною рецептурою.
12 міс.

200 г

23 шт.

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.

35 г

90 шт.

Шоколад

Шоколад

«ДОМІНІК»
чорний шоколад 56%
56% какао-продуктів.
Класичний смак
чорного шоколаду
з більш м’яким
відтінком какао
продуктів.
12 міс.

90 г

Чорний шоколад 56%
з натуральною
кавою та карамеллю
Натуральна кава тонкого
помелу вдало поєднується
з чорним шоколадом,
а хрустка подрібнена
карамель робить його
абсолютно особливим.

34 шт.

12 міс.

90 г

34 шт.

Молочний шоколад 32%
з чорною смородиною
та волоським горіхом

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

32% какао-продуктів,
20% молокопродуктів.
Шоколад з додаванням
цілої чорної смородини і
подрібненого волоського
горіха.
12 міс.

12 міс.

200 г

180 г

28 шт.

23 шт.

«ОЛЕНКА»
молочний шоколад 33%
«ЧАЙКА»
молочний шоколад 36%
36% какао-продуктів,
14% молокопродуктів. Класична,
знайома з 70-х років, рецептура
молочного шоколаду з додаванням
тертого смаженого горіха кеш’ю.
12 міс.

90 г

33% какао-продуктів,
20% молокопродуктів.
Класична рецептура,
створена ще в 1965 році
спеціально для дітей.
12 міс.

90 г

30 шт.

30 шт.
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Шоколад

Шоколад

Набір шоколаду
«YOUR SWEET MOMENT»
Набір чорного шоколаду з
апельсиновим маслом та
молочного шоколаду
з кокосовою стружкою.

12 міс.

«ОЛЕНКА» шоколадний
батончик з начинкою –
смак йогурту і полуниці
Чорний шоколад 36% з
кремовою начинкою.

8 міс.

Чорний шоколад 36% з
кремовою молочною
начинкою на основі
згущеного молока.
8 міс.
50 г

50 шт.

50 шт.

Чорний шоколад з кремовою
начинкою.

«CHOCOLATE»
з арахісовою начинкою
Чорний шоколад
з додаванням рослинного
рисового протеїну.
Загальний вміст протеїну 12 %.

7 міс.
38 г
30*6
шт.
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17 шт.

«ОЛЕНКА» шоколадний
батончик з молочною
начинкою

50 г

«CHOCOLATE»
з трюфельною начинкою

160 г

7 міс.
38 г
30*6
шт.

Подарункові

коробки

В сувенірних та подарункових коробках
пропонуються найпопулярніші шоколадні
цукерки: купольні, трюфельні, суфлейні,
пралінові та інші.

«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.
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Подарункові

коробки

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

7 міс.
250 г
6 шт.

«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.
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Подарункові

коробки

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

7 міс.
200 г
6 шт.

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

12 міс.
150/250 г
21/8 шт.

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

7 міс.
300/224 г
12/10 шт.
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Подарункові

коробки

«ЧОРНОСЛИВ З МИГДАЛЕМ»
у шоколаді
Глазурований шоколадом
чорнослив з цільним мигдалем.

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

250 г

6 міс.

Класичні шоколадні цукерки з молочнокремовою начинкою
та коньяком.
220 г

15 шт.

«FOR LADIES»
Шоколадні цукерки з кремовою
марципановою начинкою.
7 міс.

«ШАМПАН’ЄТТА»
Шоколадні цукерки з двошаровою
начинкою: молочно-желейний шар і
суфле з ароматом шампанського.
7 міс.
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300 г

6 шт.

6 шт.

«ЗОЛОТА СТРІЛА»

6 міс.

205 г

12 шт.

300 г

12 шт.

«ЗОЛОТА НІЧ»
Глазуровані какао-молочні цукерки
з подрібненим печивом, посипані
вафельною крихтою.
12 міс.

300 г

12 шт.

Подарункові

коробки

«ALPIYSKI MIX»
Набір шоколадних цукерок:
- праліне з рисовими кульками та
карамельними крихтами
- праліне з волоським горіхом та
карамельними крихтами
7 міс.

280 г

12 шт.

«WITH LOVE»

«PREMIUM DOMINIK»
Чорний шоколад 56% какаопродуктів і затяжне печиво.

12 міс.

250 г

12 шт.

«ТРУФАЛЄТТО»
Глазуровані трюфельні цукерки з
легким ментоловим смаком.
12 міс.

300 г

12 шт.

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

205 г

12 шт.

«ПТАШКА ДОМІНІК»
Глазуроване суфле зі згущеним
молоком.
7 міс.

240 г

12 шт.
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фігурки

Пустотілі

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

12 міс.

30 г

38 шт.

ФІГУРА З СЮРПРИЗОМ
«ХТО ТАМ?» ПЛЮС
Яйце з какао-молочної маси з іграшкоюсюрпризом всередині капсули.

22 г

100 г

12 міс.

25 шт.

16 шт.
50 г
36 шт.

ФІГУРА ПУСТОТІЛА
«ДІД МОРОЗ»
«СНІГУРОНЬКА», «ЗАЙЧИК»

45 г

45 г

24 шт.

24 шт.
45/50 г
24 шт.
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Фігурка з какао-молочної маси
з ванільним смаком.

12 міс.

Шоколадні

цукерки

Шоколадні купольні цукерки
з начинками: суфлейні, желейні, пралінові,
кремові, з додаванням заспиртованих та
сублімованих ягід, горіхів та
інших добавок.

«ВИШНЯ
ЗАСПИРТОВАНА»
Шоколадна цукерка
із заспиртованою вишнею
у помадній начинці.
7 міс.

2,5 кг

«АЛЬПІЙСЬКІ»
з хрустким волоським
горіхом
Шоколадна цукерка з
праліне, волоським горіхом
та карамельними крихтами.
7 міс.

2,5 кг

«ПОЛУНИЦЯ
ЗАСПИРТОВАНА»
Шоколадна цукерка із
заспиртованою полуницею
у помадній начинці.
7 міс.

2,5 кг

«АЛЬПІЙСЬКІ»
з хрусткими рисовими
кульками
Шоколадна цукерка з
праліне, рисовими кульками
та карамельними крихтами.
7 міс.

2,5 кг
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Шоколадні

цукерки

«ДОМІНІК ТРЮФЕЛЬ»
ПЛОМБІРНИЙ
Шоколадна цукерка у какаопорошку з білою трюфельною
начинкою з ароматом
пломбіру.
7 міс.

2,5 кг

«ГАНАШ
АПЕЛЬСИНОВИЙ»
Шоколадна цукерка
з начинкою ганаш з
апельсиновим маслом.
7 міс.

2,5 кг

«ГАНАШ
МАЛИНОВИЙ»
Шоколадна цукерка
з начинкою ганаш зі
шматочками натуральної
малини.
7 міс.
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2,5 кг

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

2,5 кг

«МАРЦИПАНОВИЙ
КРЕМ»
Шоколадна цукерка з
кремовою марципановою
начинкою.
7 міс.

2,5 кг

«SHICO»
Шоколадна цукерка з
двоколірною желейною
начинкою на основі
згущеного молока.
7 міс.

2,5 кг

Глазуровані

цукерки

Цукерки глазуровані з різними корпусами
та добавками (горіхів, кокосової стружки,
кунжуту та фруктово-ягідними
начинками).

«ТРУФАЛЄТТО»
Глазурована трюфельна цукерка
з легким ментоловим смаком.
12 міс.

2,7 кг

«ЗОЛОТА СТРІЛА»
Класична шоколадна цукерка з
молочно-кремовою начинкою
та коньяком.
6 міс.

2,2 кг

«ЗОЛОТА НІЧ»

«КОКОСОВА ЗАБАВКА»

Глазурована какао-молочна
цукерка з подрібненим печивом,
посипана вафельною крихтою.

Глазурована цукерка з кокосовою
стружкою і кремовою начинкою
зі смаком ванілі.

12 міс.

3,0 г

«ДОМІНІК ГОРІХОВІ ЛАСОЩІ»
Глазурована цукерка з м’якою
молочною карамеллю, арахісом
та кеш’ю.
12 міс.

4,0 кг

12 міс.

3,2 кг

«МЕТЕОРИТ ВІД ДОМІНІК»
Глазурована цукерка з м’якою
молочною карамеллю, та великою
кількістю арахісу.
9 міс.

2 кг
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Глазуровані

«COCODRIVE»
Глазурована цукерка з кокосовою
стружкою.
12 міс.

3,5 кг

«БАБУСИН ГОСТИНЕЦЬ»
Глазурована цукерка з какао
та великим вмістом смаженого
арахісу.
6 міс.

цукерки

«БІЛОЧКА
З ЗОЛОТИМ ГОРІШКОМ»
Глазурована пралінова маса
з какао та великим вмістом
смаженого арахісу.
12 міс.

«МАК ВІД ДОМІНІК»
Глазурована цукерка, темний
праліновий корпус, з какаопорошком, хрусткою вафельною
крихтою та подрібненим арахісом.

2,5 кг
12 міс.

«РЕШКИ-ГОРІШКИ»
Глазурована пралінова маса
з подвійним глазуруванням і
подрібненим смаженим арахісом.
12 міс.

2,5 кг

«ТРИ МИСЛИВЦІ»
Глазурована пралінова маса з
кунжутом.
12 міс.
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2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

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

2,5 кг

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

2,5 кг

Помадні

«РЕНКЛОД ВІД ДОМІНІК»
Глазурована фруктова помада
з сливовим наповнювачем.
6 міс.

3,0 кг

цукерки

«НАТАЛКА-ПОЛТАВКА
ВІД ДОМІНІК»
Глазурована молочна помада
з какао та ягідною наливкою.
6 міс.

3,0 кг

«ЛАСТІВКА ВІД ДОМІНІК»

«РОМАШКА ДОМІНІК»

Глазурована молочна помада
з апельсиновим наповнювачем.

Глазурована молочна помада з
коньяком, какао та смаком рому.

6 міс.

3,0 кг

«ГАДАЛОЧКА»
Глазурована фруктова помада зі
смаком пряженого молока.

6 міс.

3,0 кг

6 міс.

3,0 кг

«КОРОЛЕВА-НІЧ»
Глазурована двошарова цукерка з
фруктовою помадою та помадою
з какао.
6 міс.

3,0 кг
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Суфлейні,
желейні

цукерки

Глазуровані суфлейно-желейні
цукерки різні за форматом та смаком.
Нотки малини, вишні, персика, банана,
манго, ананаса.

«GALARETKA DOMINIK»
Глазурована желейна цукерка
з вишневим соком.
7 міс.

2,3 кг

«А-ЛЯ СУФЛЕ!»
Глазурована двошарова цукерка.
Суфле зі смаком ванілі та желе
з малиновим смаком
7 міс.
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2,5 кг

«АРКАДІЯ ДОМІНІК»
Глазурована желейна цукерка
з апельсиновим смаком.
7 міс.

2,5 кг

«DUET SOUFFLE»
ЗІ СМАКОМ ВИШНІ
Глазурована двошарова цукерка.
Суфле зі смаком ванілі і желе
з вишневим смаком.
7 міс.

3,0 кг

Суфлейні,
желейні

цукерки

«BANANIA» + MANGO
FLAVOR JELLY

«BANANIA»
Глазурована суфлейна
цукерка з банановим смаком.
7 міс.

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

2,0 кг
7 міс.

«ДОН ЖУАН»

«ПТАШКА ДОМІНІК»

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

2,8 кг

Глазуроване суфле зі згущеним
молоком.
7 міс.

2,0 кг

2,0 г

«ЖУВІ-СМАЙЛ»
Двокольорові желейні цукерки
у формі ведмедиків та зайчиків
з різними смаками:
•ананас-маракуйя (жовтий)
•тутті-фрутті (зелений)
•bubble gum (червоний)
12 міс.

2,0 кг
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Карамель

Карамель

Асортимент карамельних виробів
«Домінік» різноманітний. Від льодяникової
карамелі до жувальної зі смаками:
фруктово-ягідними, цитрусовими та іншими.

МОНПАНСЬЄ
ЛЬОДЯНИКОВЕ У ЦУКРІ
Льодяники з фруктово-ягідними
смаками, обсипані цукром.
12 міс.

170 г
3,5 кг

«ДОМІНІК БАРБАРИС»
Льодяникова карамель з класичним
смаком барбарису.
12 міс.

4,5 кг

16 шт.

«ДОМІНІК М’ЯТА»
«ДОМІНІК ДЮШЕС»
Льодяникова карамель
з класичним смаком груші.
12 міс.

Карамельна трубочка з помадною
начинкою і цитрусовим смаком.
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12 міс.

4,5 кг

4,5 кг

«МОРОЖЕНІ ТРУБОЧКИ»

12 міс.

Льодяникова карамель
з класичним смаком м’яти.

4,5 кг

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

3,5 кг

Карамель

Карамель

«ПОПУЛЯРНА»

«ДОМІНІК» ЗІ СМАКОМ
ЕВКАЛІПТ-МЕНТОЛ

Карамель в какао-порошку з
молочною начинкою.

Карамель з помадною начинкою
та освіжаючим смаком евкаліпту
і ментолу.
12 міс.

9 міс.

4,5 кг

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК ЙОГУРТ-ПЕРСИК

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК ТУТТІ-ФРУТТІ

М’яка жувальна карамель зі
смаком йогурту та персику.

М’яка жувальна карамель зі
смаком тутті-фрутті.
12 міс.

12 міс.

3,5 кг

3,5 кг

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК BABBLE GUM

«ЖУЙЧИКИ»
СМАК ЙОГУРТ-МАЛИНА

М’яка жувальна карамель
зі смаком жувальної гумки.

М’яка жувальна карамель
зі смаком йогурту та малини.
12 міс.

3,5 кг

12 міс.

3,5 кг

3,5 кг

«ЧАРІВНИЙ КЛЮЧИК»
З АРОМАТОМ ВЕРШКІВ
Молочний ірис з ароматов вершків.
12 міс.

3,5 кг
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Драже

Драже

Широкий асортимент драже на ваш смак:
печиво, горіхи, сухофрукти, хрусткі рисові
кульки, кокосова стружка.

«МИГДАЛЬ
ВІД ДОМІНІК»

«МИГДАЛЬ
ВІД ДОМІНІК»

Мигдаль у какаомолочній глазурі.

Мигдаль у какаомолочній глазурі.

12 міс.

3,0 кг

12 міс.

«ФУНДУК
ВІД ДОМІНІК»

«ФУНДУК
ВІД ДОМІНІК»

Фундук у какаомолочній глазурі.

12 міс.

Фундук у какаомолочній глазурі.

3,0 кг

12 міс.

«КОКОСИНКА»
Цукерки з кокосовою стружкою
покриті темною хрусткою глазур’ю
та у натуральному какао-порошку.
12 міс.
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2,0 кг

1,6 кг

1,6 кг

Драже

Драже

«РИСОВІ КУЛЬКИ
ВІД ДОМІНІК»
Рисові кульки в какаомолочній глазурі.

12 міс.

2,3 кг

«АРАХІС
ВІД ДОМІНІК»
Арахіс у какаомолочній глазурі.

12 міс.

3,0 кг

«ІЗЮМ
ВІД ДОМІНІК»
Ізюм в какаомолочній глазурі.

12 міс.

3,5 кг

«АРАХІСDANCE»
Арахіс у подвійній
глазурі: какао-молочна
і кольорова цукрова
глазур.

12 міс.

3,5 кг

«АРАХІС» В ЦЯТОЧКУ

«СОНЯЧНІ КУЛЬКИ»

Арахіс у подвійній
глазурі: какао-молочна
і кольорова цукрова
глазур.

Рисові кульки у подвійній глазурі: темна какао
глазур та кольорова
хрустка цукрова глазур.

6 міс.

3,5 кг

6 міс.

2,5 кг
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Драже

Драже

«BOO BALLS»
Рисові кульки з какао, вкриті
какао-молочною та цукровою
глазурями. 2 драже, в прозорому
флоупаці з монстро-дизайном.
2,0 кг

12 міс.

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

12 міс.

Печиво в какао-молочній глазурі.

12 міс.

2,5 кг

3,0 кг

«КОКОСОВІ ДРОБОТУШКИ»
Печиво з какао та кокосовою
стружкою, в білій глазурі.

12 міс.

3,0 кг

«ДРОБОТУШКИ»
Печиво в какао-молочній глазурі.

12 міс.
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45 г

24 шт.

Зернові

батончики

Популярність сьогодення – зернові снеки.
Поєднання вівсяних пластівців та рисових
кульок з насінням льону, конопляним
протеїном, горіхами та сухофруктами.

«СНЕКДЖОЙ» ЧОРНОСЛИВ І
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

«СНЕКДЖОЙ» КУРАГА І
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

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

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

30 г

24*6 шт.

12 міс.

Частково глазуровані зернові
батончики з чорною смородиною,
конопляним протеїном, волоським
горіхом та родзинками. Продукт
містить пластівці вівсяні, рисові кульки,
насіння льону, конопляне борошно.

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

24*6 шт.

«СНЕКДЖОЙ» ЧОРНА СМОРОДИНА І
КОНОПЛЯНИЙ ПРОТЕЇН

«СНЕКДЖОЙ» ЧОРНИЦЯ І
ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ

12 міс.

30 г

24*6 шт.

12 міс.

30 г

24*6 шт.

«СНЕКДЖОЙ» АНАНАС І КОКОС
Частково глазуровані зернові батончики
з ананасом, кокосовою стружкою та
родзинками. Продукт містить пластівці вівсяні,
рисові кульки, насіння льону.
12 міс.

30 г

24*6 шт.
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Вафельні

цукерки

Вафельні цукерки глазуровані та вафлі
не глазуровані з різними смаками:
ананаса, горіхів, цитрусових та інші.

«ОЛЕНКА»

«ГУЛІВЕР ВІД ДОМІНІК»

Глазуровані вафлі,
кремова начинка з ванiльновершковим смаком.

Глазуровані цукерки,
кремова начинка з какао.

8 міс.

4,0 кг

8 міс.

4,0 кг

«ПІВНІЧНИЙ ВЕДМЕДИК
ВІД ДОМІНІК»
П’ятишарова хрустка вафельна
цукерка з какао-кремовою
начинкою, вкрита тонким шаром
темної глазурі.

8 міс.
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4,0 кг

Вафельні

цукерки

«АНАНАСОВІ ВІД ДОМІНІК»
Глазуровані цукерки, кремова
начинка з ананасовим смаком.

8 міс.

2,2 кг

«КIТ БАЗIЛIО»

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

2,3 кг

Глазуровані вафлі, кремова
начинка з молочним смаком.

8 міс.

2,3 кг

«COW’S FUN»
CHOCOLATE FLAVOR

«COW’S FUN»
MILK FLAVOR

Глазуровані цукерки з кремовою
начинкою зі смаком шоколаду.

Глазуровані цукерки з кремовою
начинкою зі смаком молока.

8 міс.

2,0 кг

8 міс.

2,0 кг
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Вафлі

Вафлі

«АРТЕК ДОМІНІК»
Класичні вафлі, кремова начинка
з какао.
12 міс.

«DOUBLE COCOA»
Темні вафлі, кремова начинка
з какао і кавово-мигдальним
смаком.
12 міс.

75 г

24*4 шт.

75 г/3,5 кг

40 шт.

«DOUBLE MILK»
Темні вафельні листи, молочнокремова начинка.

12 міс.

75 г

24*4 шт.

«АРКТИК» з какао
«АРТЕК МІНІ ЛЮКС»
Вафлі з кремовою какао
начинкою.

Дев’ятишарові класичні
хрусткі вафлі з какао-кремовою
начинкою.
9 міс.

9 міс.
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4,18 кг

4,0 кг

Вафлі

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

4,4кг

Вафлі

«АРТЕК ДОМІНІК»
зi смаком горiха
Світлі вафельні листи, кремова
начинка зі смаком горіха.
9 міс.

«ПРАЗЬКІ»

«МОРЯЧКА»
Темні вафельні листи, кремова
начинка зі смаком пряженого
молока.
9 міс.

4,0 кг

«ДОМІНІК»
з лимонним смаком
Світлі вафлі, кремова начинка
зі смаком лимона.
9 міс.

3,5 кг

4,4 кг

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

4,0 кг

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

3,5 кг
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Комбіновані

продукти

Комбіновані продукти – це поєднання
смачного хрусткого печива з какаоглазур’ю та доповненого рисовими
кульками, дропсами, кунжутом.

«ДВІЙНЯТА»
Цукрове печиво та какао-молочна
маса.
12 міс.

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

3,0 кг

«ЦУКРОВЕ»
в білій глазурі з посипкою
рисовими кульками
12 міс.
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3,4 кг

105 г
4,6 кг

40 шт.

«КАЗКОВА КВІТОЧКА
ЛЮКС»
Глазуроване печиво, посипане
кунжутом.
12 міс.

2.9 кг

«ЦУКРОВЕ»
в білій глазурі з дропсами
12 міс.

3,7 кг

Печиво

Печиво

Печиво затяжне, цукрове, крекери
з різними смаками, в різних форматах
від вагових до фасованих. Сендвічі з різними
кремами та глазуровані. Особливе печиво –
безглютенове та з замінником цукру.

«ДОМІНІК СЕНДВІЧ»
смак шоколаду
Глазурований сендвіч із печива з
какао, кремова начинка з какао.
12 міс.

3,1 кг
50 г
100 г

44 шт.
24 шт.

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

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

«ДОМІНІК ДЕНДІ»
в білій глазурі

3,6 кг
60 г

«ДОМІНІК СЕНДВІЧ»
зі смаком горіха

24*6 шт.

3,1 кг
100 г

24 шт.

«ДОМІНІК АПЕТИТНИЙ»
Глазуроване печиво з какао та
подрібненим арахісом.
12 міс.

3,1 кг
53 г

24*6 шт.
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Печиво

Печиво

«Я І ТИ»
зі смаком шоколаду
Сендвіч із двоколірного печива,
кремова начинка зі смаком
шоколаду.
12 міс.

«CHOCOSANDWICH»
Сендвіч з цукрового печива та
какао-молочної маси, кремова
начинка зі смаком ванілі.
12 міс.

3,6 кг

3,2 кг

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

З КАКАО

З АРОМАТОМ
МАСЛА

З ДРОПСАМИ

З ДРОПСАМИ
ТА КАКАО

З КОКОСОВОЮ
СТРУЖКОЮ

325 г

8 шт.

З КАКАО

З АРОМАТОМ
МАСЛА

Печиво

Печиво

БЕЗГЛЮТЕНОВЕ ПЕЧИВО
«VANILLA FLAVOR»
Здобне печиво без глютену
на рисовому, кукурудзяному
борошні з ароматом ванілі.
6 міс.

150 г

24 шт.

«ПЕЧИВО ДІАБЕТИЧНЕ
НА СОРБІТІ»
Печиво виготовлене з
використанням цукрозамінника.
6 міс.

160 г

Сендвіч із затяжного печива,
кремова начинка з ванільновершковим смаком.
3,6 кг

Здобне печиво без глютену на
рисовому, кукурудзяному та льняному борошні з ароматом масла.
6 міс.

150 г

24 шт.

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»
Затяжне печиво зі смаком
пряженого молока.
12 міс.

72 г
4,0 кг

72 шт.

20 шт.

«DOMINIK NAPOLEON GOLD»
з ванільно-вершковим смаком

12 міс.

БЕЗГЛЮТЕНОВЕ ПЕЧИВО
«BUTTER FLAVOR»

«ДОМІНІК МАРІЯ»
Затяжне печиво, виготовлене за
традиційним рецептом, зі смаком
ванілі.
12 міс.

75 г
3,6 кг

24*4 шт.
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Печиво

Печиво

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

12 міс.

110 г
3,8 кг

21 шт.

Крекер «DOMINIK RHOMBUS»/
Крекер «DOMINIK RHOMBUS»
з цибулею

«ГАЛЕТИКИ» з родзинками
Затяжне печиво з родзинками.

12 міс.

120 г
3,6 кг

18 шт.

Крекер «DOMINIK» солоний
Солоний крекер.

Хрусткий солоний крекер.
4,0 кг

12 міс.
12 міс.

4,0 кг

СМАК «ПРЯЖЕНЕ МОЛОКО»/
«КОРОВКІНА ЗАБАВКА»
Цукрове печиво з ароматом
пряженого молока.
12 міс.
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120 г
4,8 кг

25 шт.

Печиво

Печиво

«ЛИСТОЧОК КЛЕНОЧОК»

«ЇЖАЧОК-ЛІСОВИЧОК»

Цукрове печиво покрите білою
глазур’ю та кокосовую стружкою.

Ніжне цукрове печиво зі смаком
пряженого молока.

12 міс.

2,7 кг

«МАР’ЯНКА ВІД ДОМІНІК»
Цукрове печиво з ароматом
ванілі і цукровою посипкою.
12 міс.

4,3 кг

«ДОМІНІК-МОБІЛКА»
Цукрове печиво з ароматом
“масло-вершки”.
12 міс.

4,3 кг

12 міс.

4,1 кг

«ГАРМОНІЯ СХОДУ»
Цукрове печиво з ароматом
“масло-вершки”.
12 міс.

4,3 кг

«ДОМІНІК-МОБІЛКА» в цукрі
Цукрове печиво з ароматом
“масло-вершки” і цукровою
посипкою.
12 міс.

4,3 кг
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Опції

фасування

Шоубокси/пакети та телевізори

300 г

1 кг

36

Опції

фасування

Брендовані ящики/фірмові ящики

37

Зміст

38

Про компанію
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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

