
MEN UK A ART

ONTDEK DE SMAAKVOLLE COMBINATIES VAN 

DE LEKKERSTE LEONIDAS PRALINES MET DE 

HEERLIJKSTE NESPRESSO KOFFIES.

WI ST J E  DAT…

we in 2003 het AAA Sustainable QualityTM Programma 
ontwikkeld  hebben in samenwerking met Rainforest Alliance?

 Een uniek programma waarin 100.000 boeren, 440 
landbouwkundigen en 40 partners in 13 landen samenwerken, 

zodat jij kunt genieten van duurzaam geproduceerde koffie 
van de hoogste kwaliteit. Daarnaast heeft het programma 
een positieve impact op de boeren, hun omgeving en de 

gemeenschap waarin ze leven.

Kijk voor meer informatie over Nespresso en 
duurzaamheid op www.nespresso.com/thechoiceswemake

De luxe van pralines toegankelijk maken voor iedereen.  
Dat was de levensdroom van onze stichter, Leonidas Kestekides. 

En tot op de dag van vandaag is dit nog altijd de missie  
van het merk Leonidas.

Vakmanschap en passie zijn de basisingrediënten om elke 
dag de allerbeste pralines ter wereld te creëren. Gemaakt van 

100% pure cacaoboter en zorgvuldig geselecteerde natuurlijke 
ingrediënten. In 2013 wordt Leonidas gekozen als hofleverancier 

door het Belgische koningshuis. De ultieme bekroning  
van meer dan 100 jaar puur vakmanschap.

G E V EN I S  G EN I E TEN



Alle ko�es kunnen gedeca�eïneerd worden besteld.

Ristre�o &
BÛCHE PRALINÉE
Een Ristre�o is een krachtige ko�e met een intense smaak 
en een uitgesproken karakter.

BÛCHE PRALINÉE: De perfecte synergie tussen een 
omhulsel van extra pure chocolade en een zachte kern van 
pure praliné, verleidt door haar authentieke karakter en 
intense smaken. 

Ristre�o India & 
NOIR-DE-NOIR
Ristre�o Origin India is de edele samensmelting van 
Arabica en een vleugje Robusta uit Zuid-India. Deze ko�e 
hee� een volle body en een uitgesproken karakter met 
noten van specerijen.

NOIR-DE-NOIR: Een genoegen vol pi�ige en krachtige 
aroma’s. Deze ganache van pure Leonidas-chocolade is 
een delicatesse voor de liefhebber van bi�ere smaken. 

Lungo Guatemala & 
AVELANNE
Lungo Origin Guatemala is een ronde en gebalanceerde 
blend van Arabica en gewassen Gourmet Robusta, met  
intens droge en gemoute graantonen die het sterke  
karakter van deze ko�e benadrukken.

AVELANNE: De genereuze en romige Avelanne combineert 
de smeuïgheid van melk en de zachtheid van hazelnoten. 
Bezwijk vanaf de eerste hap voor deze hazelnotenganache 
met Leonidasmelkchocolade. Een romige en smeuïge 
delicatesse die heerlijk smelt in de mond.

Espresso Vanilla &
EVE
Espresso Vanilla is een gearomatiseerde ko�e op basis van 
Espresso Forte, een complexe en intens gebrande blend 
gemaakt van Arabica-bonen uit Zuid- en Midden-Amerika. 
Een zijdezachte ko�e die een vol en licht gekaramelliseerd 
vanille-aroma combineert met het complexe ko�eprofiel 
van Espresso Forte.

EVE: Achter de mooie voornaam zit een praline verborgen 
van pure Leonidas-chocolade, gevuld met roombotercrème 
met vanille.

Cappuccino Forte &  
TRUFFE CLASSIQUE
Deze sterk gebrande espresso, die uitsluitend is samengesteld 
uit Arabica variëteiten uit Midden- en Zuid-Amerika, hee�  
een complex aromaprofiel waarin geroosterde en fruitige 
accenten in evenwicht zijn.

TRUFFE CLASSIQUE: De Leonidas-tru�el is een ganache van 
pure chocolade en melkchocolade, omhuld met pure Leonidas-
cacaopoeder. De klassieke, romige tru�el met cacao.

Cappuccino Brasil & 
MOSAIQUE FEUILLETINE
Espresso Origin Brazil is een delicate melange van Arabica-
variëteiten, met een soepele textuur en een mild en zoet 
aroma, aangevuld door licht geroosterde graanaccenten.

MOSAIQUE FEUILLETINE: Krokante praliné met stukjes 
biscuit van 100% boter omhuld met melkchocolade en 
versierd met streepjes wi�e chocolade. 

Cappuccino Leggero & 
GIANDUJA
Een espresso gecombineerd met warme melk en bedekt 
met een laag zacht melkschuim. Een heerlijke melange  
van Zuid-Amerikaanse Arabica’s en Robusta, dankt zijn  
lichte chocolade- en graanaccenten aan zijn evenwichtige  
body.

GIANDUJA: Een unieke mix van melkchocolade en  
fijngemalen hazelnoten in een goudkleurige wikkel.  
Een smeuïge delicatesse die smelt in de mond, voor alle 
liefhebbers van zachtheid.

La�e Macchiato Caramel & 
LOUISE
Een subtiele melange van warme melk, melkschuim en een 
Espresso Caramel.

LOUISE: De voornaam van een grote dame met een zacht hart. 
Een krokant jasje van Leonidas melkchocolade, versierd met een 
elegante 'L' en gevuld met praliné met zachte karamelsmaak. 
Heerlijk!

La�e Macchiato Intenso & 
TRUFFE SPECULOOS
Een subtiele melange van warme melk, melkschuim  
en een Ristre�o Intenso. 

TRUFFE SPECULOOS: Een intense en bi�ere toets van  
cacao op een zachte koekjesbodem. Een onweerstaanbare  
combinatie van Leonidas- melkchocolade ganache en  
stukjes speculaas, bedekt met pure cacaopoeder.  
Een tru�el die verrast met zijn unieke, heerlijke smaak. 
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La�e Macchiato Forte & 
MANON
Een subtiele melange van warme melk, melkschuim en 
een Espresso Forte. Deze sterk gebrande espresso, die 
uitsluitend is samengesteld uit Arabica variëteiten uit  
Midden- en Zuid-Amerika, hee� een complex aromaprofiel 
waarin geroosterde en fruitige accenten in evenwicht zijn.

MANON: Het kleine broertje van de Manon Café. Het jasje  
van wi�e Leonidas-chocolade is gevuld met roombotercrème 
met ko�e, op een fijn laagje van Leonidas-praliné.

Kleiner, maar net zo heerlijk als de Manon Café!

| 270 ml
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