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TET 2021 - BLESSINGS FROM 
THE GOLDEN OX

The Year of the Ox is coming - this year is called Golden Ox, only appearing
once in 60 years. Golden ox is a symbol of overcoming difficulty and a
symbol of prosperity in return for those who are hardworking.

Our product this year will be built on the idea of the Golden Ox bringing
you the gift of prosperity and fortune. After a year with many obstacles,
everyone is looking forward to a new year with prosperity and fortune.

With our key visual, we depict a Golden Ox visiting you and bringing along
many coins - symbolizes prosperity. On his way, he found the peach and
peach blossoms - symbols of health and he is accompanied by a pair of
swallow, the messenger of Spring and also the symbol of love.

---

Năm Tân Sửu 2021 được biết đến như năm Trâu Vàng, chỉ xuất hiện một lần
mỗi 60 năm. Trâu vàng là biểu tượng của sự vượt khó và là lời cầu chúc tài
lộc sẽ đến với những ai luôn nỗ lực và chăm chỉ.

Sản phẩm năm nay của chúng tôi được xây dựng dựa trên ý tưởng linh vật
Trâu vàng sẽ mang đến cho bạn sự thịnh vượng và tài lộc. Sau một năm với
nhiều trắc trở, ai cũng mong đợi một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc
hanh thông.

Hình ảnh chủ đạo là chú Trâu vàng đến thăm bạn và mang theo nhiều đồng
vàng - tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng. Trên đường đi, Trâu
Vàng tìm thấy hoa đào - biểu tượng của sức khỏe và đồng hành cùng Trâu
Vàng là đôi chim én, sứ giả của mùa Xuân và cũng là biểu tượng của tình yêu
và hòa hợp.



ABOUT US

D’art Chocolate has been Vietnam’s premium Chocolatier since 2011,
crafting fine Chocolate creation from Premium Vietnamese and Global
Chocolates for audiences both Vietnamese and overseas.

This year of the Golden Ox, D’art Chocolate is honoured to present you
luxury gifts, from the Golden Ox to you, representing the blessings of
prosperity, health, and wealth in the new year ahead!

Choose from our carefully curated selection of hampers and Gift boxes that
will suit all budgets for friends, family and businesses. Filled with luxury
gourmet foods, wines, spirits, sweet and savoury treats and our finest
seasonal chocolates - our hampers will then be finished with D’Art
signature gift wrap and delivered to the recipient’s door.

---
D’art Chocolate là nghệ nhân socola cao cấp trên thị trường Việt Nam từ năm
2011, chúng tôi biến tấu những sản phẩm socola hảo hạng từ những nguồn
socola hảo hạng của Việt Nam cho đến Toàn cầu để trao đến người tiêu dùng
tại Việt Nam và ngoài nước.

Năm Tân Sửu 2021, D’art Chocolate vinh hạnh giới thiệu đến bạn những món
quà sang trọng từ Trâu vàng, tượng trưng cho lời chúc thịnh vượng, sức khỏe,
dồi dào tài lộc trong năm mới sắp tới!

Các hộp quà tặng và gói quà Tết của D’Art Chocolate được tuyển chọn cẩn
thận và đa dạng phù hợp với mọi ngân sách để bạn có thể lựa chọn cho bạn
bè, gia đình và doanh nghiệp. Đong đầy những món ăn ngon sang trọng, rượu
vang hoặc rượu mạnh, quà bánh cùng socola đặc trưng theo mùa hảo hạng
nhất của chúng tôi - những hộp quà Tết sẽ được D’Art trân trọng đóng gói và
được chuyển đến tận tay người nhận.



SIGNATURE PRODUCT - GOLDEN OX BAR

With Vietnamese people, having gold in the new year is not merely a
tradition – but also a symbol of a year full of luck and good fortune.
This year, the Golden Ox brings you a gift of gold, which is believed
to protect you from harm and bad luck. A flowing stream of golden
caramel texture inside implies that gold and blessings will flow to
you like water.

Với người Việt Nam chúng ta, sở hữu vàng trong năm mới không chỉ là
một trong những truyền thống mà còn là biểu tượng cho một năm đầy
may mắn và tài lộc. Năm nay, Trâu Vàng sẽ mang đến cho bạn những
thỏi vàng to như một món quà và còn để bảo vệ bạn khỏi điềm xấu. Với
lớp caramel vàng mềm mại bên trong, thỏi vàng ngụ ý như câu chúc
“tiền vô như nước”.



8 TREASURES 

The Eight Treasures Box is another gift from the Golden Ox. Number 8

is the symbol of luck, prosperity and fortune in our tradition. We carry

on this tradition with a fine selection of meaningful treasures in our

D’Art 8 Treasures Box.

Hộp Bát Bảo (8 Báu Vật) là một món quà khác từ Trâu Vàng. Số 8

tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc trong truyền

thống của người Việt. Chúng tôi tiếp tục truyền thống này với một sự

biến tấu thông qua việc ra mắt Hộp kho báu D’Art. Tám Bảo Vật bao

gồm 8 sản phẩm từ D’Art với những ý nghĩa khác nhau.

Cacao tea: represents energy 

and health

Trà cacao: đại diện cho năng 

lượng và sức khỏe

Cacao nibs: represent joy and 

longevity

Cacao nib: đại diện cho niềm vui 

và trường thọ

Cacao powder: represents 

auspiciousness

Bột cacao: đại diện cho điềm lành

Chocolate callets: represents 

accomplishment in all activities

Chocolate hạt: đại diện cho 

thành công trong mọi hoạt  động

Nuts Dragees: represents 

good profit and wealth

Hạt: đại diện cho lợi nhuận 

và cuộc sống khỏe mạnh lâu 

dài

Goji: represents sweet and 

easy life

Goji: đại diện cho cuộc sống 

ngọt ngào và bình an

Preserved fruits: represents 

fertility

Mứt trái cây: đại diện cho sự 

trù phú

Dipped mangoes in 

chocolate: symbolizes 

peace and generosity

Xoài nhúng socola: tượng 

trưng cho thuận hòa và hào 

hiệp
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SEASONAL BONBONS

In this special season, we have made a special creation of 3 bonbon sets
for your continued success, wealth, and health in the coming year:

The prosperity bonbon comes with a printed greeting for you to achieve
more success and fortune in the new year.

The health bonbon in a warm orange theme ensures your vitality and
and health to follow your passion and success in your year ahead.

The family/love bonbon set is decorated with a rosy pink palette. It’s our
wish for your happiness and harmony in your relationship.

---

D’Art Chocolate cũng mang tới ba bộ sưu tập socola với tên gọi như ba lời
chúc lớn nhất từ Golden Ox cho khách hàng của D’Art.

Bộ chocolate thịnh vượng được in những lời cầu chúc với hy vọng bạn sẽ
gặt hái được nhiều thành công và tài lộc trong năm mới.

Bộ bonbon sức khỏe có tông màu cam ấm áp. D’Art mong các bạn có thật
nhiều sức khỏe để tiếp bước đam mê và thành công trong cuộc sống.

Bộ bonbon gia đình/ tình yêu được trang trí bằng một bảng màu hồng
phấn. Đó là mong muốn của chúng tôi về hạnh phúc và sự hòa hợp trong
mối quan hệ của bạn. Valentine năm nay cận Tết nên bạn có thể mua riêng
bộ này để tặng người yêu thương.



This season, we have created a special 16 Neapolitan set celebrating the 12 
zodiacs and the 4 seasons – so no matter who you are, and no matter 
which season you are in, you will always be blessed with the Gifts of the 
new Golden Ox year!

Dịp tết này, chúng tôi mang đến bộ sưu tập 16 viên kẹo Neapolitan để tượng
trưng cho 12 con giá và 4 mùa trong năm. Dù con giáp đại diện cho bạn là gì
và bạn thuộc mùa nào trong năm, bạn đều có thể tìm thấy biểu tượng của
mình trong món quà năm mới này!

GOLDEN NEAPOLITANS



CHOOSE YOUR 

BLESSINGS



PROSPERITY HAMPERS 

Combined with all D’Art seasonal chocolate but with

lots more delicious products added to create this

amazing collection of the finest foods, wines and all

manner of treats both sweet and savoury. D’Art Hamper

will be sure to impress the lucky recipients. Every

product for each of the D’Art Hampers has been

specially chosen and selected to be part of this great

package.

PROSPERITY 1:

1. 100% vegan leather reusable hamper

2. Golden Ox Bar

3. 8 Treasures Box

4. 4 pc Prosperity Bonbons

5. 4 pc Health Bonbons

6. 4 pc Love Bonbons

7. Art Chocolate 10cm x 15cm

8. 16 pc neapolitans

9. 3 pc Premium Choc. Bar

10. Choice of 1 Premium Product

11. Choice of Premium Collection Wine

PROSPERITY 2:

1. 100% vegan leather reusable hamper

2. Golden Ox Bar

3. 8 Treasures Box

4. 4 pc Prosperity Bonbons

5. Art Chocolate 10cm x 15cm

6. 16 pc Neapolitans

7. 3 pc Premium Choc. Bar

8. Choice of New Year Collection Wine



PROSPERITY HAMPERS 

Gồm những socola đặc biệt cho Tết của D’Art và nhiều

sản phẩm hảo hạng hơn được thêm vào để tạo ra bộ sưu

tập tuyệt vời gồm các loại thực phẩm, rượu vang ngon

nhất và các món ngọt mặn khác đi kèm. D’Art Hamper

chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với người nhận. Mỗi sản

phẩm trong D’Art Hampers đều được đặc biệt lựa chọn

từ D’Art.

PROSPERITY 1:

1. Túi giả da có thể tái sửa dụng

2. Thanh socola vàng Golden Ox

3. Hộp Bát Bảo

4. 4 viên bonbon Thịnh Vượng

5. 4 viên bonbon Sức Khỏe

6. 4 viên bonbon Tình Yêu

7. Socola Nghệ thuật 10cm x 15cm

8. 16 viên neapolitans

9. 3 thanh socola premium 

10. 1 sản phẩm tùy chọn từ Premium Product

11. 1 chai rượu tùy chọn từ Premium Wine

PROSPERITY 2:

1. Túi giả da có thể tái sửa dụng

2. Thanh socola vàng Golden Ox

3. Hộp Bát Bảo

4. 4 viên bonbon Thịnh Vượng

5. Socola Nghệ thuật 10cm x 15cm

6. 16 viên neapolitans

7. 3 thanh socola premium 

8. 1 chai rượu tùy chọn từ New Year Wine



This gift box contains a wonderful array of sweet and savoury fine

foods and a splendid red wine that will round off any evening

perfectly. Topped off with a premium product, this lovely gift is

sure to impress friends, family or work colleagues.

Hộp quà này chứa một loạt các thực phẩm hảo hạng ngọt và mặn

và một loại rượu vang đỏ tuyệt vời sẽ kết thúc buổi tối một cách

hoàn hảo.

Đó là một món quà đáng yêu chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bạn

bè, gia đình hoặc đồng nghiệp làm việc để họ có thể làm người

thân ngạc nhiên không kém.

*Non-alcohol option available

PROSPERITY BOX



PROSPERITY BOX

PROSPERITY BOX:

1. 2 Tier TET flower red box – Hộp 2 tầng đỏ

2. Golden Ox Bar - Thanh socola vàng Golden Ox

3. 4 Prosperity Bonbons - 4 viên bonbon Thịnh Vượng

4. 4 Health Bonbons - 4 viên bonbon Sức Khỏe

5. 4 Love Bonbons - 4 viên bonbon Tình Yêu

6. Art Chocolate 10cm x 15cm - Socola Nghệ thuật 10cm x 15cm

7. 16 pc Neapolitans - 16 viên neapolitans

8. Choice of 2 Premium Product - 2 sản phẩm tùy chọn từ 

Premium Product

9. Premium Collection Wine or 8 Treasures Box- 1 chai rượu

tùy chọn từ Premium Wine hoặc Hộp Bát Bảo



SHINING FORTUNE



SHINING FORTUNE

This classical box brings a year of shining

fortune for those who receive it. Carrying the

top tier of our wines, chosen by our

sommeliers – this will be paired with 4

supersized box of our most premium

products, for your unparalleled celebrations!

Hộp quà thanh lịch này mang đến một năm

mới tươi sáng và phồn thịnh cho những

người đón nhận. Hộp quà chứa loại rượu

vang hảo hạng nhất được đề cử bởi các

sommelier uy tín của chúng tôi sẽ đi kèm với

bốn hộp sản phẩm cao cấp nhất, hoàn hảo

cho dịp liên hoan của bạn!

SHINING FORTUNE:

1. Premium Hard box with gold and brown 

design – Hộp nâu hoàng kim cao cấp

2. Chocolate – covered Macadamia– Hạt 

macadamia phủ chocolate

3. Chocolate Truffles – Socola Truffle

4. Almond lemon dragees - Hạnh nhân phủ 

chanh

5. Chocolate dipped mango- Xoài nhúng 

chocolate

6. Choice of Sommelier Collection Wine –

Rượu cao cấp từ Sommelier Wine 

Collection



FORTUNE REUNION 

Small in size, but big in impact - celebrate your special

occasions, events or just to simply say ‘Thank You’. This

perfect selection of splendid wine in demi-size, coupled

with D’Art Chocolate’s selection is sure to make any

special celebration memorable.

Với kích thước nhỏ nhắn nhưng chất lượng vượt trội,

hộp Fortune Reunion dành cho kỷ niệm dịp đặc biệt, sự

kiện hoặc đơn giản chỉ để gửi lời ‘Cảm ơn’, sự kết hợp

giữa rượu vang cùng với các sản phẩm được chọn lọc kỹ

lưỡng bởi D’Art Chocolate chắc chắn sẽ làm cho bất kỳ lễ

kỷ niệm đặc biệt nào trở nên đáng nhớ.



FORTUNE REUNION 

PROSPERITY BOX:

1. 1 Tier TET flower red box – Hộp đỏ 1 tầng

2. Golden Ox Bar – Thanh socola vàng

Golden Ox

3. 4 pc Prosperity Bonbons - 4 viên bonbon

Thịnh Vượng

4. 4 Health Bonbons - 4 viên bonbon Sức 

Khỏe

5. 4 Love Bonbons - 4 viên bonbon Tình Yêu

6. 8 Treasures Box – Hộp Bát Bảo

7. Choice of 1 Premium Product - 1 sản 

phẩm tùy chọn từ Premium Product

8. Demi-wine collection – 1 chai rượu từ

Demi collection



CELEBRATION BOX

Usher in the Lunar New Year and send wishes of prosperity,

abundance and good health to your family, friends and business with

D’Art special box for this year of the Ox.

Đón Tết Nguyên Đán và gửi lời chúc an khang, thịnh vượng, dồi dào

sức khỏe đến gia đình, bạn bè và đối tác với hộp quà D’Art đặc biệt dành

cho năm Tân Sửu.

CELEBRATION 1:

1. 1 Tier Year of the Ox box – Hộp 1 tầng năm Tân Sửu 2021

2. Golden Ox Bar – Thanh socola vàng Golden Ox

3. 4 pc Prosperity Bonbons – 4 viên bonbon Thịnh Vượng

4. 1 Piece Art Chocolate – 1 thanh socola nghệ thuật

5. 8 Treasures – Hộp Bát Bảo



CELEBRATION BOX
CELEBRATION 2:

1. 1 Tier Year of the Ox box – Hộp 1 tầng năm Tân Sửu 2021

2. Golden Ox Bar – Thanh socola vàng Golden Ox

3. 4 pc Prosperity Bonbons – 4 viên bonbon Thịnh Vượng

4. 1 Piece Art Chocolate – 1 thanh socola nghệ thuật

5. 1 Wine bottle from New Year Selection Wine list – 1 chai rượu 

trong New Year Wine

CELEBRATION 3:

1. 1 Tier Year of the Ox box – Hộp 1 tầng năm Tân Sửu 2021

2. 3 Premium Chocolate Bar – 3 thanh socola Premium

3. 1 Piece Art Chocolate – 1 thanh socola nghệ thuật

4. 1 Wine bottle from New Year Selection Wine list – 1 chai rượu 

trong New Year Wine



8 TREASURES 

The Eight Treasures Box is another gift from the Golden Ox. Number 8

is the symbol of luck, prosperity and fortune in our tradition. We carry

on this tradition with a fine selection of meaningful treasures in our

D’Art 8 Treasures Box.

Hộp Bát Bảo (8 Báu Vật) là một món quà khác từ Trâu Vàng. Số 8

tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc trong truyền

thống của người Việt. Chúng tôi tiếp tục truyền thống này với một sự

biến tấu thông qua việc ra mắt Hộp kho báu D’Art. Tám Bảo Vật bao

gồm 8 sản phẩm từ D’Art với những ý nghĩa khác nhau.

Cacao tea: represents energy 

and health

Trà cacao: đại diện cho năng 

lượng và sức khỏe

Cacao powder: represents 

auspiciousness

Bột cacao: đại diện cho điềm lành

Chocolate callets: represents 

accomplishment in all activities

Chocolate hạt: đại diện cho 

thành công trong mọi hoạt  động

Nuts Dragees: represents 

good profit and wealth

Hạt: đại diện cho lợi nhuận 

và cuộc sống khỏe mạnh lâu 

dài

Goji: represents sweet and 

easy life

Goji: đại diện cho cuộc sống 

ngọt ngào và bình an

Preserved fruits: represents 

fertility

Mứt trái cây: đại diện cho sự 

trù phú

Dipped mangoes in 

chocolate: symbolizes 

peace and generosity

Xoài nhúng socola: tượng 

trưng cho thuận hòa và hào 

hiệp

Cacao nibs: represent joy and 

longevity

Cacao nib: đại diện cho niềm vui 

và trường thọ



BEAUTIFUL LIFE

A simple wish for the new year, that will go a long way.

Send your well wishes with an elegant selection of Gold,

bonbon, and your Tet message, in our classic brown

celebration box.

Một lời chúc giản đơn đầu năm nhưng theo bạn suốt

chặng đường dài. Gửi những điều tốt lành cùng hộp quà

trang nhã của D’Art Chocolate với thỏi vàng, socola tươi

và thông điệp ngày Tết của bạn trên socola nghệ thuật.

BEAUTIFUL LIFE:

1. 1 Tier Classic Brown Box – Hộp 1 tầng nâu Classic

2. Golden Ox Bar – Thanh socola vàng Golden Ox

3. 4 pc Prosperity Bonbons – 4 viên bonbon Thịnh Vượng

4. 4 pc Health Bonbons – 4 viên bonbon Sức Khỏe

5. 1 Piece Art Chocolate – 1 thanh socola nghệ thuật



BEAUTIFUL YEAR

To celebrate Tet or just a simple “thank

you”, send your regards to your friends

or business partners with a small box

but full of bonbon and thoughtful

message on Art Chocolate.

Để kỷ niệm dịp Tết hay để gửi lời ‘Cảm

ơn’, trao những điều chúc tốt lành đến

bạn bè hoặc đối tác với hộp quà nhỏ

nhưng chứa đầy socola tươi cao cấp và

thông điệp ý nghĩa trên Socola Nghệ

thuật.

BEAUTIFUL YEAR:

1. 1 Tier Classic Box - Hộp cổ điển

một tầng

2. 4 Prosperity Bonbons – 4 viên

bonbon Thịnh Vượng

3. 4 Health Bonbons – 4 viên bonbon

Sức Khỏe

4. 1 Piece Art Chocolate – 1 socola

nghệ thuật



GOLDEN OX
Bring luck and blessing wherever you go! Our golden bar

brings you a year full of health and good fortune.

Mang may mắn và điềm lành theo chân bạn ! Thỏi vàng từ D’Art

mang đến bạn một năm sung túc và đầy sức khỏe.

GOLDEN OX:

1. 1 Classic Gift Box – 1 hộp quà cổ điển

2. Golden Ox Bar – 1 thanh socola vàng Golden Ox

3. 4 pc Prosperity Bonbons – 4 viên bonbon Thịnh Vượng

4. 4 pc Longevity Bonbons – 4 viên bonbon Sức Khỏe



PERSONALIZATION

Go that one step further & show your appreciation by taking
advantage of our personalisation service*:

• Customised logo or message on hampers or selected boxes.
• Customise your logos or message on the Art Chocolates
• Wine clearance – Customise the package with your own wine! For a

fee, we can exclude the selected wine price from your package, so
that you can put in your own wine.

---

Hơn cả một món quà thông thường, hãy bày tỏ sự trân trọng của bạn
bằng cách tận dụng dịch vụ cá nhân hóa của D’Art Chocolate.

• In riêng logo hoặc lời nhắn năm mới của bạn lên các loại hộp
• In riêng logo hoặc lời nhắn năm mới của bạn lên socola nghệ thuật.
• Chúng tôi có thể thay rượu trong hộp bằng loại rượu được chọn bởi

bạn với một chi phí nhỏ.

*Based on minimum quantity required. Contact our sales support for
your customization order at sales@dartchocolate.com

*Tùy theo nhu cầu tối thiểu. Liên lạc với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để
đặt dịch vụ cá nhân hóa của bạn tại sales@dartchocolate.com



CORPORATE EVENTS

Besides supplying chocolate, D’Art Chocolate also offers you event hosting

service as a one-stop event solutions provider that offers a wide range of

corporate event management and creati services, all tailor-made to your

needs. We deliver quality results for all your meetings, public and

corporate events.

From working with renowned chefs, to crafting bespoke chocolate to

highlight your own products or events, or collaborating with sommeliers

for unique wine pairing and more, D’Art Chocolate will create a unique,

inspiring and unforgettable experience for your company and guests.

---

Bên cạnh những sản phẩm socola, D’Art Chocolate còn hỗ trợ quý khách

về mảng tổ chức sự kiện với các giải pháp tổ chức sự kiện được thiết kế

riêng theo nhu cầu của quý công ty cho từng cuộc họp, sự kiện hay tiệc

công ty.

Từ làm việc với những đầu bếp danh tiếng cho đến sáng tạo loại socola

dành riêng cho sự kiện của quý công ty, hay hợp tác với những chuyên gia

thử rượu để làm nên những sự kiện kết hợp rượu và socola, D’Art

Chocolate sẽ đem dến những trải nghiệm độc đáo và đầy ấn tượng dành

cho quý công ty cũng như những đối tác hay khách hàng của quí vị.



WINES



SOMMELIER COLLECTION

HANDPICKED BY OUR PARTNER SOMMELIERS FOR YOUR ULTIMATE ENJOYMENT



WINE – SOMMELIER’S COLLECTION

NAME WINE TYPE ORIGIN

Bourgogne Red - Faiveley Pinot Noir Burgundy, France

Vietti Tre Vigne Barbera d'Alba Italy

“Passo Barone” Vino Rosso D'italia 50% Primitivo, 25% Merlot, 25% Sangiovese Italy

Dona Paula - 1100 Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon Mendoza, Argentina

Jean Buscher Dornroschen "Sleeping Beauty"Red Dornfelder and Moscato Rosa Germany

The Lane Vineyard "Block 14 basket press" Shiraz Australia



PREMIUM COLLECTION

GREAT WINES FOR VERY SPECIAL OCCASIONS, AND VERY SPECIAL PEOPLE



WINE – PREMIUM SELECTION

NAME WINE TYPE ORIGIN

Saint Esprit - Delas Syrah, Grenache Cotes du Rhone, France

Petaringa "Year of the Ox" by Geoff Hardy Shiraz Australia

Bayanegra Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon Spain

Rondel Cava Gold Macabeo, Xarel-lo, Parellada Spain

Pares Balta Mas Petit Cabernet Sauvignon, Grenache Spain



NEW YEAR COLLECTION

OUR FAVOURITE WINES FROM THIS YEAR’S EVENTS – FOR YOUR TET CELEBRATIONS!



WINE - NEW YEAR SELECTION

NAME WINE TYPE ORIGIN

Echeverria Intervalo Cabernet Sauvignon Chile

Concha Y Toro - Casa Subercaseaux Cabernet Sauvignon Chile

Mirador Moutain Cabernet Sauvignon Chile

McWilliams Markview Cabernet Merlot Australia

Talamonti Moda Montepulciano Italy

Weingut Schmidt, Riesling Halbtrocken Nahe 2017 Riesling Germany



DEMI-BOTTLE SELECTION

SELECTION OF SMALL BOTTLES FOR OUTDOOR CELEBRATION!



WINE – PICNIC SELECTION

NAME WINE TYPE ORIGIN

La Vielle Ferme Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah France

Wine L Vino Poeti Prosecco Gold 20cl Glera Italy

20cl - Drappier - Carte D'Or Brut Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay France

Angus the bull Cabernet Sauvignon Australia



PREMIUM PRODUCTS



PREMIUM PRODUCTS

Product for selection Notes

Australian Truffle Honey (135g)
Mật ong nấm truffle Úc

Add 150K to total price
Thêm 150k vào giá tổng

Chocolate Truffles
Socola tươi

-

Oolong Tea 
Trà Ôlong

-

Moringa cookies
Bánh quy Moringa

Apply for hamper only
Chỉ áp dụng cho hamper

Premium chocolate bars
Bộ thanh socola cao cấp

Apply for hamper only
Chỉ áp dụng cho hamper



PRICING 

Name Price

Items

Golden Ox
Bar

Bonbons
Prosp. 4pc

Bonbon 8 
Pcs

Bonbon
12 Pc

Art Choc
10x15

Neapolitan
16 Pre

Choc Bar 8 treasure
Premium
Product

Wine
Picnic

Selection

New Year 
Wine 

Selection

Premium
Wine 

Selection

Sommelier 
Wine 

Collection

Prosperity Hamper 1 2,988,000 ₫ x x x x x x x x

Prosperity Hamper 2 2,188,000 ₫ X x x x x x x

Prosperity  Box 2,088,000 ₫ x X x x x x

Prosperity  Box
(no alcohol)

2,088,000 ₫ x X x x x x

Shining Fortune 1,988,000 ₫ x x

Fortune Reunion 1,888,800 ₫ x x x x x

Celebration 1 1,098,000 ₫ x x x x

Celebration 2 1,098,000 ₫ x x x x

Celebration 3 1,098,000 ₫ x x x

Beautiful Life 688,000 ₫ x x x

Beautiful year 388,500 ₫ x x

8 treasures 488,000 ₫ x

Golden ox 1 328,000 ₫ x x x

Golden ox 2 448,000 ₫ x x



BLESSINGS 
FROM THE
GOLDEN OX



60 Ton That Tung St, Ben Thanh Ward,
District 1, Ho Chi Minh City.

Hotline: (028) 6269 3333
Email: sales@dartchocolate.com

Website: dartchocolate.com
Social: facebook.com/dartchocolate


