


1.  Pengiriman khusus area Surabaya dengan minimal

    Pembelian Rp 250.000,-

2. Biaya Pengiriman untuk area Surabaya sebesar Rp 20.000,- /alamat

3. Biaya Pengiriman untuk area Sidoarjo & Gresik sebesar Rp 30.000,- /alamat

4. Gratis kartu ucapan (selama persediaan masih ada)

5. Isi parcel sudah termasuk dalam paket dan tidak bisa ditukar

6. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan

7. Menerima permintaan parcel khusus atau parcel custom dengan

    harga khusus di luar katalog.

Syarat dan ketentuan berlaku :



Sinterklas

Rp 850.000,-

Happy New Year

Rp 950.000,-
Christmas white

Rp 625.000,-

Holly night

Rp 750.000,-

Lengkapi hari spesial Natal Anda dengan
parcel box eksklusif dari Laritta yang di design
istimewa untuk dirayakan oleh seluruh keluarga.

Kebahagiaan di hari yang istimewa bersama
keluarga sambil menyantap kue lezat

berbagai rasa dari Laritta!

Bagikan ketulusan dan kegembiraan hati menyambut
hari natal bersama parcel Laritta dengan box eksklusif

dan kelezatan cookies dari kami.

Bahagia dengan saling merayakan hari bahagia,
duduk santai berbincang bersama - sama membuka
lembaran baru bersama manisnya cookies Laritta!



Kasih natal

Rp 475.000,-

Bintang timur

Rp 495.000,-Merry christmas

Rp 525.000,-

Santa claus

Rp 545.000,-

Di bulan yang istimewa bertabur keberkahan, rayakan
dengan parcel yang satu ini, bertabur keberkahan.

Terlihat mewah tak harus mahal loh.. ini ni parcel kece gak
bikin dompet kering. Cocok untuk kamu yang lagi hemat tapi

tetep ingin berbagi kemewahan parcel natal.

Elegant, Meriah, dan tentu nya pas. Parcel satu ini
cocok untuk pilihan mewah di hari yang berkah

Sesuai dengan bentuknya, kemewahan tercipta di dalam
parcel yang indah ini. Siap taburkan kemegahan bersama

keluarga dan sanak saudara di bulan yang megah.



Lonceng natal

Rp 375.000,-

Suka cita natal

Rp 395.000,-
Keajaiban natal

Rp 425.000,-

Malam kudus

Rp 455.000,-

Dari kami sepenuh hati, parcel elegant yang terjangkau
ini siap menemani acara anda. sajian yang lezat

serta hemat dikantong siap untuk disantap!

Jangan sia - siakan kebersamaan dihari terbaik &
di waktu yang sangat tepat. Bersama Laritta Bakery.

Jangan lewatkan hari terbaikmu tanpa sajian dari laritta,
Banyaknya rasa cookies yang akan membuatmu ceria

sepanjang hari natal

Bagikan kebahagiaan di malam natal
bersama paket parcel keren dari laritta!



Bintang natal

Rp 245.000,-

Kado natal

Rp 285.000,-

Pohon terang

Rp 325.000,-

Damai natal

Rp 360.000,-

Sederhana namun berjuta rasa  bersama laritta
khusus untuk hari natal yang membahagiakan.

Saling berbagi kebahagiaan dengan saling
berbagi rasa bersama parcel dari laritta bakery.

Gemerlap hiasan natal menjadi sebuah kebahagiaan
di kala senjamu datang. dan sempurnakan semuanya

dengan berjuta rasa dari cookies kami
yang nikmatnya tiada tara!

Saling mengirimkan berkah adalah rasa
cinta yang penuh anugerah dan di harmoniskan

oleh berjuta rasa dari Laritta.



Bintang terang

Rp 195.000,-

Gold box hampers

Rp 255.000,-

Jingle bells

Rp 255.000,-

Christmas tree

Rp 175.000,-

Berkat natal

Rp 225.000,-

Lilin suka cita

Rp 160.000,-

Minimalis tapi tetap ingin terlihat perfectionist
dengan sentuhan parcel mungil kami akan

mempermanis moment natal kali ini.

Malam natal yang ditunggu tunggu telah tiba.
Nikmati keistimewaan malam takbir dengan

parcel laritta. Terjangkau dan tampilan
yang mewah.

Nikmati si mungil ceria persembahan Laritta
dengan design keranjang mini yang eksklusif

serta mudah dibawa, dengan 2 varian cookies lezat.

Butuh hampers yang simple tapi tetap elegan?
gold box hampers adalah pilihan yang tepat untuk

berbagi dengan kerabat di hari special!

Rayakan hangatnya natal dengan berbagi
hampers bintang terang kepada kerabat terdekat!

Lengkapi perayaan natal dengan hampers
jingle bells yang tentunya bisa membuat

perayaan natal lebih berwarna.



Red Velvet
Merahnya menggoda, rasanya memanjakan,
Sponge cake lembut berlapis cheese cream

dihiasai dengan Red velvet crumbs, sjumphies
& buah strawbery. Bungkusss cusss

Opera Cake
Paduan Kenikmatan Lapisan Coklat,

Cream & Sponge Vanilla yang Lembut
& Creamy sangat cocok menemani hari

yang manis dan santai

20cm: Rp 235.000,-

24cm: Rp 310.000,-

Mango Smooth Cake
Siapa yang tahan dengan Mango smooth cake yang
satu ini. Berlapiskan cheese cream di tutup dengan

mango . Bikin anda tak tahan Godaaannya..

20cm: Rp 235.000,-

24cm: Rp 315.000,-

20cm: Rp 230.000,-

24cm: Rp 300.000,-



Dark Cherry Choco Moist
Lidah penggemar coklat. WAAJIB coba yang satu ini,

cake lembut dengan lapisan coklat moist & dark cherry,
berselimut coklat Ganace dan buah strawberry.

Kalau tidak bikin Nyesall Dehh...

Nikmati segarnya selai blueberry dan lembutnya
cake khas dari laritta dalam varian terbaru

tart blueberry smooth cake.

Strawberry Smooth Cake
Siapa yang tak suka buah strawberry?? Selai strawberry

dan serat buah strawberry yang berpadu dengan
cheese cream dan cake vanilla yang lembut. Bikin hari

anda semakin ceria!

20cm: Rp 225.000,-

24cm: Rp 310.000,-

20cm: Rp 220.000,-

24cm: Rp 300.000,-

20cm: Rp 215.000,-

24cm: Rp 285.000,-

20cm: Rp 215.000,-

24cm: Rp 285.000,-

20cm: Rp 215.000,-

24cm: Rp 285.000,-

Black Forest
Cita rasa whip cream dan sponge coklat yang

menggiurkan & sangat lembut, juga dengan taburan
coklat yang pasti akan membuat anda bahagia.

hmmm nikmatnya tiada tara

Dark Chocolate
Cake cokelat super legit dan manis, satu kali
gigitan nikmati paduan coklat ganace, cream

& sponge cokelat yang lebur di lidah. Hari yang
spesial di temani si hitam manis

Tiramisu
Kue tiramisu dengan rasa yang sangat special,

tentunya mulai dari cokelat sponge, tiramisu cream,
vanilla, dan coklat bubuk yang elegant. Dapat dipastikan

untuk tidak melewatkan kue jenis yang satu ini..

20cm: Rp 220.000,-

24cm: Rp 300.000,-

Blueberry Smooth Cake



20cm: Rp 135.000,-

24cm: Rp 185.000,-

20cm: Rp 175.000,-

24cm: Rp 215.000,-

20cm: Rp 230.000,-

24cm: Rp 300.000,-

Apple Pie Tart
Renyahnya pie dan segarnya buah apel. Memang
tidak dapat dipisahkan, disajikan dalam bentuk

Apple Pie tart. Bikin acara anda tambah seruu abiss

Fruit Tartlet
Manis, renyah dan segar, dengan buah-buahan

sebagai toppingnya membuat kue ini lebih
segar dan di gemari siapa saja. Hmm enjoy it…

Tiramisu Pudding
Untuk Anda Penggemar Tiramisu, Nikmati Special Tiramisu
Pudding Yang Berlapis puding coklat, pudding tiramisu dan

berpadu dengan pudding cake coklat dilengkapi taburan
buah Peach, Strawberry dan Chocolate Crispy Ball

menciptakan Pudding yang yang istimewa.

Nona Manis
Nikmati Kesegaran dari Pudding yang satu ini, dan
Rasakan Teksturnya yang Lembut dengan Taburan

buah yang segar, dengan Perpaduan pudding cocktail
dan pudding cake sangat cocok untuk Moment Special anda

Spiku
Cake Klasik Lapis dengan aroma yang

menggiurkan, empuk & lembut di lidah. Terdiri dari
lapisan vanilla spiku, butter cream, coklat spiku yeah

membuat lapar setiap mata. Try try try !!

Plum Cake
Kombinasi dari lapisan butter cream, vanilla spiku

with plum berpadu dengan tekstur yang legit & rasa
manis dengan isian buah plum yang kaya, bikin ketagihan

setiap menyantapnya. Hmm so yummy..!

20cm: Rp 230.000,-

24cm: Rp 300.000,-

20cm: Rp 145.000,-

24cm: Rp 195.000,-

20cm: Rp 165.000,-

24cm: Rp 215.000,-



Black Forest Roll
Cita rasa whip cream dan sponge coklat yang

menggiurkan & sangat lembut, juga dengan taburan
coklat yang pasti akan membuat anda bahagia.

hmmm nikmatnya tiada tara

Rock ‘n Roll
Lembut & Nikmatnya Chocolate Roll berpadu

dengan choco chips & whip cream coklat yang
sangat istimewa serta Kelezatan coklat di dalamnya.

Try and enjoy.

Opera Cake
Paduan Kenikmatan Lapisan Coklat,

Cream & Sponge Vanilla yang Lembut
& Creamy sangat cocok menemani hari

yang manis dan santai

Dark Chocolate
Cake cokelat super legit dan manis, satu kali gigitan nikmati

paduan coklat ganace, cream dan sponge cokelat yang
lebur di lidah. Hari yang spesial di temani si hitam manis

10x20cm: Rp 145.000,-

10x20cm: Rp 135.000,-

10x20cm: Rp 95.000,-

10x20cm: Rp 95.000,-



Cheese Stick Sugar Palm Stick

Choco Pastry Stick

Rp 30.000,- Rp 35.000,-

Rp 30.000,-Rp 30.000,-

Mente Pastry Stick Katetong Mocca

Rp 60.000,-

Katetong Vanilla

Rp 60.000,-

Mente Choco Crunchy

Rp 55.000,-

Choco Oreo Cookies

Rp 70.000,-



Almond Bar Cookies

Havermut MenteKatetong Keju

Rp 80.000,- Rp 80.000,-

Rp 80.000,-Rp 70.000,-

70.0 K

Chocolate Chip Mente

Almond Oat

Rp 85.000,-

Cheese bites

Rp 80.000,-

Rp 85.000,-

Nastar Sweet cheese roll

Rp 85.000,-

Janhegels

Rp 80.000,-



6. Discount 5% Berlaku untuk Pesanan Parcel & Cookies
7. Mendapatkan "Cash Back Voucher natal Rp 25.000,- 
    min. pemesanan Parcel & Cookies Rp. 500.000,- (berlaku kelipatan)
8. Tidak bisa digabung dengan promo lain & pembayaran voucher

1.  Gratis kartu ucapan*
2. Berlaku hingga 2 Desember 2018
3. Gratis kirim , tanpa minimum order*
4. Berlaku untuk Member dan Non Member
5. Berlaku untuk Pemesanan & Retail

Syarat dan ketentuan berlaku:

Discount

dan Cashback

Voucher*

 2
0

18

Early Bird Parcel Natal
Doub le Bonus

5%*Parcel &
Cookies

Putri salju

Rp 85.000,-

Semprit keju

Rp 95.000,-

Rp 95.000,-

Nastar keju

Kastengel

Rp 100.000,-

Cheese Corn

Rp 100.000,-
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