


390 SR / KG

CORAIL
Dark chocolate ganache infused 
with orange flavor enrobed with 

smooth milk chocolate
غانا�ش ال�شوكوالته الداكنة ممزوجة بنكهة الربتقال

ومغّطاة بال�شوكوالته باحلليب
532 calories per 100g

ASIE
Milk chocolate ganache infused
with striking Yuzu & coated with

smooth milk chocolate
غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب بنكهة اليوزو

مغّطاة بال�شوكوالته باحلليب
515 calories per 100g

LOA
Milk chocolate ganache infused

with combawa & coated
with smooth milk chocolate

 غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب ممزوجة بنكهة الكومباوا
ومغّطاة بال�شوكوالته باحلليب
588 calories per 100g

MALINA
Dark chocolate ganache infused

 with sweet raspberry flavor & coated 
with intense dark chocolate
غانا�ش ال�شوكوالته الداكنة ممزوجة بنكهة

توت العّليق ومغّطاة بال�شوكوالته الداكنة
567 calories per 100g

CHOCOLATES / الشوكوالته

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



LALUZ
Dark chocolate blended

with smooth hazelnut
praliné with natural orange flavor

براليني البندق بنكهة الربتقال مغّطاة بال�شوكوالته الداكنة
620 calories per 100g

MARLY
  Milk chocolate ganache dipped

in smooth plain milk chocolate
غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب مغّط�شة

بال�شوكوالته باحلليب
557 calories per 100g

FRIVOLE
  Tender hazelnut praliné coated

with smooth milk chocolate
براليني البندق مغّطاة بال�شوكوالته باحلليب

544 calories per 100g

COEUR FRAMBOISE
Dark chocolate red heart filled with 

dark chocolate ganache& infused with 
raspberry flavor

 قلب اأحمر من ال�شوكوالته الداكنة حم�شّو
بغانا�ش ال�شوكوالته الداكنة بنكهة توت العّليق

590 calories per 100g

390 SR / KG
CHOCOLATES / الشوكوالته

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



AURORA
 Silky praliné with cashew nuts pieces
coated with smooth milk chocolate

براليني الكاجو مغّطاة بال�شوكوالته باحلليب
622 calories per 100g 578 calories per 100g

BOHÈME
Crispy praliné with crispy lace crêpes 
coated with smooth milk chocolate
براليني البندق والكريب مغّطاة بال�شوكوالته باحلليب

597 calories per 100g

TIARÉ
Praliné à l‘ancienne with crusty 

almonds & hazelnuts coated with 
intense dark chocolate

براليني اللوز والبندق مغّطاة بال�شوكوالته الداكنة
624 calories per 100g

PALOMA
Milk chocolate with 

coffee ganache
قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شّوة بالغانا�ش القهوة

390 SR / KG
CHOCOLATES / الشوكوالته

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



CHOCOLATE BLOCKS / ألواح الشوكوالته

Raspberry
Intense dark chocolate block

with crispy raspberry sugar
لوح ال�شوكوالته الداكنة مع �شّكر توت العّليق املقرم�ش

597 calories per 100g

Hazelnut
Smooth milk chocolate block

with crunchy roasted hazelnuts
لوح ال�شوكوالته باحلليب مع البندق املحّم�ش

623 calories per 100g

Almond
Intense dark chocolate block
with crunchy roasted almonds

(also available in milk chocolate)
لوح ال�شوكوالته الداكنة مع اللوز املحّم�ش

 (متوفر اي�شًا بال�شوكوالته باحلليب)
Dark 591 / Milk 553 calories per 100g

Creamy Pistache White
Creamy white chocolate block

with rich roasted pistachio pieces
لوح ال�شوكوالته البي�شاء مع قطع الف�شتق املحّم�ش

589 calories per 100g

250 SR / KG

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



571 calories per 100g 495 calories per 100g

LOLANDA
Caramel truffle covered 

with milk chocolate
قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شّوة بالكراميل الداكن 

AZURA
  Raspberry ganache enrobed 

with dark chocolate
قطعة �شوكوالته الداكنة حم�شّوة بالغانا�ش التوت

542 calories per 100g

SIENNA
Salted caramel coated 

with milk chocolate
قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شّوة بالكراميل اململح

FIAMMA
Milk Chocolate With 

Yuzu Ganache
قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شوة بالغانا�ش اليوزو

543 calories per 100g

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

ROCKS /  الروكس
340 SR / KG



Golden Rock
Milk chocolate croc & caramelized 
hazelnuts topped with gold powder

كروك ال�شوكوالته باحلليب مع البندق املغلف بالكاراميل 
مع بودرة ذهبية

565 calories per 100g

Milk Rock
Milk chocolate croc with pistachio 

topped with gold marzipan
كروك ال�شوكوالته باحلليب مع الف�شتق واملرزيبان الذهبي

507 calories per 100g

MORELA 
White chocolate filled

with apricot and cashew
 قطعة �شوكوالته البي�شاء حم�شّوة

بامل�شم�ش والكاجو
504 calories per 100g

548 calories per 100g

MILENA
Chocolate spread coated 

with milk chocolate
 قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شوة بال�شوكوالته

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

ROCKS /  الروكس
340 SR / KG



340 SR / KG

Coco RockHaze Rock

Dark Rock
Dark chocolate croc with almonds 

topped with cocoa nibs
كروك ال�شوكوالته الداكنة باللوز مع حبيبات الكاكاو

501 calories per 100g

White Rock
White chocolate croc with hazelnuts 

topped with raspberry sugar
 كروك ال�شوكوالته البي�شاء بالبندق مع �شّكر توت العّليق

557 calories per 100g

Milk Chocolate filled with Gianduja, 
Feuilletine (Crispy Crêpes) and 

Caramelized Hazelnut, topped with 
Hazelnuts

كروك ال�شوكوالته باحلليب مع اجلندويا،
الفويتني والبندق بالكراميل
608 calories per 100g

Milk Chocolate filled with Coconut 
Cream

 كروك ال�شوكوالته باحلليب مع كرمية جوز الهند
623 calories per 100g

ROCKS /  الروكس

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



Raspberry Mini Cup
 Dark chocolate shell filled with a 
delectable mix of dark chocolate 

ganache raspberry flavor, rice crispers 
& crispy blackberry sugar  

قطعة �شوكوالته داكنة حم�شّوة بغانا�ش ال�شوكوالته الداكنة 
بنكهة توت العّليق املحّم�ش و�شّكر التوت الرّبي املقرم�ش

565 calories per 100g

Crêpes Mini Cup
Milk chocolate shell filled with a mix of 
praliné, crispy lace crêpes & roasted 

hazelnut pieces
قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شوّة بالرباليني،

رقائق الكريب وقطع البندق املحّم�شة
611 calories per 100g

Almond Mini Cup
Milk chocolate shell filled with a unique 

mix of salted caramel, praliné à 
l’ancienne, milk chocolate ganache & 

almond pieces
قطعة �شوكوالته باحلليب حم�شّوة بالكاراميل اململح،
الرباليني، غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب وقطع اللوز

625 calories per 100g

MINI CUPS / ميني كابس
390 SR / KG

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

Raspberry
 Vanilla ganache with

 raspberry confit & vanilla
 almond biscuit, covered in

dark chocolate
غانا�ش الفانيال مع مربى التوت و ب�شكويت الّلوز 

بالفانيال، مغّطى بال�شوكوالته الداكنة
100 calories per piece

Brownies
 Biscuit brownies, crispy almond, dark
 chocolate ganache enrobed in dark

chocolate & almond piece
ب�شكويت الرباونيز، اللوز املقرم�ش، غانا�ش 

ال�شوكوالته الداكنة، مغطى بال�شوكوالته الداكنة وقطع اللوز
80 calories per piece

Hazelnut Gianduja
 Ganache gianduja, chocolate biscuit
 &hazelnut ganache enrbed in milk &

hazlnut piece
غانا�ش اجلندويا، ب�شكويت ال�شوكوالته وغانا�ش 

البندق، مغطى بال�شوكوالته باحلليب وقطع البندق
60 calories per piece

10 SR / PIECE
PLEASURES / بلجرز



*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

Peanut
Peanut cream filled with homemade 
peanut praliné, vanilla shortbread & 

almond biscuit, coated in milk chocolate 
& topped with golden chocolate 

 كرمية الف�شتق مع براليني الف�شتق، قر�ش ب�شكويت بالفانيال
 وب�شكويت الّلوز بالفانيال، مغّطى بال�شوكوالته باحلليب

  وال�شوكوالته الذهبية
119 calories per piece

Honey
 Honey biscuit & caramel

 cream, coated with honey
biscuit crumbs ب�شكويت الع�شل و 
كرمية الكراميل، مغطاة بب�شكويت الع�شل 

وال�شوكوالته الذهبية على �شكل قمر 
89 calories per piece

Milk Chocolate Bréton
 Hazelnut bréton biscuit topped
 with milk chocolate ganache

 and milk chocolate pastille
ب�شكويت بروتون البندق، مع غانا�ش ال�شوكوالته 
الداكنة و كعكة الزبدة بال�شوكوالته باحلليب  

40 calories per piece

10 SR / PIECE
PLEASURES / بلجرز



10 SR / PIECE
PLEASURES / بلجرز

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

Cocoa Milk
Chocolate biscuit cake filled
with chiffon cream, covered
with melted milk chocolate 
كيك بح�شوة الب�شكويت، كرمية ال�شوكوالته

باحلليب، مغطى بال�شوكوالته باحلليب 
63 calories per piece

Mini Cake crumble
 Mini chocolate cake topped

 with hazelut crumble  & enrobed
 with intense dark chocolate
كيك ال�شوكوالته مع كرامبل البندق املمزوج 

بال�شوكوالته الداكنة
101 calories per piece

Mellow
Chocolate cake

كيك يال�شوكوالته
136 calories per piece



BATONS / الباتون
340 SR / KG

Dark Chocolate
   Dark chocolate baton filled 

with dark ganache mixed with 
cocoa nibs

باتون ال�شوكوالته الداكنة مع غانان�ش
ال�شوكوالته الداكنة وحبيبات الكاكاو

537 calories per 100g

Caramel Chocolate
Milk chocolate baton filled with 

caramel mixed with cardamom & 
pistachio croquant

باتون ال�شوكوالته باحلليب حم�شّوة مبزيج
من الكاراميل بنكهة الهال وكروكان الف�شتق

589 calories per 100g

589 calories per 100g572 calories per 100g

Grue Chocolate
  Dark chocolate baton mixed
with caramelized cocoa nibs

باتون ال�شوكوالته الداكنة ممزوجة 
بحبيبات الكاكاو بالكاراميل

Milk Chocolate
  Milk chocolate baton filled with

crispy crêpes
باتون ال�شوكوالته باحلليب

حم�شّوة برقائق الكريب

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



Cocoa
Macaron dark chocolate
ganache with cocoa nibs
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته الداكنة

بحبيبات الكاكاو
86 calories per piece

Passion
Macaron milk chocolate

ganache with passion fruit
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب

بنكهة البا�شن فروت
60 calories per piece

MACARONS / الماكارون
10 SR / PIECE

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

Cassis
Macaron white chocolate

ganache with blackcurrant
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته البي�شاء

بنكهة الكا�شي�ش
72 calories per piece

Rose
Macaron white chocolate

ganache with rose 
aroma & raspberry confit 

ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته ومرىب توت العلّيق
 بنكهة الوردبنكهة الكا�شي�ش
72 calories per piece



Crêpes
Macaron milk chocolate 
ganache & crispy crêpes
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب

ورقائق الكريب
57 calories per piece

Caramel
Macaron caramel

& sea salt of Guérande
ماكارون مع الكاراميل اململح

93 calories per piece

Pistache
Macaron white chocolate

ganache & pistachio paste
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته البي�شاء

ومعجون الف�شتق
82 calories per piece

MACARONS / الماكارون
10 SR / PIECE

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة

Lemon
 Macaron white chocolate

 ganache with lemon
aroma & lemon zest

ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته البيضاء
 وبرش اللّيمون

77 calories per piece



Our products contain Milk, Pistachios, Hazelnuts, Almonds, Soy Lecithin: E322, Gluten from Barley and Wheat, Eggs, 
Sulphur Dioxide, Sulfites, Sesame. They may contain traces of other nuts (Walnuts) and Peanuts

 منتجاتنا حتتوي على حليب، ف�شتق، بندق، لوز، لي�شيتني ال�شويا: اإي٣٢٢، غلوتني من ال�شعري والقمح، بي�ش، ثاين اأك�شيد
الكربيت، كربيتيت، �شم�شم. قد حتتوي على اآثار مك�شرات اأخرى (جوز) وفول �شوداين

Praliné 
Macaron milk chocolate ganache

& hazelnut praliné
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته باحلليب والرباليني

64 calories per piece

Orange
Macaron white chocolate ganache
with orange blossoms & orange zest

ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته البي�شاء
بنكهة ماء الزهر وبر�ش الربتقال

77 calories per piece

Framboise
Macaron dark chocolate
ganache with raspberry
ماكارون مع غانا�ش ال�شوكوالته الداكنة

بنكهة توت العّليق
68 calories per piece

MACARONS / الماكارون
10 SR / PIECE

*VAT is included / * تشمل أسعارنا الرضيبة عىل القيمة املضافة



patchi.com

Our freshly made chocolates should be consumed with 10 days & the macarons within 
2 days of purchase. Flavors are at their best when they are stored at the bottom of 
the fridge (+4 ˚c). Chocolates & Macarons should rest at a room temperature for 30 
minutes prior to serving.

يجــب اســتهاك الشــوكوالته خــال 10 أيــام والمــاكارون خــال يوميــن مــن تاريــخ الشــراء.للحفاظ علــى جــودة 
النكهــة، يفضــل حفظهــا مــن أســفل الثاجــة بدرجــة حــرارة )+4 مئويــة(. ثــم وضعهــا خــارج الثاجــة لمــدة 30 

دقيقــة قبــل التقديــم.

Thank you for selecting Patchi. Our chefs are keen on producing the finest chocolates, 
delivered with utmost care & freshness to our boutiques, for you to enjoy & delight your 
senses. Your satisfaction is our most evident pledge of quality & success.
If, however & for any reason, you encounter a problem with one of our products, 
please do not hesitate to contact our customer care on: customer-care@patchi.com

STORAGE CONDITIONS FOR OPTIMUM TASTE
شروط التخزين للطعم االمثل

PATCHI’S QUALITY GUARANTEE ضمان جودة باتشي

نشــكركم إلختياركــم باتشــي. يحــرص خبراؤنــا علــى تصنيــع وتســليم أفضــل نــوع مــن الشــوكوالته 
الــذي تجدونــه فــي فروعنــا العديــدة والــذي يلتــزم بأرقــى المعاييــر العالميــة.

وفاؤكــم لنــا هــو أكبــر دليــل علــى جــودة منتجاتنــا ونجاحنــا. فــي حــال أردتــم اإلبــاغ عــن أي مشــكلة، 
customer-care@patchi.comالرجــاء مراســلة قســم خدمــة الزبائــن علــى: 


