


LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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

Noblesse
Plain dark chocolate

شوكوالته داكنة 
Plain milk chocolate

شوكوالته بالحليب

Finesse

Insolite
Milk chocolate with Halawa

شوكوالته بالحليب مع حالوة

Harmonie
White chocolate with hazelnut 

pieces and rice crispies
شوكوالته بيضاء مع األرز المحّمص

وقطع البندق



LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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

Merveille
Milk chocolate with 

chocolate cream and 
caramelized crispy crêpes

شوكوالته بالحليب مع كريمة الشوكوالته 
ورقائق الكريب المقرمشة بالكاراميل

Craquante
Milk chocolate

with hazelnuts croquant
شوكوالته بالحليب

مع كروكون البندق المقرمش

Milk chocolate
with two coffee beans

شوكوالته بالحليب
محشّوة بحّبتين من القهوة 

Arabica lait



Croquet
Chocolate cream

mixed with hazelnuts, 
almonds and rice crispies
enrobed in milk chocolate

(available in silver wrapping)
كريمة الشوكوالته ممزوجة مع البندق، 

اللوز، واألرز المحّمص مغّلفة بالشوكوالته 
ي( بالحليب )متوّفر أيضًا بغالف فضِّ

Coffret
Milk chocolate

 with gianduja cream
شوكوالته بالحليب مع كريمة الجندويا

Délicat
Hazelnut wafer coated in
milk chocolate mixed with 

hazelnut and almond pieces
(available in silver wrapping)

ويفير بالبندق مغّلفة بالشوكوالته 
بالحليب الممزوج مع كسر البندق واللوز

ي( )متوّفر أيضًا بغالف فضِّ

Margot
Milk chocolate filled with

cookies cream
شوكوالته بالحليب مع كريمة الكوكيز

LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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



Milk chocolate
with hazelnut pieces

(available in silver wrapping)
شوكوالته بالحليب مع قطع البندق

ي( )متوّفر أيضًا بغالف فضِّ

Audace Intense lait
Milk chocolate

with chocolate cream
and dark biscuit pieces

شوكوالته بالحليب
محشّوة بكريمة الشوكوالته

وقطع صغيرة من البسكويت الداكن

Royal
Milk chocolate with gianduja 

cream and one whole 
hazelnut piece

شوكوالته بالحليب مع كريمة الجندويا 
وحبة بندق كاملة

LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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



Fine
Milk chocolate

with almond pieces
(available in gold wrapping)

شوكوالته بالحليب مع قطع اللوز
)متوّفر أيضًا بغالف ذهبي(

Gaité
Milk chocolate

with two whole almonds
شوكوالته بالحليب مع حبتين من اللوز

Delice
Dark chocolate with

dark chocolate cream
شوكوالته الدكنة مع كريمة الشوكوالته

LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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



Excellence
Milk chocolate

with hazelnut pieces
(available in gold wrapping)

شوكوالته بالحليب مع قطع البندق
)متوّفر أيضًا بغالف ذهبي(

Marquise lait
Milk chocolate

with gianduja cream,
rice crispies, almond
and hazelnut pieces

شوكوالته بالحليب مع كريمة الجندويا، 
األرز المحّمص، قطع البندق واللوز

Reine
Milk chocolate

with cardamon cream
شوكوالته بالحليب مع كريمة الهال

LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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



Légère
Milk chocolate with hazelnut 

pieces and rice crispies
 شوكوالته بالحليب مع قطع البندق

واألرز المحّمص

Favorite
Cocoa wafer coated

in milk chocolate
mixed with hazelnut
and almond pieces

طبقة مقرمشة من الويفر بالكاكاو 
مغلفة بالشوكوالته بالحليب الممزوج

مع كسر البندق واللوز

Icone
Milk Chocolate with 
caramelized biscuits

cream and crispy crêpes
شوكوالته بالحليب مع مزيج

من كريمة البسكوت بالكاراميل
ورقائق الكريب المقرمشة

LA GAMME CLASSIQUE
مجموعة الكالسيك

240 SR / KG

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



LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG

Désir lait
 Date filled with one almond

 piece enrobed in milk
chocolate

بلح محشّو بحبة لوز محّمصة ومغّلف 
بالشوكوالته بالحليب

Désir noir
 Date filled with one almond

 piece enrobed in dark
chocolate

بلح محشّو بحبة لوز محّمصة ومغّلف 
بالشوكوالته الداكنة

Croq'Amande noir
 Caramelized almond 

pieces enrobed in dark 
chocolate

فة بالكاراميل  قطع من اللوز مغلَّ
ومغّطاة بالشوكوالته الداكنة 

Croq'Noisette lait
 Caramelized hazelnut 
pieces enrobed in milk 

chocolate
 قطع من البندق مغّلفة بالكاراميل 

ومغّطاة بالشوكوالته بالحليب  



Croq'pistache lait
Pistachio pieces enrobed

in milk chocolate
 قطع من الفستق

مغّطاة بالشوكوالته بالحليب

Abricot lait
Whole apricot piece filled 

with pistachios and enrobed 
in milk chocolate

حبة مشمش محشّوة بالفستق
ومغّلفة بالشوكوالته بالحليب

Ambiente
 Milk chocolate

with Cappuccino wafer 
 شوكوالته بالحليب مع الويفر الهش

بنكهة الكابوتشينو

Raffiné lait
Milk chocolate with yogurt 

cream, biscuits and 
strawberry jam

شوكوالته بالحليب محشّوة بطبقة من 
كريمة الزبادي، البسكويت ومربى الفراولة 

LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG



Prestige
Milk chocolate

with pistachio croquant
مزيج من كروكون الفستق

المقرمش والشوكوالته بالحليب 

Capricio
Milk chocolate

with gianduja cream
and pistachio pieces

شوكوالته بالحليب
مع كريمة الجندويا وقطع من الفستق

Biscuitine lait 
Milk chocolate with wafer

(available in gold wrapping)
شوكوالته بالحليب مع ويفر
)متوّفر أيضًا بغالف ذهبي(

Milk chocolate with milk and 
cocoa gianduja cream and 

a whole caramelized almond
شوكوالته بالحليب مع كريمة الجندويا 

بالحليب والكاكاو وحبة من اللوز
المغّلفة بالكاراميل

 

Amandine

LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG



Carmen
Milk chocolate

with caramel and biscuits
شوكوالته بالحليب

مع الكاراميل والبسكويت

Oasis
Milk chocolate

with white cream
and dark biscuits 

شوكوالته بالحليب مع كريمة بيضاء 
وقطع البسكويت الداكنة

Casablanca
Milk chocolate with orange 

flavor, gianduja cream, 
hazelnut pieces

and orange peel
شوكوالته بالحليب بنكهة البرتقال

مع كريمة الجندويا، قطع البندق
وقشر البرتقال

LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG



Parfait noir
Dark chocolate with dark 

caramel truffle center
شوكوالته داكنة محشّوة
بتروف الكاراميل الداكن

Praliné lait
Milk chocolate with praliné
شوكوالته بالحليب محشّوة بالبرالين

Ultra
Milk Chocolate

with caramel and white 
cream with pâte sablée 

شوكوالته بالحليب مع الكاراميل والكريمة 
البيضاء وعجينة السابليه

LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG



Éclat
  Mik chocolate

with crispy crêpes 
شوكوالته بالحليب

مع رقائق الكريب المقرمشة

Bouchée d'or
Milk chocolate

with gianduja cream
شوكوالته بالحليب مع كريمة الجندويا

 

Canamella
Milk chocolate with caramel 

and a pinch of sea salt of  
«Guérande» 

شوكوالته بالحليب مع الكاراميل
وملح الجيراند

LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG



Elo
Milk chocolate with 

feuilletine, salted caramel 
and gianduja

شوكوالته بالحليب مع رقائق الفويتين، 
الكراميل المملح والجندويا

Flo
Milk Chocolate with wafer 

and chocolate spread
شوكوالته بالحليب مع الويفير

وكريمة الشوكوالته

Milk Chocolate
with coconut cream

شوكوالته بالحليب مع كريمة جوز الهند

Alora
Milk chocolate with 

pistachio cream and pieces
شوكوالته بالحليب مع كريمة وقطع 

الفستق

Prem

LA GAMME DELUXE
مجموعة  الديلوكس

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

270 SR / KG



Caline
 Milk chocolate with

hazelnut pieces
مزيج من الشوكوالته بالحليب

وقطع من البندق

Cordial
Dark chocolate with

almond pieces
مزيج من الشوكوالته الداكنة

وقطع من اللوز

Douceur
Plain milk chocolate

شوكوالته بالحليب 

Caresse
Plain dark chocolate

شوكوالته داكنة

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

LA GAMME SANS SUCRE AJOUTÉS
من دون سكر مضاف

270 SR / KG

Audial
Milk Chocolate with Wafer

شوكوالته بالحليب مع الويفر
558 calories per 100g



MARRONS GLACÉS
مارون غالسي

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�ستق، بندق، لوز، لي�سيتني �ل�سويا: �إي٣٢٢، غلوتني من �ل�سعري و�لقمح، بي�ض، ثاين �أك�سيد

�لكربيت، كربيتيت، �سم�سم. قد حتتوي على �آثار مك�سر�ت �أخرى )جوز( وفول �سود�ين

Marrons candied in sugar syrup and Bourbon vanilla pod
كستناء فاخرة مغّمسة ومغّطاة بالقطر والفانيلال

Marron glacé

Marrons candied in sugar syrup and Bourbon vanilla pod enrobed 
with milk chocolate

كستناء فاخرة مغّمسة ومغّطاة بالقطر والفانيلال والشوكوالته بالحليب الفاخرة

Marron glacé

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

440 SR / KG



STORAGE CONDITIONS FOR OPTIMUM QUALITY

Patchi chocolates are made from the world’s finest premium ingredients, and are 
colorings and preservatives free. To maintain their finest quality, we recommend storing 
the chocolates in a slightly cool, dry and dark place, between 18°C and 21°C, at low 
humidity (less than 50 %), out of direct sunlight and away from strong odors that could 
be absorbed by the chocolate.  

Temperature fluctuation can cause cocoa butter or sugar crystals in chocolate to rise 
to the surface, creating an unpleasant white color known as “bloom”. This defect does 
not affect the chocolate’s taste and edibility; the chocolate will still retain its full flavor 
and richness.
شــوكوالته باتشــي مصنوعــة مــن أجــود المنتجــات الخاليــة مــن الملّونــات والمــواد الحافظــة. للمحافظــة 
ــة،  ــه بيــن 18 و21 درجــة مئوّي ــارد وجــاف ومعتــم، تتــراوح حرارت علــى جودتهــا، يوصــى بتخزينهــا فــي مــكان ب
ومعــّدل الرطوبــة فيــه مــا دون نســبة 50%، غيــر معــّرض ألشــّعة الشــمس وخــاٍل مــن الروائــح القوّيــة التــي 

يمكــن للشــوكوالته امتصاصهــا.
ــرات الحــرارة يمكنهــا التســّبب بظهــور زبــدة الــكاكاو وحبــوب الســّكر علــى ســطح  ــر بالذكــر أن تغّي والجدي
الشــوكوالته، األمــر الــذي يــؤّدي إلــى تكــّون بقــع بيضــاء. غيــر أن هــذه األخيــرة ال تؤّثــر علــى نكهــة الشــوكوالته 

أو جودتهــا.

Thank you for selecting Patchi. Our chefs are keen on producing the finest chocolate, 
delivered with utmost care and freshness to our boutiques, for you to enjoy and delight 
your senses. Your satisfaction is our most evident pledge of quality and success. If, 
however and for any reason, you encounter a problem with one of our products, please 
do not hesitate to contact our customer care on: customer-support@patchi-sa.com 
ــذي  ــوع مــن الشــوكوالته ال ــا علــى تصنيــع وتســليم أفضــل ن نشــكركم الختياركــم باتشــي. يحــرص خبراؤن
ــر دليــل علــى  ــا هــو أكب ــر العالميــة. وفاؤكــم لن ــذي يلتــزم بأرقــى المعايي ــدة وال ــا العدي ــه فــي فروعن تجدون
جــودة منتجاتنــا ونجاحنــا. فــي حــال أردتــم اإلبــالغ عــن أي مشــكلة، الرجــاء مراســلة قســم خدمــة الزبائــن علــى: 

 customer-support@patchi-sa.com

PATCHI’S QUALITY GUARANTEE
ضمان جودة باتشي

patchi.com
*This variety is available in KSA

*هذه التشكيلة متوفرة في المملكة العربية السعودية

 شروط التخزين لضمان أفضل جودة


