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عن الديراخ كافيه

الديراخ
شوكوال سويسرية

بتخصصهــا  اشــتهرت  الشــوكوال  عائلــة   - الديــراخ 
يدويــً  املصنوعــة  اجلــودة  عاليــة  الشــوكوال  يف 
مــن  أكــر  لديهــا  العائليــة  الشــركة   .1962 منــذ 
يف  غــاروس  كانتــون  يف  ومقرهــا  موظــف   1000

الديــراخ  تنتــج   ،2012 ســبتمرب  منــذ  سويســرا. 
أنهــا  كتلــة الشــوكوال اخلاصــة بهــا. وهــذا يعنــي 
الذيــن ميكنهــم ضمــان  القائــل  املنتجــن  أحــد 
اجلــودة املســتدامة مــن حبــوب الــكاكاو إىل املنتــج 

النهائــي.

تنتــج الشــركة حصريــً يف سويســرا. وتبــاع منتجاتهــا 
املصنوعــة يدويــً حاليــً يف أكــر مــن 130 حمــل لبيع 
شــوكوال الديــراخ يف سويســرا وأملانيــا واململكــة 
املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة والنمســا 
والصــن وكنــدا وكذلــك مــن خــال شــركاء املبيعــات 

يف الشــرق األوســط وآســيا.

كمــا أن الديــراخ كافيــه هــي منــوذج آخــر لعملنــا يف 
جمــال الشــوكوال حيــث جنمــع بــن البيــع بالتجزئــة 
وخدمــة املقهــى؛ متخصصــن بشــكل رئيســي يف 
تقــدمي املشــروبات الســاخنة والبــاردة، والوجبــات 
اخلفيفــة، وباقــة خمتــارة مــن احللويــات القادمــة 
مــن حــول العــامل. وحتتــوي العديــد من مشــروباتنا 
وحلوياتنــا علــى شــوكوال الديــراخ الطازجــة ضمــن 
للتمتــع  آخــر  أســلوبً  بذلــك  متيحــة  مكوناتهــا 

باملــذاق الرائــع للشــوكوال املصنعــة يدويــً.

“ شوكوال الديراخ مستخدمة يف العديد من عناصر 

قائمة أطعمتنا “

About Läderach Café

Läderach
chocolatier suisse

Läderach – the chocolate family has stood 
for top-quality handcrafted Swiss chocolate 
since 1962. The family company has more 
than 1000 employees and is headquartered 
in the canton of Glarus in Switzerland. 
Since September 2012, Läderach has been 
producing its own chocolate mass. This 
means that they are one of the few premium 
producers that can guarantee sustainable 
quality from the cocoa bean to the end 
product.

The company produces exclusively in 
Switzerland. Their artisanal products 
are currently sold in over 130 Läderach 
chocolateries in Switzerland, Germany, the 
UK, the USA, Austria, China and Canada, as 
through sales partners in the Middle East 
and Asia.

Läderach Café is another prototype of our 
chocolate business, where we combine retail 
selling and café service; specializing mainly 
in exotic hot and cold drinks, light meals, 
selection of desserts from around the Globe. 
Many of our drinks and sweets include 
Läderach FreshChocolate as an ingredient, 
giving another way to enjoy the fantastic 

flavor of our hand crafted chocolate.

“ Läderach chocolate is used in many of our 

menu items “



Läderach FrischSchoggi™
Choose your favourite fresh chocolate section 
from our wide range of flavours

50 AED
100 gms

شوكوال الديراخ الطازجة
اختر قسم الشوكوال الطازجة المفضل لديك 

من التشكيلة الواسعة من النكهات لدينا

Praline Chocolate
A superior quality chocolate treats made to 
perfections to accommodate every ones taste

9.75 AED
01 pc

39.00 AED
04 pcs

شوكوال الربالن
أصناف خاصة من الشوكوال الفاخرة الجودة 

المصنوعة بإتقان لتالئم ذوق كل شخص

Truffles Chocolate
Discover our finest truffles made from the best 
chocolate in the world

9.75 AED
01 pc

39.00 AED
04 pcs

شوكوال الرتافلز
اكتشف أروع ما لدينا من الترافلز المصنوع من 

أفضل شوكوال في العالم

We strive for the highest possible quality in all areas. 
We meet this premium standard for our products with 
the best possible ingredients, continuous innovation, 
consistent production quality, ultimate freshness and 
strict hygiene controls. For our services, we pursue 
this standard with a consistent customer focus, 
professional and friendly customer support and 
advice as well as sincerity, respect and reliability in 

all our relations.

جميــع  يف  ممكنــة  جــودة  أعلــى  تقــدمي  علــى  نحــرص 
بــه  تتميــز  الــذي  األفضــل  املعيــار  هــذا  ونلبــي  اجملــاالت. 
متاحــة،  مكونــات  أفضــل  اســتخدام  خــال  مــن  منتجاتنــا 
ــة،  ــة فائق ــة، وعذوب ــاج ثابت ــل، وجــودة إنت ــكار املتواص واالبت
وضوابــط صحيــة صارمــة. وبالنســبة خلدماتنــا، نقــوم باتبــاع 
هــذا املعيــار مــع تركيــز متواصــل علــى الزبــون، وتقــدمي دعــم 
ونصــح علــى قــدر مــن االحرتافيــة واللطــف للزبــون، إضافــة إىل 

اإلخــاص واالحــرتام واملصداقيــة يف جميــع عاقاتنــا.

Truffles Chocolate   شوكوال الرتافلز

Praline Chocolate   شوكوال الربالن

Läderach FrischSchoggi™  شوكوال الديراخ الطازجة

Läderach Special Treats أصناف الديراخ اخلاصة



Waffle
A fresh waffle served with melted Läderach 
chocolate

47 AED وافل
وافل طازج مقدم مع شوكوال الديراخ الُمذابة

Fruit Waffle
A fresh waffle served with melted Läderach 
chocolate and topped with fruits

58 AED وافل بالفواكه
وافل طازج مقدم مع شوكوال الديراخ الُمذابة 

ومتّوج بالفواكه

Crepe
A fresh French crepe stuffed with chocolate 
and topped with melted Läderach chocolate

47 AED كريب
ج  كريب فرنسي طازج محشو بالشوكوال ومتوَّ

بشوكوال الديراخ الُمذابة

Fruit Crepe
A fresh French crepe stuffed with chocolate 
and topped with fruits

58 AED كريب بالفواكه
ج  كريب فرنسي طازج محشو بالشوكوال ومتوَّ

بالفواكه

Nuts Crepe
A fresh French crepe stuffed with roasted 
almond and hazelnut pieces, topped with 
melted Läderach chocolate

58 AED كريب باملكسرات
كريب فرنسي طازج محشو باللوز المحمص 

ج بشوكوال الديراخ الُمذابة وحبات البندق، ومتوَّ

Pistachio Crepe
A fresh French crepe stuffed with pistachio 
pieces, topped with melted Läderach chocolate

58 AED كريب بستاشيو
كريب فرنسي طازج محشو بحبات الفستق 

ج بشوكوال الديراخ الُمذابة ومتوَّ

Läderach ChocoFondant
A soft chocolate cake covered in melted 
Läderach chocolate

47 AED الديراخ شوكو فوندانت
كيك شوكوال خفيف مغطى بشوكوال الديراخ 

الُمذابة

Läderach Fondue
An array of fruits and marshmallows served 
with melted Läderach chocolate

95 AED الديراخ فوندو
تشكيلة من الفواكه والمارشميلو المقدمة مع 

شوكوال الديراخ الُمذابة

Brownie Cake
A warm brownie topped with dark melted 
Läderach chocolate

48 AED براوين كيك
قطعة براوني دافئة ومتّوجة بشوكوال الديراخ 

الداكنة الُمذابة

وافل بالفواكه
Fruit Waffle

كريب باملكسرات
Nuts Crepe

كريب بالفواكه
Fruit Crepe

الديراخ فوندو
Läderach Fondue

الديراخ شوكو فوندانت
Läderach ChocoFondant

Patisserie باتيسريي

Extras  إضافات
Toppings
Caramel Sauce . Whipped Cream

05 AED تتويجات
صوص كراميل . كريمة مخفوقة

Fruit
Banana . Grapes . Pineapple . Strawberry

10 AED فاكهة
موز . عنب . أناناس . فراولة

Marshmallows 10 AED مارشميلو

Ice Cream 10 AED آيس كرمي

Melted Fresh Chocolate 10 AED شوكوال طازجة ُمذابة

Fruit Plate 26 AED طبق فاكهة



Läderach Hot Chocolate 42 AED شوكوال الديراخ الساخنة

Chocolate Shot 42 AED شوكليت شوت

Chocolate Shot - Half 21 AED شوكليت شوت - نصف

Espresso 23 AED اسربسو

Double Espresso 28 AED دوبل اسربسو

Espresso Machiato 30 AED اسربسو مكياتو

Latte 25 AED التيه

Spanish Latte 30 AED سبانيش التيه

Hazelnut Almond Latte 30 AED هزلنت أملوند التيه

Mocha 32 AED موكا

Mocha Caramel 32 AED موكا كراميل

Nutty Mocha Caramel 33 AED نتي موكا كراميل

Cappuccino 29 AED كاباشينو

Flat White 32 AED فات وايت

Black Coffee 32 AED باك كويف

Piccolo 32 AED بيكولو

American Press 32 AED أمرييكان بريس

Cortado 26 AED كورتادو

Café BomBon 32 AED كافيه بومبون

Turkish Coffee 26 AED قهوة تركية

Various Tea 19 AED الشاي بأنواعه

مشروبات القهوة الساخنة تشمل حلوى برالين من اختيارنا المحدد. اطلب من النادل الحصول على 
التفاصيل.

Hot coffees include one praline from our identified selection.  Ask your server for details.

Cappuccino . كاباشينو

Mocha Caramel . موكا كراميلEspresso . اسربسو

Café BomBon . كافيه بومبونPiccolo . بيكولو

Hot Drinks مشروبات ساخنة

Extras  إضافات
Coffee Flavour Shots
Almond . Caramel . Hazelnut . Coconut . Mint
Blue Lagoon . Peach . Vanilla

05 AED نكهات القهوة
لوز . كراميل . بندق . جوز هند . نعناع

بلو الجون . خوخ . فانيال

Extra Espresso Shot 10 AED كمية اسربسو إضافية



Oreo 35 AED اوريو

Mix Berry Crush 35 AED مكس بريي كراش

Strawberry 35 AED فراولة

Chocolate 35 AED شوكوال

Vanilla 35 AED فانيا

A blend of the Amazon’s 
antioxidant-rich acai berries 
topped with your choice of four 
powerful ingredients

40 AED
Regular

50 AED
Large

مزيج من توت أكي األمازون الغني 
مبضادات األكسدة مع اختيارك من 

أربعة مكونات قوية

Available Toppings
Bananas . Blueberries . Chia Seeds . Coconut 
Laderach Dark Chocolate . Muesli
Peanut Butter . Strawberries

4 AED
For Each Extra

اإلضافات املتوفرة
موز . توت . بذور الشيا . جوز الهند

شوكوال الديراخ الداكنة. موسلي
زبدة الفول السوداني . فراولة

Oreo . اوريو Mix Berry Crush . مكس بريي كرش

Nutty Chocolate
Fresh chocolate syrup, milk, vanilla, hazelnuts, 
almonds, topped with whipped cream and 
chocolate powder

44 AED نتي شوكليت
صوص الشوكوال الطازج، حليب، فانيال، بندق، 

لوز، متّوج بالكريمة وبودرة الشوكوال

Frappe
A refreshing, icy coffee topped with whipped 
cream.  Your choice of Mocha Riche, Toffee 
Twist, Velluto Red or Lovin’ Läderach

42 AED فرابي
قهوة منعشة مثلجة مغطاة بالكريمة 

المخفوقة. مع اختيارك من موكا ريتش، توفي 
تويست، فلوتو ريد أو لوفين الديراخ

Spanish Latte
Smooth and sweet combination of coffee and 
sweetened milk with choice of yours blended 
ice or on the ice cubes topped with whipped 
cream

42 AED سبانيش التيه
مزيج ناعم وحلو من القهوة والحليب المحلى 
مع اختيارك للثلج الممزوج أو مكعبات الثلج 

المغطاة بالكريمة

Affogato
Ice cream topped with Espresso 

40 AED أفوجاتو
آيس كريم متوجة بقهوة اسبرسو

Chocolate Berry
Fresh chocolate syrup, soda, berries, milk 
topped with whipped cream and chocolate 
powder

37 AED شوكليت بريي
صوص الشوكوال، صودا، توت، حليب، كريمة 

وبودرة الشوكوال

Chocolate Berry . شوكليت برييNutty Chocolate . نتي شوكليت

Cold Drinks مشروبات باردة

Milk Shake ميلك شيك

Acai Bowl طبق أساي



Warm Drinks  املشروبات الدافئة
Berry Mint
Hibiscus flowers, strawberry syrup, fresh mints 
in warm water

26 AED بريي منت
زهور الكاركادي، صوص الفراولة، النغناع وماء 

دافئ

Sting
Fresh ginger slices, fresh mint, lemon slices 
agave syrup in warm water

26 AED ستينج
شرحات زنجبيل طازج، نعناع، شرحات الليمون، 

صبار وماء دافئ

Cold Drinks  املشروبات الباردة
Fresh Kick
Fresh ginger slices, lime slices agave syrup, 
lime juice in cold water 

26 AED فريش ِكك
شرحات زنجبيل طازج، جير، صبار، عصير الجير 

وماء بارد

Cheerful
Dried peach, tasmanian pepper, basil leaves, 
cherry syrup, sour cherries in cold water 

26 AED تشريفل
خوخ مجفف، بهار التسمانين، ريحان، صوص 

الكرز، كرز بري، مع ماء بارد

Orange 26 AED برتقال

Pineapple 26 AED أناناس

Lemon Mint 26 AED ليمون بالنعناع

Fruit Cocktail 32 AED كوكتيل فواكه

Mojito Strawberry . Classic . Passion Fruit 32 AED موهيتو فراولة . كالسيك . باشن فروت

Iced Tea Peach . Berry . Lemon 26 AED الشاي املثلج خوخ . توت . ليمون

Plain Mineral Water Small . Large 11-21 AED مياه معدنية صغيرة . كبيرة

Sparkling Water 10 AED مياه غازية

Berry Mint . بريي منت

Fresh Kick . فريش ِكك

Sting . ستينج

Cheerful . تشريفل

House Specials مشروبات مميزة

Juices & More العصائر واملزيد



Our Locationsمواقعنا

ياس مول - أبوظبي
Yas Mall - Abu Dhabi

الغالرييا جزيرة املاريه - أبوظبي
The Galleria Al Maryah Island - Abu Dhabi

العن مول - العن
Al Ain Mall - Al Ain

سيتي سنرت مردف - دبي
City Centre Mirdif - Dubai

سيتي سنرت الزاهية - الشارقة
City Centre Al Zahia - Sharjah

املركز التجاري العاملي - أبوظبي
World Trade Center - Abu Dhabi

مركز املارينا - أبوظبي
Marina Mall - Abu Dhabi

مول اإلمارات - دبي
Mall Of The Emirates - Dubai

 Chocolateries حمات الشوكوال Chocolateries & Café حمات الشوكوال والكافيه

دبي مول - دبي
The Dubai Mall - Dubai



Abu Dhabi, UAE   +971-2-6222200
info@laderach.ae   www.laderach.ae

       LaderachUAE         Laderach_UAE

إحـدى شـركـات مـحـمـد رسـول خـوري وأوالده
 A MEMBER OF MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONS

GROUP OF COMPANIES

www.laderach.ae


