


Mission:

Vision: 
To provide freshly produced fine chocolates to customers at all occasions in UAE.  

To be a household name for chocolates in the UAE. 
Chocolate Palace’s distinct flavors of chocolates, distinguishing chocolate decorations and gift arrangements 

entice its sweet-toothed customers. Reward yourself everyday with Chocolate Palace. 

Overview

ملحة عامة  

املهمة

الر�ؤية

Welcome to Chocolate Palace, the home for variety of chocolates and superb special treats.  In the year 2000, 
Chocolate Palace arose to perfect its secret recipe in making a wide selection of chocolates, freshly produced in its 

own chocolate factory in the UAE and sourced its chocolate raw ingredients from the heart of Switzerland. 

The Chocolate Palace has spread its sweet treats in the United Arab Emirates; and has several branchs in Jumeira 
Dubai, Al Tawar Dubai, Halwan Center Sharjah, and Al Jurf Ajman.

اأهال بكم اإىل ق�شر ال�شوكوال، حيث جتدون جمموعة  متنوعة من ال�شوكوالتة الفاخرة مبذاق ال مثيل له. 

يف عام ٢٠٠٠، ارتقى ق�شر ال�شوكوال اإىل درجة الكمال ويكمن ال�شر يف و�شفته  التي متيزت بت�شكيلة وا�شعة من املنتجات الطازجة بدءًا من م�شنعه املوجود يف االإمارات، حيث 

اأن م�شدر ال�شوكوال م�شتخرج من  قلب �شوي�شرا التي ت�شتهر باملكونات الطازجة والتنوع اجليد واملزايا الرائعة

 

اإمتدت حلويات ق�شر ال�شوكوال يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأ�شبح لديها فروع يف اجلمريا دبي ، الطوار دبي ، حلوان �شنرت ال�شارقة واجلرف عجمان.

 توفري منتجات ال�شوكوالتة الفاخرة اإىل الزبائن يف جميع املنا�شبات يف االمارات العربية املتحدة.  

اأن تكون من االأ�شماء املرموقة بني اأ�شماء ال�شوكوال ذات العالمة التجارية العاملية املوجودة يف االإمارات العربية املتحدة 

جتد يف ق�شر ال�شوكوال النكهات املميزة من ال�شوكوال، اإن طريقة التزيني والتغليف املميزة جتذب الزبائن برغبة ال�شراء وعند تذوقها �شوف تتمنى املزيد. دلل نف�شك كل يوم مع ق�شر ال�شوكوال



Our Products
Classic Chocolate

Stressed? Wanting to feel special? Treat yourself with a relaxing moment at home 
or on the go with the premium taste of Chocolate Palace Classic. You deserve a great 

reward, and experience the taste of mouth-watering classic chocolates. 

Our authentic classic chocolates are perfect for dedicated or special occasions 
to share to people close to your heart or even a simple day at the comfort of your 
home. Every single bite, shape and flavor of each chocolate is truly inviting and 

memorable.

Flavored Chocolate
Discover, taste and enjoy Chocolate Palace’s delicious flavored chocolate selections. Our 
original and variety of chocolate flavors are sure to give you the ultimate experience for every 

unique flavor. 

The collection of assorted flavored chocolates can bring excitement to discover the distinct 
taste of each chocolate treasure. Treat your loved ones to a memorable taste sensation with 
our wide flavoured selection. Every chocolate flavor will bring you to new levels of sensory 

delight. 

منتجات ق�رص ال�شوكوال

ال�شوكوالتة الكال�شيكية

هل ت�شعربالتوتر؟ اأو تريد اأن ت�شعر باأنك مميز؟  نن�شحك باأن جترب ال�شوكوالتة الكال�شيكية الأن طعمها ال يقاوم 

ويجعلك ت�شعر باال�شرتخاء �شواء كنت يف املنزل اأو اأثناء تنقلك خالل اليوم. فاأنت دائما ت�شتحق االأف�شل.

ال�شوكوالتة الكال�شيكية االأ�شيلة مثالية للمنا�شبات اخلا�شة، فهي منا�شبة ل�شيافة االأ�شخا�ص املقربني اإىل قلبك 

وال�شيوف االأخرى . كل قطعة لها �شكل خمتلف ونكهة خمتلفة ال تن�شى.

    ال�شوكوالتة املنكهة

اكت�شف، تذوق وا�شتمتع باملجموعة االأ�شيلة املتنوعة من ق�شر ال�شوكوال بالنكهات املميزة. نحن على يقني اأنها 

�شتعطيك جتربة مثالية بكل نكهة فريدة من نوعها

جمموعة ال�شوكوال بالنكهات املتنوعة تثريك لتجربة قطعة اأخرى لتتمكن من اأكت�شاف نكهة اخرى. �شارك اأحبائك 

بذوقك الرفيع لي�شتمتعوا معك مبذاق ال ين�شى.



Decorated Chocolate
Want tasty chocolates in an impressive presentation for a big celebration or a special 

event? Crafted chocolate  designed and shaped into fusion of each chocolate flavors, 
brought into life with great expertise. 

Each chocolate has their own unique quality and taste, matched with their corresponding 
exquisite materials to perfectly wrap a bite of premium chocolate. Choose from the 

luxuriously attractive selections of Chocolate Palace’s decorated chocolates to bring vibrant 
and edible display on your special occasions. 

 

Gift Arrangement 
Gifts for all occasions such as newborns celebration, engagement, pilgrimages, 

weddings, through a wide range of trays baskets, and stands. We also offer gifts for official 
and national holidays and private label gifts for all government departments, companies & 

private banks, which is consistent with your identity.

ال�شوكوالتة املزينة 

هل تريد ال�شوكوالتة اللذيذة يف عر�ص رائع الحتفال كبري اأو منا�شبة خا�شة؟ ت�شتطيع اختيار الت�شاميم امل�شنوعة مع 

خربة كبرية تالئم ذوقك

كل قطعة لها �شفة فريدة وذوق متطابق بغالف خمتار بعناية فائقة. ت�شتطيع اأن تختار من املجموعة الفخمة واجلذابة 

ال�شكل والغالف املنا�شب املزين على اأكمل وجه الأنها �شتبهج جميع املدعوين للمنا�شبات اخلا�شة بك

هدايا من�شقة للمنا�شبات 

هدايا جلميع منا�شباتكم اخلا�شة كاالحتفال باملواليد اجلدد ، اخلطبة ، احلج ، االأفراح ، خالل جمموعة كبرية من ال�شواين وال�شلل والعلب 

و ال�شتاندات اخلا�شة  ملنا�شباتكم، كما نقدم اأي�شا الهدايا والتن�شيقات اخلا�شة باالعياد الر�شمية والوطنية والهدايا اخلا�شة جلميع الدوائر 

احلكومية باالإ�شافة اإىل تلبية طلبات الوزارات ،الدوائر احلكومية ،ال�شركات اخلا�شة والبنوك مما يتنا�شق مع �شعار ال�شركة.   



Cookies 
We believe that fine quality and premium tasty cookies are good to be shared 

with your loved ones either in special occasions or ordinary days. 

Our cookies are freshly baked in our innovative factory, where all the processes are 
being made according to the traditional way of baking cookies and available in the 

following ingredients:

Salted Cookies: Zaatar, Sesame, Fennel Flower, Anise, Cumin, Pepper

Sweet Cookies: More than 40 kinds of flavoured Petit Four

Traditional Cookies: Maamoul with Dates, Walnuts & Pistachio 

ب�شكويت

�شتكون بادرة رائعة من قبلك اإذا �شاركت اأحبائك بالب�شكوت املتميز بالنوعية اجليدة والطعم اللذيذ �شواء يف املنا�شبات اخلا�شة 

اأو االأيام العادية

يتم خبز الب�شكوت الطازج يوميا يف م�شنعنا املبتكر، حيث تبذل كل عملية وفقا للطريقة التقليدية خلبز بالب�شكوت باملكونات 

والنكهات املتنوعة التالية

الب�شكويت اململح: الزعرت ، ال�شم�شم ، حبة الربكة ، يان�شون ، كمون ، فلفل.

الب�شكوت احللو : اأكرث من 4٠ نوع من البيتي فور املميز بالنكهات واحل�شوات الرائعة الطعم. 

املعمول: بالنكهات الثالث الف�شتق ، اجلوز ، التمر. 



Others: 
Nuts / Dried Fruits

Satisfy your appetite for snacks in a healthy way with Chocolate Palace’s salted and roasted nuts 
and a variety of dried fruits. Try a handful of nuts or dried fruits as a part of your daily diet. Enjoy 

eating while feeding your body with good protein and healthy nutrients.

Chocolate Palace has a variety of dried fruits; apricot, figs and dates. Our nuts are: almond, 
cashews, pistachio, walnuts, roasted corn, peanuts and many more.  

املك�رصات / الفواكه املجففة 

الإر�شاء �شهيتك ميكنك تناول الوجبات اخلفيفة بطريقة �شحية مع املك�شرات اململحة و املحم�شة وجمموعة متنوعة من الفواكه املجففة. حاول تناول حفنة من 

املك�شرات اأو الفواكه املجففة كجزء من نظامك الغذائي اليومي. ا�شتمتع بتناول الطعام اأثناء تغذية ج�شمك بالربوتني واملواد الغذائية ال�شحية

ق�شر ال�شوكوال لديه جمموعة متنوعة من الفواكه املجففة كامل�شم�ص والتني والتمر. املك�شرات املوجودة لدينا هي اللوز، الكاجو، اجلوز، الف�شتق ، الذرة املحم�شة ، 

الذرة احلارة الفول ال�شوداين واملزيد.



Almond Candy 
Reward your self with a delighting mix of almond candies, or share with your 

loved ones. 

امللب�ص 

ا�شتمتع بطعم اللوز الفاخر املغطى بال�شكر اخلفيف، والتي تنا�شب جميع منا�شباتك.

Malban 
Chocolate Palace is specialised in the highest quality malban flavored with pistachio, 

miske, qamar aldin, nougat.

القهوة الفاخرة املميزة

حزمة مثالية للذين يحبون االإ�شتيقاظ مع فنجان من القهوة العربية املحم�شة بالهال الفاخر ذو الرائحة الزكية.

Coffee 
A perfect pack for those who love to wake-up with a nice cup of aromatic Arabic coffee, 

freshly roasted with cardamom to give you a great-tasting coffee experience you’ve never had.

امللنب 

ق�شر ال�شوكوال يتمييز بامللنب ذو اجلودة العالية  واحل�شوات املختلفة من الف�شتق ، امل�شكة ، قمر الدين والنوغا


