


W H E R E  A 
S W E E T  T O O T H 

C H O C O L A T E R I E

F I N D S  I T S  H O M E 
– 

The Rococoa Chocolaterie 
specializes in quirky chocolate 
bar flavors and hand-painted

truffles, bonbons, 
chocolate-covered nuts and 

croquants.

– 

حيث يجد
 المولعين بالحلويات وجهتهم

 تختص شوكوالتيري روكوكو بألواح الشوكوالته 
المتنوعة والترافلز الملونة يدوي� الى جانب 

البونبون والمكسرات المغطاة بالشوكوالته 
والكروكانتس.

شوكوالتيري



AFTER HOURS
Hand poured peppermint fondant 

blended with smooth rich dark chocolate.

ALMOND EYES 
Milk chocolate with caramelized almonds, nougat and 

smoked fleur de sel.

CRYSTAL COVE
Creamy milk chocolate with a pinch of sea salt. 

HO CHI MINNIE
Dark chocolate blended with Saigon cinnamon & black sea 

salt. 

HIPPIE DIPPY
Dark chocolate studded with toasted flax, sunflower, 

pumpkin & sesame seeds. 

JUNKY MONKEY
Kettle cooked potato chips folded into creamy milk 

chocolate with a hint of sea salt. 

QUICK TO THE CRUNCH
Candied hazelnuts blended with smooth milk chocolate & 

crispy wafers. 

SWEET ON SWEET
Buttery-rich caramel infused chocolate with chunks of 

brown butter biscuits. 

TONGUE IN CHEEK
Chewy caramel in double milk chocolate with sea salt &

English Toffee pieces. 

MEDITERRANEAN MUSE
Pistachio crème infused chocolate with a healthy dash of 

crystalized nuts rose petals and popping candy rocks. 

C h o c o l a t e
B a r s

SAR 30

MOUNTY BOUNTY
Single origin milk chocolate blended with coconut butter, 

chewy almond-honey nougat & crispy coconut. 

أفتر آورز
شوكوالته داكنة بكريمة النعناع .

ألموند آيز 
شوكوالته بالحليب مع اللوز بالكراميل والنوجة وملح فلور دو 

سيل المدخن.

كريستال كوف
شوكوالته بالحليب وملح البحر.

هو جي ميني
شوكوالته داكنة بالقرفة وملح البحر ا�سود.

هيبي ديبي
شوكوالته داكنة مع بذور مشّكلة ومحمصة (بذور الكتان ودوار 

الشمس واليقطين والسمسم). 

جنكي مونكي
شوكوالته بالحليب مع بطاطا شيبس وقليل من الملح.

كويك تو ذا كرنش
شوكوالته بالحليب مع برالين البندق والويفر المقرمش. 

سويت أون سويت 
شوكوالته بالحليب والكاراميل مع الزبدة ودولسي دي ليتشي 

وبسكويت.

تونج إن جيك
شوكوالته بالحليب مع كراميل وملح البحر وقطع التوفي 

ا©نجليزي.

ميديترانيان ميوز 
شوكوالته بيضاء بالورد والفستق.

ماونتي باونتي
شوكوالته بالحليب  مع زبدة جوز الهند ونوجة  اللوز بالعسل وجوز 

الهند .

 ألواح
الشوكوالته

٣٠ ر.س



B A R L E T S
Chocolate-covered buttery biscuits layered with caramel, 

nougats and nuts. 

CARAMEL BISCUIT 
Shortbread biscuit layered with thick caramel covered with 

milk chocolate.

ALMOND NOUGAT 
Shortbread crust filled with caramel and soft almond nougat 

covered with chocolate and almond.

PEANUT BUTTER CUP
Shortbread biscuit covered in peanut butter & milk 

chocolate ganache enrobed in Blonde chocolate studded 
with peanuts.

SAR 10

١٠ ر.س

بارلتس
بسكويت بالزبدة مغطى بالشوكوالته مع طبقات من الكراميل 

والنوجة والمكسرات.

بسكويت الكراميل
بسكويت شورت بريد مع طبقة من الكراميل الكثيفة مغطى 

بالشوكوالته.

نوجة اللوز
بسكويت الشورت بريد المحشو بالكراميل ونوجة اللوز ومغطى 

بالشوكوالته.

كوب زبدة الفول السوداني
بسكويت شورت بريد بزبدة الفول السوداني وغاناش الشوكوالته 

مغطى بالشوكوالته الشقراء والفول السوداني.



C u p s  D e 
C a r a m e l

A  m a r r y i n g  o f  t e x t u r e s 

a n d  f l a v o r s 

Carnival, Childhood, Sumptuous

PECAN TURTLES

Smooth caramel, toasted pecans & milk chocolate.

PEANUT BUTTER MARSHMALLOW

Marshmallow fluff, smooth caramel, crunchy peanuts & 

milk chocolate.

MALTED MILK

Chocolate ganache, smooth caramel & 

chocolate-covered malt balls.

CARAMEL POPCORN 

Caramel popcorn butter-cream filling, smooth caramel 

& blonde chocolate.

لنكهــات ئــع بيــن ا تــزاوج را
لُبنيــات وا  

كرنفال، طفولة ، غني

تيرتل البيكان
كراميل مع البيكان المحمص والحليب بالشوكوالته.

مارشمالو مع بينات باتر
مارشمالو مع الكراميل والفول السوداني المقرمش وشوكوالته 

بالحليب.

مالتيد ميلك 
غاناش الشوكوال مع الكراميل وكرات المالت المغلفة 

بالشوكوالته.

كاراميل بوبكورن
بوبكورن بالكراميل مع الشوكوالته الشقراء.

أكواب
الكراميل

١٢SAR 12 ر.س





B o n b o n s
Bite-sized, chocolate-covered bliss! 

SAR 40 approx 100 gm

SALTED CARAMEL 

CHOCOLATE HAZELNUT

C h o c o l a t e 
C o v e r e d 

N u t s
Fresh, crunchy nuts dipped in 
sumptuous Rococoa chocolate.

CHOCOLATE-COVERED ALMONDS

BLOND DULCEY-COVERED ALMONDS

CHOCOLATE-COVERED HAZELNUTS

BLOND DULCEY-COVERED HAZELNUTS

كــرات مغلفــة بالشــوكوالته صغيــرة الحجــم.

بونبون
٤٠ ر.س ، ١٠٠ جرام  تقريب� 

SAR 75 one size approx 250 gm  ٧٥ ر.س  حجم واحد  ٢٥٠  جرام تقريب�

مكســرات طازجــة مقرمشــة مغمســة
 بشــوكوالته روكوكــو الفاخــرة.

لوز مغطى بالشوكوالته 

لوز مغطى بالشوكوالته الشقراء 

بندق مغطي بالشوكوالته

بندق مغطى بالشوكوالته الشقراء

 مكسرات مغطاة
بالشوكوالته

كاراميل مملح

بندق بالشوكوالته 





قطع الترافل بلمسة فنان.  تحضر من الشوكوالته بالحليب، 
الشوكوالته الداكنة، الشوكوالته الشقراء والبيضاء. محضرة 

بنكهات لذيذة وتزين با�لوان.

قطع ترافل الشوكوالته الداكنة 
غاناش الشوكوالته

رازبيري وورد

قطع ترافل الشوكوالته بالحليب
نوجة لوز 

نوازيت البندق
كراميل بالزبدة 

بريتل جوز الهند 
بيكان برالين 

كوب الفول السوداني

قطع ترافل الشوكوالته الشقراء
كاراميل بوبكورن

دولسي دي ليتشي كرانش

قطع ترافل الشوكوالته البيضاء
فستق مملح 

زعفران وسمسم

 قطع الترافل
Tالملّونة باليد r u f f l e s

Truffles with a painterly twist. Our out-of-this-world 

truffles come in milk, dark and white chocolate and are 

filled with divine flavors then drizzled with an artistic, 

colorful touch.

DARK CHOCOLATE TRUFFLES 

Chocolate Ganache 

Raspberry & Rose

MILK CHOCOLATE TRUFFLES

Almond Nougat

Hazelnut Noisette

Brown Butter Caramel

Coconut Brittle

Pecan Praline

Peanut Butter Cup

BLONDE CHOCOLATE TRUFFLES

Caramel Popcorn

Dulce De Leche Crunch

WHITE CHOCOLATE TRUFFLES

Salted Pistachio

Saffron & Sesame

 ٤٥٠ ر.س للكيلو
SAR 450 per Kilo



Gعلب الهدايا i f t  B o x e s
BOX OF 8 CHOCOLATE BARS

Please choose your favorite flavors from Chocolate Bars page.
SAR 240

HAND- PAINTED TRUFFLES GIFT BOXES

BOX OF 12  SAR 100  
BOX OF 24 SAR 200 

  
  

Please choose your favorite flavors from the previous 

Hand-Painted Truffles Page.

BUILD YOUR OWN TRAY

We will fill your tray with Hand-painted Truffles, Barlets and 
Cups de Caramel of your choice and you can enjoy 

serving your family & guests.
 

Our price per kilos is SAR 450 

Our customer service is there to serve you. Please call us at

530109083 - 530109068

علبة تحتوي على ثمانية ألواح من الشوكوالته 
يرجى اختيار نكهاتك المفضلة من صفحة ألواح الشوكوالته .

 ٢٤٠ ر.س  

علب هدايا تحتوي على قطع الترافل الملّونة يدويًا
علبة تحتوي على ١٢ قطعة ١٠٠ ر.س  

علبة تحتوي على ٢٤ قطعة ٢٠٠ ر.س  

يرجى اختيار نكهاتك المفضلة من صفحة قطع الترافل الملّونة يدويًا 
السابقة. 

أنشىء صينّيتك الخاّصة

سوف نم¾ صينيتك بالترافل الملون يدويًا والبارلتس وأكواب الكراميل 
من اختيارك  لكي تستمتع بتقديمها الى عائلتك وأصدقائك.

 سعر الكيلو  ٤٥٠  ر.س.

خدمة الزبائن متوفرة لخدمتكم. يرجى االتصال بـ
٥٣٠١٠٩٠٨٣ - ٥٣٠١٠٩٠٦٨

A BUNDLE OF 3 CHOCOLATE BARS PIECES SAR 85   حزمة مؤلفة من ثالثة ألواح من الشوكوالته ٨٥ ر.س






































































