




Gerçek çikolatanın ne olduğu, hiç şüphesiz sektörünün 
en çok tartışılan konularından biridir.

Gerçek çikolata uzun ve karışık proseslerden sonra kakao tanelerinin 
özünden elde edilir ve kakao tanelerinden çikolataya doğru yol alır. 

Kokolin olup olmadığını dışına bakarak anlamak mümkün değil.

Fakat, gerçek çikolata ilk tadıldığında ağızda yağ tadı bırakmadığı için kendini belli 
etmektedir. Ayrıca gerçek çikolatalar koruyucu madde içermemektedir.



Maşuk
Tercih damak zevkinizin.

Mevsimin en taze çileğini ve muzunu 
Fransız bisküvisi ile buluşturduk. Üzerine 
de parmak ısırtan gerçek çikolatayı ilave 
ettik. Tercihi de damak zevkinize bıraktık.

Çilek, muz, Fransız bisküvisi, krep kırığı,

gerçek çikolata ve şanti.

Mini Maşuk



Chocolabs Trifle
İngiliz mutfağının güzide 
tatlısına Chocolabs eli değdi.

Taze meyvelerden yapılan ve kavrulmuş 
badem ile harmanlayarak son 
dokunuşunu yaptığımız Chocolabs Trifle’ı 
damağınıza unutturamayacaksınız.

Fildişi gerçek çikolata ile hazırlanan muhallebi, çilek, 

brownie parçaları ve taze kavrulmuş badem.



Platonik
Bir Fransız masalı.

Fransa’nın çok eski ve geleneksel keki 
olan “Mousse au chocolat“a; çilek, 
muz ve enfes brownie parçaları ekledik. 
Ortaya elbette platonik bir aşk çıktı!

Çikolatalı mousse, çilek, muz, brownie parçaları, şanti.



Divane
Tadı damağınızda, 
hissettirdikleri kalbinizde.

Brownie parçalarını, Chocolabs’ın 
eşsiz gerçek çikolatası ile harmanlayıp, 
Chocolabs muhallebisi ile tamamladık. 
Sonuç: Tadını damağınıza, hissettirdiklerini 
kalbinize yerleştireceğiniz bir lezzet!

Brownie parçaları, parça fındık, Fransız bisküvisi, 

gerçek çikolata, çilek, muz ve Chocolabs muhallebisi.



Meftun
Her detayıyla hafif ve leziz.

Zarif ve çekici görünümüyle kendine meftun 
eden bir lezzet. Chocolabs muhallebisinin, 
çilek, muz ve taze fındıkla olan mucizevi 
beraberliğinin tarifi bizce kolay değil. 

Chocolabs muhallebisi, çilek, muz, 

fındık ve bisküvi parçaları.



Melankolik
Adının aksine neşeli bir tat.

Sade dondurmayı taze çilek ve gerçek 
çikolatanın lezzetiyle birleştirdik.
Ortaya da adının aksine çok 
neşeli bir tat çıkardık.

Sade dondurma, fındık ve bisküvi parçaları, 

çilek, muz ve gerçek çikolata.





Chocolabs Sarma
Göz dolduran nefis bir tat.

Chocolabs muhallebisi, taze 
meyveler ve gerçek çikolata.
Tüm bunlar waffle ekmeğinde 
buluşursa neler olur? 

Waffle ekmeği, çilek, muz, gerçek çikolata,

Chocolabs muhallebesi, fındık, badem, Hindistan cevizi.



Waffle
Chocolabs elinin değdiği 
bir diğer lezzet.

Lezzetini Belçika waffle hamuru ve 
yanında servis edilen gerçek çikolatadan 
alan bu benzersiz tadı, mevsiminin en 
taze meyveleriyle servis ediyoruz. 
 
Çilek, muz, kivi, gerçek çikolata ve ince 

waffle hamuru üzerine fındık, badem ve 

Hindistan cevizi ile servis edilir.





Sufle
Rüya gibi.

Gerçek çikolata ile hazırlanan ve şanti 
ile süslenen suflemiz, sevenleriyle 
buluşmak için can atıyor.

Gerçek çikolata ile hazırlanan sufle şanti ile servis edilir.

Servis süresi 30 dk’dır.



Nefin
Aşkın en kırmızı hali.

Çilek, frambuaz ve böğürtlenli bu şaheserin 
her kaşığında aynı yoğun lezzet var.
Sizi bu lezzete ortak olmaya davet ediyoruz.

Çilek, frambuaz, böğürtlen, Red Velvet, 

Hindistan Cevizi ile hazırlanan muhallebi.



Ateşpare
Burada lezzet şöleni var.

Dilerseniz muz, kivi, bisküvi ve ya gofreti 
dilerseniz de minik waffle parçalarını ya 
da kızarmış marshmallowu üç seçenekli 
çikolataya bulayabilir, damağınıza en çok 
yakışanla aşk yaşayabilirsiniz. Bizce, kendini 
biraz şımartmanın kimseye zararı olmaz.

Waffle hamuru, çilek, muz, kivi, bisküvi, 

gofret, marshmallow, üç çeşit çikolata.

2 kişiliktir.







Karamelli
İlk görüşte aşk kadar 
nefes kesici.

Kurutulmuş karamelli kek, ceviz parçaları 
ve özel Chocolabs karamel sosunun 
bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 
efsanevi bir tat. İlk görüşte aşk gibi.

Üç top sade dondurma, özel karamel sosu, 

ceviz parçaları, kurutulmuş karamelli kek.



Çikolatalı
Sanat eseri edasında.

Bir top mousse, biraz fındıklı cookie 
ve elbette gerçek çikolata.
Chocolabs çikolatalı dondurma, incelikle 
hazırlanmış bir sanat eseri edasında.

İki top sade dondurma, bir top mousse, özel el 

yapımı Chocolabs çikolata sosu, fındıklı cookie.



Meyveli
Lezzeti kendine özel.

Red Velvet, böğürtlen ve frambuazın
bir araya gelmesiyle görsel
bir şölene dönüşen bu benzersiz 
lezzetin reçetesi de kendine has.

Üç top sade dondurma, özel limon sosu,

Red Velvet, böğürtlen, frambuaz ve limon.



Kruvasan
Fransa’nın eşsiz 
lezzetlerindendir kendisi.

Çıtır çıtır kruvasanlarımızı enfes 
Belçika Çikolatası eşliğinde ya da 
sıcak kaşar peyniri ile tadabilirsiniz.

Sade

Kaşar Peynirli

+ Yarım Pot Çikolata





Çikolata Tabağı
Chocolabs’ın hünerli 
ustalarından bir lezzet 
harikası! Tamamen gerçek 
çikolata kullanılarak 
hazırlanan “Çikolata Tabağı” 
adeta bir lezzet şöleni.

100 gr.







Latte Macchiato
İmzamızı attığımız
Latte Macchiato, bol süt ve 
süt köpüğünün kahve ile 
mükemmel birleşimi! 



Affogato
Tatlının da kahvelisini 
sevenleri buraya alalım! 
Espresso’nun sertliğini 
dondurma ile yumuşattık. 
Ve ortaya damağınızdan 
silemeyeceğiniz bir tat çıkardık!



Risteretto
“Düşük kafein, yoğun lezzet!”
İtalyanca’da kelime anlamı 
sıkı, yoğun olan Risteretto, 
7 gr. kahvenin içinden 30 ml 
sıcak suyun süzülmesiyle elde 
edilmekte olup, kahvelerin 
şahı olarak da bilinir!



Kahvelerimiz
Özel üretim tesislerinde 
özenle işlenen kahvelerimiz, 
tutkunlarını bekliyor.

Espresso 
Double Espresso 
Americano 
Cafe Latte 
Caramel Latte 
Hazelnut Latte 
White Mocha 
Dark Mocha 
Cappuccino 
Latte Macchiato 
Flat White 
Espresso Macchiato 
Affogato 
Risteretto 
Cortado 
-
Soya Sütü ile 
Badem Sütü ile 

Cortado
Üçüncü dalga kahvede 
bir İspanyol güzeli! Hem 
yumuşak hem de sert içimi 
mümkün kılan Cortado, 
üçüncü dalga kahvenin 
favori lezzeti olmaya aday.



Filtre Kahveler
Gerçek kahve severlerin göz 
bebeği olan Filtre Kahve’ye 
bazı sihirli dokunuşlar 
yaptık. Ve artık filtre kahve, 
sadece damaklara bıraktığı 
lezzetle değil, enfes kokusuyla 
da akıllara kazınacak. 

Yöresel Kahveler
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ethiopia
Kenia
Sumatra
Sade

Aromalı Kahveler
French Vanilla
Hazelnut
Caramel
Chocolate Cherry
Swiss Chocolate
Chocolate Raspberry

Tüm kahve lezzetlerimizi paket
olarak da alabilirsiniz.

Ayrıca sadece 2 TL
farkla Büyük Boy tercih edebilirsiniz!



Türk Kahvesi
Tadı, köpüğü, kokusu ve 
sunumu Chocolabs’a has olan 
Türk Kahvemiz, hatır katmak 
için sevenlerini bekliyor. 

Türk Kahvesi

Double Türk Kahvesi

Damla Sakızlı Türk Kahvesi

Dibek Kahvesi



Sıcak Çikolata
Bitter veya Fildişi (Beyaz Çikolata)
Dark Hot Chocolate or White Hot Chocolate

Tutkunlarını, kış aylarında 
mutluluğun zirvesine çıkaran bir 
tat! Gerçek çikolata ile yapılan bu 
enfes kış aşkı, içerisinde herhangi 
bir katkı maddesi bulundurmuyor.



Çay
Modası asla geçmeyen en güzel 
geleneğimiz hiç şüphesiz çaydır. 

Chocolabs’ın hafif içimli ve lezzeti eşsiz 
çayı, sevdiklerinizle yapacağınız tüm 
sohbetleri güzelleştirmeye aday!



Sıcak İçecekler
Çay 
Fincan Çay 
Beyaz Sıcak Çikolata 
Siyah Sıcak Çikolata 
Chai Tea Latte 
Sahlep 
Bitki Çayları 
-
Bal ile 





Iced Latte
Sevdiğiniz tatları, lezzetinden 
eksiltmeden sunmak bizim 
işimiz! Kahvenin mevsimi 
olmaz diyerek hazırladığımız 
Iced Latte, sıcaklarla nasıl 
baş edeceğini bilmeyenler 
için yerinde bir tercih.



Iced Americano
Bizce kahve molasının 
en keyiflisi Chocolabs 
imzalı Iced Americano’yla 
olanı! Bu büyüleyici tadı 
keşfetmeye hazır mısınız?



Soğuk Kahveler
Iced Americano 
Iced Latte 
Iced Cappuccino 
Iced White Mocha 
Iced Dark Mocha 
White Frappe 
Dark Frappe  





Milkshakes
Yaz aylarının en güzel yanı 
hiç şüphesiz milkshakeler. 
Çilek, muz, çikolata gibi eşsiz 
aromalarla hazırladığımız 
milkshakelerimizi damağınıza 
unutturamayacaksınız.

Muz

Çilek

Çikolata

Cookie



Soğuk İçecekler
Sıcak günlere lezzetiyle 
serinleten tatlar yakışır dedik. 
Ve bol seçenekli bir soğuk 
içecek listesi hazırladık.

Su

Soda

Soda Limon

Portakal Suyu

Limonata

Çilekli Limonata



Limonata
Yaz aylarının vazgeçilmez 
lezzetine, bazı ufak 
dokunuşlar yaptık.
Ve ortaya hem ferahlatıcı 
hem de hafif bir tat çıktı..



Ahududulu,
Cheesecake ve
Sütlü Çay



Şeftali, Greyfurt, Chia Tohumlu
Soğuk Çay 

Narlı, Naneli
Soğuk Çay



Beyaz Çikolatalı, Portakallı
Mocha

Tuzlu, Karamelli, Cevizli
Mocha



Soğuk Chai Tea
Latte

Baharatlı, Acılı
Soğuk Kahve



Çarkıfelek Meyveli, Naneli
Limonata

Çarkıfelek Meyveli, Sütlü Karamelli
Limonata



Muzlu, Maydanozlu
Limonata

Lime, Naneli
Soğuk Çay





Pasta
Özenle hazırladığımız taze ve lezzeti 
tartışılmaz pastalarımız, tamamen el 
yapımı olup, %100 sevgi içermektedir!

Sipariş üzerine hazırlanır. 

4 kişilik 
8 kişilik 

Cookie 



Bu lezzet 
şölenini evinizde  

ister misiniz?
Tüm ürünlerimizi paket

olarak da alabilirsiniz.

Her ürün için geçerli değildir

 Personelimiz size yardımcı olacaktır.



İster sıcak, ister soğuk;
Chocolabs yanınızda.

Sıcak ve soğuk içeceklerimizi 
yanınızda da götürebilirsiniz.



Lezzetini, tüm ürünlerinde 
kullandığı saf çikolatadan alan

Chocolabs
kendini mutlu etmeyi bilenlerin ilk tercihi!



Fiyatlarımız Türk Lirası’dır ve KDV dahildir.



www.chocolabs.com.tr
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