
ROOMGANACHE - CREAM GANACHE

Kaneel
marsepein en roomganache 

op basis van kaneel

marzipan and cream ganache
 with cinnamon

Bourbon
vanille met pâte de fruits

 van frambozen

vanilla cream and layer 
of raspberry fruit compound

Passievrucht
smeuïge melkchocolade

met passievruchten

creamy milk chocolate 
with passion fruits

DelRey, koninklijke kwaliteit ...

DelRey staat voor topkwaliteit en is sinds het einde 
van de jaren veertig hét paradijs voor chocolade-lief-
hebbers in Antwerpen. Elke dag creëren topchoco-
latiers en -patissiers op ambachtelijke wijze, in het 
eigen atelier, exclusieve pralines, koekjes, patisserie 
en ijstaarten. 
De onberispelijke afwerking van al dat lekkers streelt 
ogen en smaakpapillen. De juiste verpakking, het cre-
atieve etaleren en de vriendelijke bediening maken 
van een aankoop bij DelRey een culinair hoogtepunt.
DelRey heeft naast Antwerpen meerdere vestigingen 
in het buitenland (o.a. in Japan) en is lid van Relais 
Desserts, een organisatie van gerenommeerde 
patissiers en chocolatiers waarbij enkel de absolute 
wereldtop welkom is.

Malibu
ganache van kokosmelk

 en ananas

ganache with coconut milk 
and pineapple

Trianon Melk
melk ganache 

met krokante nougat

milk chocolate cream 
ganache with crisp

Trianon Puur
pure ganache met 
krokante nougat

dark chocolate cream 
ganache with crisp



ROOMGANACHE - CREAM GANACHE ROOMGANACHE - CREAM GANACHE

Koffie - Kardamon
smeuïge koffieganache 

met kardamon

creamy coffee ganache
with cardamon

Dulcey
licht gecarameliseerde 
witte chocolade met 

toetsen van vanille & koffie

caramelised white chocolate 
with touches of vanilla & coffee

Sesam
krokante bodem met sesamzaadjes, 

ganache met sesampraliné

crispy base with sesame seeds, 
ganache with sesame praline

Pecan - Speculaas
krokante speculaasbodem

met ganache van pecannoten

crunchy cookie bottom with
ganache from pecansganache from pecans

Gekruide framboos 
smeuïge ganache met pittige 

frambozen

creamy ganache with
full-flavoured raspberries

Perzik 
ganache met 

een infusie van perzik

ganache with peach 
infusion

Madagascar
ganache van Grand Cru 64%

chocolade uit Madagascar

ganache of Grand Cru 64%
chocolate from Madagascar

Thee Puur
ganache met infusie 
van earl grey thee

ganache with earl grey tea

Witte jasmijn
ganache van witte chocolade 

met een infusie van witte jasmijn

ganache of white chocolate with
an infusion of white jasmine.

Gezouten caramel
smeuïge ganache met
licht gezouten caramel

creamy ganache with 
lightly salted caramel

Thee Melk
ganache met infusie 
van earl grey thee

ganache with earl grey tea



BOTERGANACHE - BUTTER GANACHE BOTERGANACHE - BUTTER GANACHE

Noix Couverte Melk
boterganche met walnoot

walnut ganache

Noix Couverte Puur
boterganache met walnoot

walnut ganache

Rocher Croquant
ganache 

met gemalen croquant

crunch ganache

Rocher Orange
ganache met sinaasappel

ganache with oranges

BOTERGANACHE - BUTTER GANACHE

Macae 
ganache van krokant cacao-omhulsel 

van chocolade 62% uit Brazilië

dark ganache with 62% 
chocolate covered with cacao

Cuvette Praliné
praliné met hazelnoot

nut praliné

ganache van krokant cacao-omhulsel 

Margrietje Melk
giandujavulling

gianduja filling

Margrietje Puur
giandujavulling

gianduja filling

Cuvette Café
boterganache met koffie

coffee ganache

Dressé Café Melk
boterganache met zeer 

fijngemalen koffie

coffee ganache

Dressé Café Puur
boterganache met zeer 

fijngemalen koffie

coffee ganache

Caraque Praliné Melk/Puur
praliné tussen knapperige tuiles 

met stukjes hazelnoot

praliné filling



BOTERGANACHE - BUTTER GANACHE ANDERE VULLINGEN - VARIOUS FILLINGSANDERE VULLINGEN - VARIOUS FILLINGS

Escargot
kastanjepuree opgeklopt met 

verse boter en rhum

chestnut puree whipped with
fresh butter and rum

Caraque Cheval
volle pure chocolade
met gemalen krokant

dark chocolate with crunch

fresh butter and rum

Caraque ChevalBaton Croquant
gecarameliseerde amandelen

caramelized almonds

Spitchie
zacht geconfijt mandarijntje

candied mandarin

Baileys 
praliné van nougat 

Montélimar met Baileys

Montélimar nougat 
praliné with Baileys

Andoa - Munt
krokante structuur met  pistache
en munt en grand cru chocolade

crunchy structure with pistachio 
and mint and grand cru chocolate

Caramel - Gember
boterganache van caramel-
melkchocolade met gember

butter ganache of caramel  and 
milk chocolate with ginger

BOTERGANACHE - BUTTER GANACHE

Cheval Fourré Melk Cheval Fourré Puur

Rubenspalet
gianduja met

gehakte hazelnootjes

gianduja with
chopped hazelnuts

hazelnoot gianduja en kirschfondant

hazelnut gianduja with kirsch fondant



SLAGROOM - WHIPPED CREAM SLAGROOM - WHIPPED CREAM

Ben Hur
mokka slagroom met 2 halve walnoten

whipped mocha cream with walnuts

Blaadje Grand Marnier
slagroom met Grand Marnier

en stukjes sinaasappel

whippped cream with 
Grand Marnier and orange

Hartje
pure chocolade slagroom

dark chocolate with 
whipped cream base

Walnoot
roomganache met 
gehakte walnoten

cream ganache with 
chopped walnuts

Cuvette Framboos
witte slagroom met framboos

whipped cream with raspberry

Cuvette Poire Wiliams
witte slagroom met Poire Williams

whipped cream with Poire Williams

Cuvette Neutre Puur
witte slagroom

whipped cream

Cuvette Neutre Melk
witte slagroom

whipped cream



SLAGROOM - WHIPPED CREAM

Deze pralines zijn vervaardigd met verse room. 
Daardoor zijn ze beperkt houdbaar. Wij raden aan om 
ze binnen de 8 dagen te verbruiken. 
Bij een temperatuur van ongeveer 18 à 20° C is de 
smaak van onze pralines optimaal.

These pralines are manufactured with fresh cream, 
so they have a limited shelf life. We suggest you to eat 
them within 8 days. 
Our chocolates taste at their best at 18 to 20° C.

DelRey, royal quality...

DelRey is your guarantee for the best quality. Since the 
end of the 1940’s chocolate lovers have found their way 
to this magical place in Antwerp. 
Every day master chocolate makers and patissiers  com-
bine craftsmanship and dedication to create exclusive 
chocolates, biscuits, patisserie and ice cakes in De-
Rey’s own workshop. The impeccable taste and finish 
of all these delicacies is a feast for your eyes and taste 
buds. The right packaging, the creative displays and the 
friendly service all contribute to making your purchase at 
DelRey a real culinary experience. DelRey has several 
stores abroad, including in Japan, and is a member of 
Relais Desserts, an organisation of renowned patissiers 
and chocolate makers, which only welcomes the best 
of the best.



LIKEUR - LIQUEUR LIKEUR - LIQUEUR

Bouchon Melk
cognac ganache

Bouchon Puur
cognac ganache

Antwerps handje Puur
marsepein geparfumeerd 

met Elixir d’Anvers

marzipan and Elixir d’Anvers

Antwerps handje Melk
marsepein geparfumeerd 

met Elixir d’Anvers

marzipan and Elixir d’Anvers

Antwerps handje Melk
marsepein geparfumeerd 

Oester Melk
Grand Marnier ganache

Cerisette
geconfijte Noorse kriek met kirsch

candied Norwegian cherry with kirsch

Oester Puur
Grand Marnier ganache

Marsepein met Grand Marnier
marsepein met Grand Marnier 

 en sinaasappel

marzipan with Grand Marnier 
combined with orange



MARSEPEIN - MARZIPAN MARSEPEIN - MARZIPAN

Onze pralines zijn gemaakt met grondstoffen van de hoogste 
kwaliteit. Ze smaken het lekkerst wanneer u ze verbruikt binnen 
een termijn van 4 weken en bij een temperatuur van 18 à 20 °C.

Our pralines are made with ingredients of the highest quality. 
They taste best when eaten within 4 weeks at a temparature 
of 18 to 20° C.

Cube Blanc Melk
volle witte amandelmarsepein

white marzipan

Cube Blanc Puur
volle witte amandelmarsepein

white marzipan

Cube Panaché
marsepein met 

een vaste chocoladepasta

marzipan combined 
with chocolate paste

Rouleau Noisette
marsepein met smeuïge

hazelnootcrème

marzipan with whipped hazelnut cream

Cone Orange
volle amandelmarsepein met zacht 
geconfijte stukjes sinaasappelschil

marzipan with orange

Cube Rose
marsepein gecombineerd 

met ganache

marzipan combined 
with ganache

Cube Pistache
volle amandelmarsepein

met pistache uit Iran

marzipan with pistachio
from Iran



TRUFFELS  - TRUFFLES CARAMEL

Rhumtruffel
truffel met Rhum 

rum-flavoured almond truffle

Koffietruffel
truffel met gemalen Arabica koffie

 Arabica coffee truffle

Cognactruffel
truffel met  ganache van 

Hennesy cognac

truffle with 
Hennesy cognac

Botertruffel
truffel met

boterganache

butter truffle

Champagnetruffel
truffel met 

champagneganache

champagne truffle

Nougat Melk Nougat Puur Caramel Praliné
zachte pralinécaramel met 
een laagje praliné ganache

praliné caramel 
with a layer of praliné

zachte franse nougat met 
amandelen, hazelnoten en pistachen

french nougat with almonds, pistachio’s and hazelnutsfrench nougat with almonds, pistachio’s and hazelnuts praliné caramel 
with a layer of praliné

french nougat with almonds, pistachio’s and hazelnuts

Vloeibare Caramel Puur
vloeibare caramel

liquid caramel

Vloeibare Caramel Melk
vloeibare caramel

liquid caramel 



CARAMEL 

Gepersonaliseerd chocoladewerk 
is altijd iets bijzonders. Een zoete 
aankondiging van een geboorte, 
of gepersonaliseerde pralines 
om een goede klant of relatie te 
verrassen. DelRey maakt er fijn 
werk van.

The personal touch in chocolate 
always catches the eye. The 
sweetest of birth announcements, 
or personalised pralines to 
surprise a good customer or 
business contact: DelRey turns 
this into a work of art.

Caramel Chocolat
chocolade caramel

chocolate caramel

Caramel Noix Puur
harde botercaramel 

met gehakte walnoten

solid caramel with chopped walnuts

Caramel Noix Melk
harde botercaramel 

met gehakte walnoten

solid caramel with chopped walnuts

CARAMEL 

Caramel Cafe
zachte koffiecaramel 

met een laagje koffieganache

coffee caramel with a layer
 of coffee ganache

Caramel Gianduja
zachte chocoladecaramel
met een laagje gianduja

chocolate caramel with a 
layer of gianduja

GEPERSONALISEERDE CHOCOLADE
PERSONALISED CHOCOLATES



Diamanten in 4 smaken 
Romige bourbon vanille met het aroma van tonkabonen, italiaanse 
pistache, geselecteerde mengeling van arabica-bonen en een Grand 
Cru chocolade van 70%. Mini doosje met 4 stuks, 1 van elke smaak. 
Luxe doosje met 24 stuks, 6 van elke smaak. Deze verpakking wordt 
eveneens in een houten kistje wereldwijd verzonden.

Diamond chocolates
The diamonds are a range of four different flavours: creamy bourbon 
vanilla with the aroma of tonka beans, Italian pistachio, selected mix-
ture of arabica beans and 70% Grand Cru chocolate. This packaging 
is sent all over the world in a wooden case. Mini box of 4, 1 of each 
flavour. Luxury box of 24, 6 of each flavour.

ANTWERP FASHION COLLECTIONANTWERP DIAMOND COLLECTION

Dit assortiment pralines, versierd met kleurrijke prints, mag in een modestad 
als Antwerpen niet ontbreken. De originele smaken van fruit, kruiden en 
bloemen in combinatie met chocolade vormen de basis van deze Fashion 
collectie. De fruitpralines zijn gevuld met limoensap, passievruchten of 
gekruide frambozen. Kardamon, speculaas, gezouten caramel vullen de 
kruiden-pralines. In de bloemenpralines herken je ongetwijfeld lavendel, 
rozenblaadjes en matcha thee met munt.

This assortment of chocolates decorated with colourful patterns was 
something that Antwerp, as city of fashion, could no longer be without. 
The fashion collection is based on the original flavours of fruits, spices and 
flowers. The fruit chocolates are filled with limejuice, passion fruit or spicy 
raspberry. Cardamon, cinnamon and nutmeg, and salted caramel are to be 
found in the spicy chocolates. And the flower chocolates contain lavender, 
rose petals and matcha tea with mint.



Appelmansstraat 5 • 2018 Antwerpen
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webshop: www.delrey.be/webshop
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the chocolate lounge: van 10.00 tot 18.00 uur
gesloten op zon- en feestdagen

the chocolate moment

Chocolate Moments


