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الفطــــــور

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة نبـــاتي

الخـــــاص

79 فطـــور بتيــل 
 ببيض أومليت أو مخفوق كالسيك، معجنات من

 إختيارك، توست مع تشكيلة فاخرة من المربى ،
ومشروب ساخن أو عصير طازج.

95 فطـــور صحي  
 أومليت بياض البيض يقدم مع الهليون ،

 السلمون المدخن واألفوكادو، طبق فواكه صغير،
ومشروب ساخن أوعصير ديتوكس.

95 فطـــور الشـــرق  
 طبق بتيل الشرقي أو شكشوكة ،

سلة خبز بتيل، ومشروب ساخن أوعصير طازج.

الفطــور المميـــز

79 طبق بتيل الشرقي 
 تشكيلة من أطباق فول أومبريا المحضرة على

 الطريقة المنزلية، اللبنة، جبن الحلوم المشوي ،
 بابا غنوج، زيتون ليغوريا، نعناع، طماطم، خيار ،

وخبز البيتا الدافئ. )854 كالوري(

63 الوافــل البلچيكي  
 وافل طازج محضر علي الطريقة المنزلية

 يقدم مع تشكيلة التوت، صلصة توت العليق
كريمة مخفوقة وصلصة الشوكوالتة الغنية. )1127 كالوري(

69 توست بتيل الفرنسي  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع

 الكراميل المملح، كريمة شانتيلي
والتوت الطازج. )1277 كالوري(

اإلختيــار الصحي

التــــوســت

65 تــارتين الفطـر 
 سوتيه فطر بورتوبيللو وفطر بري مع لبنة

 أعشاب طازجة ، يقدم على خبز الحبوب المحمص
مع بيض بوتشيد وجبن بارميزان ريجيانو. )527 كالوري(فاف

65 توســت بتيل باألفوكادو 
 خبز محمص من القمح الكامل مع األفوكادو الطازج،

 الجرجير وبيضتان مسلوقتان - طبق كالسيكي
ال يقاوم. )529 كالوري(

75 تارتين السلمون المدخن واألفوكادو 
سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست األفوكادو 

المقرمش، مزين بتارتار الشمندر ولبنة الليمون. )510 كالوري(

تــارتين الفطـر

تارتين زبدة اللوز والتوت

59 تــارتيــن زبدة اللوز والتوت 
 توست نباتي صحي مع زبدة اللوز البيضاء،
 مغطى بالتوت الطازج، والموز المكرمل، 

 والشوفان المحمص بالقرفة ورقائق
جوز الهند المقرمشة. )90٣ كالوري(

69 بروشيتــا الحلوم واألفوكــادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو على

 خبز البروشيتا المقرمش ومزين بالزعتر ،
السماق، حمص الشمندر والليمون. 

45 طبق آســاي بتيل 
 مزيج آساي ناعم مع جرانوال مغطــاة 

 بالعسل، توت ،موز وكيوي ، ومغطى
برقائق جوز الهند. )٣85 كالوري(

49 الفـــواكـــه الموسميـــة  
 تشكيلة بتيل من الفواكـــه الطازجــة 

 من الموسم، مقطعة وتقدم في 
طبق للمشاركة. )1٣6 كالوري(

49 الجرانـــوال العضويـــة  
 زبادي طبيعي قليل الدسم

 مغطى بالجرانوال المقرمشة وتشكيلة 
من الفاكهة الموسمية المقطعة. )285 كالوري(

69 أومليت بيــاض البيض  
 أومليت بتيل المميز محضر من بياض البيض ،

مع الفطر الطازج والملفوف. )285 كالوري(



الفطــــــور

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الكرواســــون والمعجنــــات

16 كرواســـون ســـادة )254  كالوري( 

18 كرواســـون الجبن )260  كالوري( 

18 كرواســـون اللــوز )٣27  كالوري( 

18 كرواســـون الزعتر )261  كالوري( 

18 كرواســـون الشوكوالتــة )٣07  كالوري( 

البيــض المخفوق

دلل فطـــورك بإختيارك من 

49 كـالسيــك )٣14  كالوري( 

57  جبن بارميزان ريجيانو  
الُمعتق لمدة 24 شهراً )4٣0  كالوري( 

65 شرائح السلمون اإلسكتلندي )٣78  كالوري( 

59 السبانخ والفيتا )49٣  كالوري( 

18 الحلوم المشوي )256  كالوري( 

18 لبنة طازجة )79  كالوري( 

18 أفوكــــادو )21٣  كالوري( 

23 سوتيه البطاطس )٣54  كالوري( 

23 هليــون )٣9  كالوري( 

27 سلمون إسكتلندي مدخن )1٣2  كالوري( 

البيــض األومليت

المـــافن الطــازج

17 التــوت البري )4٣9  كالوري( 

17 الشـــوكوالتة والبنــدق )486  كالوري( 

17 التوفي والتمـــر )422  كالوري( 

البــيـــــض

69 بانكيــك فاريناتــا اإليطاليــــة 
 بيض بوتشيد مع الحمص وفطائر البارميزان مع

الفلفل األحمر واألفوكادو ، مغطى بحبوب الكانيليني 
والزيتون وصلصة الطماطم.  )518 كالوري(

69 بيــض رويـــــال 
بيضتان بوتشيد مع السلمون االسكتلندي المدخن 

 والسبانخ المحمرة ويقدم على المافن اإلنجليزي
المحمص المحضر على الطريقة المنزلية مع الصلصة 

الهولندية وسوتيه الهليون األخضر. )7٣2 كالوري(

65 بيــض بينــديكــت  
 بيضتان بوتشيد مع شرائح الديك الرومي على المافن

 اإلنجليزي المحضر على الطريقة المنزلية المغطى 
بالصلصة الهولندية،ُ يقدم مع سوتيه الهليون. )644 كالوري(

65  شكشــوكـــة بيض  
على الطريقة الباسكية

 شكشوكة مع لمسة بتيل محضرة من
 الفلفل األحمر، مع بيضتان بوتشيد، لبنة بالسماق

وتقدم مع خبز بيتا مشوي. )٣21  كالوري(

كرواسون اللوز

بانكيك فاريناتا اإليطالية

49 مخفوق كالسيك 
 ثالث بيضات مخفوقة ، تقدم على خبز

محمص ولبنة طازجة. )٣84  كالوري(

62 شكشوكة بيض مخفوق  
 بيض مخفوق بصلصة الفلفل األحمر المشوي

واللبنة، يقدم مع خبز مقرمش. )644 كالوري(



بروشيتا الحلوم واألفوكادو

المقبــــــالت والحســــاء

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة نبـــاتي

الحســــاء

الحســــاء

49 القمح على طريقة البحر المتوسط 
الحساء المميز

 حساء دافئ مع حبوب بورلوتي ،حبوب الفارو،
الكيل الطازج ومزيج من األعشاب المتوسطية.  )248 كالوري(

55 اليقطيــن المشـــوي  
 حساء اليقطين الموسمي مع حبوب

 الكانيليني ومزينة بزيت الفلفل الحار وبذور اليقطين
ومقرمشات بانغراتو. )174 كالوري(

55 الطماطم والبوراتا  
 حساء طماطم كالسيكي مع جبن البوراتا

الكريمي وبيستو الفستق والريحان. )2٣8 كالوري(

49 العـــدس  
 حساء عدس تقليدي مع البهارات يقدم مع

الليمون و الخبز المحمص بالزعتر. )246 كالوري(

49 الفطـــر  
 حساء الفطر الغني المحضر من فطر بورتشيني،

أويستر، شيتاكي، فطر أبيض طازج وفطر شيوديني. )176 كالوري(

49 الهليـــون  
حساء هليون فرنسي كالسيكي. )228 كالوري(

اليقطيـــن المشـــوي

السلمون المدخن واألفوكادو

المقبــــــالت

69 بروشيتا الحلوم واألفوكادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو الطازج على 

 خبز البروشيتا المقرمش، مزين بالزعتر، السماق، 
حمص الشمندر والليمون. )575 كالوري(

74 طبــق المقبالت الشرقيــة 
 طبق مكون من حمص الشمندر، بابا غنوج، لبنة الزعتر،

 تبولة الكينوا، حمص الكمون والجزر ، الزيتون
وجبن الماعز. )780 كالوري(



القرنبيط المتبل

السلطـــات

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة نبـــاتي

96 / 91 / 89 / 76 سوبـــر فـــود 
الطبق المميز

 كينونا ،عدس ، شمندر ،قرع ،قرنبيط ،تقدم مع
 اوراق السبانخ ، ملفوف اخضر ، حبوب متنوعه ،

عين الجمل ،وتتبيله االفوكادو.
 ساده )٣70 كالوري( / دجاج )4٣4 كالوري( / حلوم)6٣4 كالوري(

روبيان متبل)684 كالوري( 

95 / 88 / 88 / 75 طبـــق بتــيل األخضر  
 أوراق الخس مع األفوكادو تقدم مع

 الفاصوليا، البزالء،الهليون، والكينوا المقرمشة
وتتبيلة الليمون الخفيفة.

 ساده )٣02  كالوري( / دجاج )٣47  كالوري( / حلوم )606  كالوري( /
 روبيان متبل )618  كالوري(

98 السـلـــمون المدخن الحـــار  
 سلمون مدخن ومتبل مع دبس التمر يقدم مع

 تبولــة الكينوا، الشمندر واألفوكادو مع تتبيلة العسل
والشبت بالخل .  )7٣8  كالوري(

92 روبيان كينج ومانجو  
 روبيان كينج متبل مع شرائح األفوكادو تقدم مع

 سلطة المانجو الطازج والشيا، متبلة بصلصة
البلسميك األبيض ومانجو ألفونسو. )٣4٣  كالوري(  

89 / 82 / 84 / 69 سيزر األفوكادو 
 سلطة كالسيكية محضرة من قلب الخس

 الصغير، شرائح األفوكادو، خبز محمص بالزعتر،
جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة السيزر.

 ساده )448 كالوري( / دجاج )505 كالوري( / حلوم)561 كالوري(
روبيان متبل)425 كالوري( 

79 القرنبيط المتبل  
 سلطة القرنبيط والرمان المحمصة والمتبلة ،

 مع العدس والجرجير والفجل ، مغطاة بجبن
الفيتا والفستق مع صلصة الطحينة. )651  كالوري( 

 

85 / 72 الكينوا والتوت 
 كينوا مع التوت المجفف، األفوكادو الطازج،

اليقطين المشوي، الطماطم والبندق. 
ساده )٣77  كالوري( / حلوم )818  كالوري(

السـلـــمون المدخن الحـــار

طبـــق بتــيل األخضر



الشطائـــــر

المعكــرونــة والريــزوتو

  79 دجــاج كلــــوب 
الطبق المميز

 طبقات شهية من شرائح صدور الدجاج مع األفوكادو ،
 فلفل أيولي ، عجة الطرخون مع اختيارك من شرائح

 الخبز المحمص األبيض، القمح الكامل أو
خبز التمر بتيل. )517 كالوري(

95 أضلع اللحم كلــــوب 
 طبقات من أضلع لحم بقري قصير مع األفوكادو ،

 فلفل أيولي ، عجة الطرخون مع اختيارك من شرائح
 الخبز المحمص األبيض، القمح الكامل أو

خبز التمر بتيل. )1٣12 كالوري(

84 شيباتا الدجاج المتبل 
 خبز شيباتا كالسيكي محشو بصدور الدجاج

 في تتبيلة اللبنة الطازجة والفلفل األحمر المشوي
والتمر والكزبرة الطازجة. )7٣5 كالوري(

75 تارتين السلمون المدخن واألفوكادو 
سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست األفوكادو 

المقرمش، مزين بتارتار الشمندر ولبنة الليمون. )510 كالوري(

82 بياديــنا التونــة  

تونة بيضاء من البحر األبيض المتوسط، موتزاريال ، بيستو 
الفستق والريحان ، صلصة الفلفل األحمر ، تقدم بين خبز رفيع 

مقرمش على الطريقة اإليطالي )667 كالوري(

92 شيباتا أضلع اللحم القصيرة  
 ضلع قصير لحم بقري مطهو ببطء ، تاليجيو مذاب ،
 خردل فطر الكمأة ، مربى تروبيا البصل وجرجير بري

يقدم في خبز شيباتا المحمص. )740 كالوري(

77 حلـــوم كلــــوب 
 حلوم مشوي طازج، باذنجان، فلفل، خرشوف ،

 أفوكادو، رمان وبابا غنوج، يقدم مع
الخضراوات المشكلة. )810 كالوري(

85 ريغاتوني األرابياتـــا 
الطبق المميز

 معكرونة ريغاتوني شهية في صلصة طماطم
 حارة، مع قطع الطماطم ، زيتون ليغوريا

و مزينة بجبن بارميزان ريجيانو. )68٣ كالوري(

148 سبــاغيتي سي فــوود  
 سمك قاروص تشيلي مشوي ، روبيان وسمك

 سلمون يقدم مع مكرونة سباغيتي وصلصة
طماطم سان مارزانو الغنية. )879 كالوري(

84 فطر كاربونارا  
 معكرونة لينجويني مع فطر شيتاكي

 و بورشيني المقرمش، بزالء طازجة وسبانغ ،
مزينة بصلصة كاجو نباتية كريمي و خفيفة. )٣71 كالوري(

96 / 82 فوسيلي البيستو 
 معكرونة فوسيلي مع بيستو الفستق والريحان

و طماطم نصف مجففة. 

سادة )788 كالوري( / دجاج )916 كالوري(

أضلع اللحم كلــــوب

سباغيتي سي فوود

شيباتا الدجاج المتبل

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



المعكــرونة والريزوتو

األطبــــاق الرئيسيـــة

89 فوسيلي الدجاج 
 معكرونة فوسيلي محضرة بعناية مع دجاج، فطر،

 ثوم وبقدونس، تقدم مع صلصة الكريمة الُ معدة
من اللبنة الطازجة. )997 كالوري(

98 ريـــزوتو الفارو والروبيـــان الحار 
 روبيــان متبل بالفلفل الحار مع ريزوتو

الفارو والطماطم. 

ريزوتــو الفطـــر   98 / 113 
 ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ،

 البوق األسود، كاردونسيلو، الفطر األبيض وشيوديني ،
بقدونس طازج وجبن بارميزان ريجيانو.

سادة)788 كالوري( / دجاج)872 كالوري(

148 السلمون المشوي والكينوا 
الطبق المميز

 سلمون مشوي ُيقدم على طبقة من ريزوتو الكينوا
 و الهليون، البازالء، الكوسة وصلصة

الليمون والزعتر. )576 كالوري(

175 قـــاروص تشــيلي  
 فيليه سمك القاروص المشوي مع الباذنجان

 المتبل، صلصة الطماطم بالريحان ، سلطة الشمر
المبشورة ، الخيار والزبادي اليوناني بالشبت.)665 كالوري(

168 أضلع لحم بقري بالبلسميك  
 أضلع لحم بقري قصير مطهو ببطء مع بلسميك

 التمر المعتق ، صلصة فلفل أحمر مشوي و فوندان
بطاطا بالزعتر ، يقدم مع الهليون الطازج. )569 كالوري(

159 سلمون بالدكة  
 فيليه سلمون متبل بالدكة يقدم على

 طبقة من الحبوب القديمة والهليون والشمر مع
صلصة الكزبرة الخفيفة. )4٣7 كالوري(

135 كرات لحم واغيو  
 كرات اللحم على الطريقة اإليطالية، يخنة عدس

 أومبريا ولحم البقر مع البوراتا ، مغطاة بصلصة
الطماطم والريحان الطازجة.  )776 كالوري(

129 بيكاتا دجاج صقلية 
 صدر دجاج مشوي محشو بالسبانخ

 والريكوتا، تقدم مع زعفران، ليمون وريزوتو
بارميزانو ريجيانو. )795 كالوري(

اإلضافــــات الجانبيــــــة

23 سوتيه الهليون )٣9 كالوري( 

23 سوتيه البطاطس )256 كالوري( 

23 بطاطس مهروسة )251 كالوري( 

23 سلطة خضراء )50 كالوري( 

23 سوتيه الكيل، الهليون والبروكلي )10٣ كالوري( 

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

بيكاتا دجاج صقلية

قاروص تشيلي

ريزوتو الفارو والروبيــان الحار



الحــلويـــــــات

78 بودنج التمر على طريقة بتيل ٠،2 
 النسخة الجديدة من بودنج التمر من بتيل ،

 ُيقّدم دافئًا مع صلصة موسكوفادو الداكنة بالتمر ،
وفانيليا ماسكاربوني شانتيلي وآيس كريم التمر. )620 كالوري(

65 بودنج التمر على طريقة بتيل 
 بودنج تمر دافئ ُيقدم مع صلصة الزبدة

 وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل
ودبس التمر. )٣22 كالوري(

65 تري ليتشي الزعفران  
 دبس التمر بالفانيال من بتيل مع الكعك

 الهش والخفيف ومغطاة بكريمة شانتيلي ،
ماسكاربوني طازج وتمر صقعي. )46٣ كالوري(

65 كعكة دولتشي دي ليتشي الڤا  
 كعكة دولتشي دي ليتشي دافئة مذابة

من الداخل ، تقدم مع آيس كريم الفانيال. )849 كالوري(

62 فوندان الشوكوالتة  
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة 

 غنية مذابة في داخله، تقدم مع آيس كريم الفانيال 
الفرنسي الفاخر. )487 كالوري( 46 كعكـــة الفراولـة والبيستو الحلـو 

 كعكة غنية بالفراولة مغطاة بموس الفانيليا
وماسكاربوني شانتيلي وبيستو الريحان الحلو. )494 كالوري(

46 كعكـــة الشوكوالتة البيضاء والتوت 
 كعكة غنية بالفراولة مغطاة بموس الفانيليا

وماسكاربوني شانتيلي وبيستو الريحان الحلو. )459 كالوري(

39 فانيـــال فالن الفرنسيــــة 
 كعكــة التـوت النباتيــة مع غانــاش كريمـي

على بسكويــت الشوكوالتــة المقرمش. )42٣ كالوري(

46 كعكـــة الشوكوالتة والتوت 
 كعكــة التـوت النباتيــة مع غانــاش كريمـي

على بسكويــت الشوكوالتــة المقرمش.

46 كعكة الشوكوالتة النباتية 
 غاناش الشوكوالتة بالحليب النباتي الفاخر

 ُمغطى بطبقات الكعك االسفنجي الناعم
على قاعدة حلوى البرالين المقرمشة. )585 كالوري(

46 إكلير الشوكوالتة 
 عجينة الشو الهشة والمحشوة بكريمة

 الشوكوالتة الداكنة ومغطا ة بجليز
الشوكوالتة البرازيلية الداكنة. )٣79 كالوري(

48 تيراميسو 
 حلوى ايطالية كالسيكية من بسكويت

 سافوياردي مع اسبريسو غني ودبس التمر
 بين طبقات المسكربون الخفيفة ،

مغطاة بالكاكاو. )498 كالوري(

48 تشيز كيك التمر من بتيل  
 الكالسيكية األمريكية مع لمسة بتيل، جبنة

 الكريمة الخفيفة مع طبقة بودنج التمر المميز
على رقائق من البسكويت المقرمش. )1099 كالوري(

42 ميلفــاي بالدبس  
 رقائقُ معدة على الطريقة الفرنسية مع 

 الكريمة الناعمة بنكهة دبس تمر بتيل
إلضافة مذاق فريد. )447 كالوري(

44 كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة  
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب

 التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر
الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين. )402 كالوري( 

39 فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان

 المقرمش، دبس تمر بتيل وتمر خالص
مزينة بجوز البقان المكرمل. )449 كالوري(

39 فطيرة تمر خالص بالفستق 
 فطيرة لذيذة ومقرمشة مع الفستق الفاخر ،

دبس تمر بتيل وتمر خالص. )425 كالوري(

34 براوني الشوكوالتة  
 براوني لذيذة ورطبة محضرة من

 64 ٪ شوكوالتة بتيل البرازيلية
والبقان المكرمل. )48 كالوري(

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

كعكة الفراولة والبيستو الحلو

الحلويات المميزة

الحلويات الكالسيكية

الحلويات الكالسيكية

كعكة الشوكوالتة البيضاء والتوت



المشروبــــات البـــــاردة

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

32 رويبوس )106 كالوري( 
32 الخــــوخ )120 كالوري( 
36 العسل، الليمون والزنجبيل )28٣ كالوري( 

33 التـيــه مثلج )118 كالوري(  
33 مـــوكــــا مثلجة )227 كالوري( 
39 التيــــه سعـــودي مثلج )128 كالوري( 
39 التيــــه الـــروز مثلج )22٣ كالوري( 
39 التـيــه إسباني مثلج )444 كالوري( 

الشـــاي الُمثلج المنزلي

القهـــوة الُمثلجة

36 التمـــر )٣64 كالوري( 
34 الفانـــيــال )4٣4 كالوري( 
34 الشـــوكوالتــــة )٣90 كالوري(  
36 الفستــــق )٣01 كالوري( 
36 البقان والزبادي المثلج )407 كالوري( 

عصائـــر الديتوكس

عصائـــر الموكتـيــــل

مخفــوق الحليب 

39 سموثي الباشن فروت 
 مزيج منعش من فاكهة الباشن فروت والمانجو

 واألناناس والتفاح مع دبس التمر بالباشن فروت
من بتيل. )297 كالوري(

39 مخفوق بتيل 
 مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة الفانيال الفاخر ،

الحليب، تمر رطب العضوية واإلسبريسو. )٣51 كالوري(

39 سموثي األفوكادو والتمر  
 أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع

تمر رطب بتيل العضوية. )499 كالوري(

عصائـــر السموثـــي

39 تشاركول ديتوكس 
 مزيج من الكرز والموز والتوت األسود والكشمش

األسود والتوت والفحم النشط. )1٣7 كالوري(

39 أورانج ديتوكس 
 مزيج مثالي ُمحضر من البرتقال واألناناس

والجزر والزنجبيل الطازج. )70 كالوري(

39 جرين كولد بريس 
 مزيج فريد من السبانخ والتفاح والخيار والكرفس

واألناناس والليمون والزنجبيل. )91 كالوري(

39 ريد كولد بريس  
 مزيج ديتوكس مثالي محضر من الشمندر والجزر

والتفاح والخيار والليمون والزنجبيل. )91 كالوري(

42 ليمونادة التمر والتين 
 مزيج منعش من التين، الليمون ودبس

التمر الكالسيكي. )254 كالوري(

42 موهيتو البرتقال والزعفران 
 موهيتو فوار من عصير البرتقال و الليمون الطازج

بالزعفران. )190 كالوري(

39 الليمون الطازج والنعناع 
 عصير كالسيكي من الشرق األوسط محضر 

 من الليمون وأوراق النعناع الطازجة ويقدم مع
الثلج المجروش. )207 كالوري(

39 ليمونـادة بينـك شيـا  
 مشروب صحي لذيذ محضر من مزيج

الليمون الطازج ، الجريب فروت و بذور الشيا. )٣24 كالوري(

42 موهيتو الرمان 
عصير الرمان الطازج مع نعناع، ليمون وصودا. )٣22 كالوري(

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

79 بتيل الفّوار بالتمر أو بالرمان 
مشروب بتيل المميز لإلحتفاالت

 خالي من السكر، مشروب ّفوار خالي من الكحول 
 محضر من التفاح و أجود أنواع التمر 

والرمان المنتقاة يدويًا.  )67 كالوري / 115 كالوري(

75٠ مل

32 البرتقال )116 كالوري( 
34 الجــــزر )108 كالوري( 
34 البرتقال والجزر )116 كالوري( 
32 التفــاح )149 كالوري( 

عصــــائر ّفوارة

العصــائـــر الطازجــــــة

37 / 24 سان بليجرينو 
مياه فوارة 5٠٠ مل / 1 لتر

35 / 22 أكــــوا بانــــا 
مياه معدنية 5٠٠ مل / 1 لتر

12 مياه نوفــا 25٠ مل 

18 مشروبات غازيــــة  

المياه والمشروبات الغازية

ليمونادة التمر والتين

دلل مشـــروبـــك

8  شراب الكراميل )22٣ كالوري( / دبس الفانيليا )22٣ كالوري(  
 دبس الهيل )22٣ كالوري( / كريمة مخفوقة )22٣ كالوري( 

إسبريسو )22٣ كالوري(



القهـــوة والكاكـــــاو

الشـــــــاي

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

24 اليـــاسمــــن 
شاي دقيق مع رائحة أزهار الياسمين. )18 كالوري(

24 الصيني األخضر 
شاي أخضر فاخر، مع مذاق خفيف ومنعش. )11 كالوري(

24 النعنـــاع 
شاي بالنعناع طازج وصافي والنكهة المنعشة. )12 كالوري(

24 سينشا آريــــاكي 
 شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع

نكهات نباتية راقية. )5 كالوري(

األخضـــــر

النكهـــات

26 رويبوس دي ڤاهين 
 مزيج من البراعم وورد قطيفة، رويبوس دي ڤاهين

من مريمية جنوب أفريقيا مع الفانيال. )8 كالوري(

26 البـــابونج  
 يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة 

عطرية خفيفة وراقية. )5 كالوري(

28 الليمون والزنجبيل  
 مزيج رائع من الشاي األسودمع  الزنجبيل،

الليمون، العسل والقرفة. )41 كالوري(

58 / 35 المغربي التقليدي  
 شاي كالسيكي. هذا الشاي المغربي الراقي هو

مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.
صغير )14 كالوري( / كبير )58 كالوري(

األســـــود

24 دارجيلنــج 
 شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور

رقيقة وحلوة. )9 كالوري(

24 إيرل جراي فلور بلو  
 شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز

ومتوازن جداً. )16 كالوري(

24 الفطور اإلنجليزي  
مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل.  )8 كالوري(

الليمون والزنجبيل

قهوة بتيل المميزة  
 قهوة عربية فاتحة التحميص تقّدم في

دّلة مع تمر رطب عضوي.

49  صغير )ثالث حبات تمر( )24 كالوري( 
75  متوسط )سبع حبات تمر( )45 كالوري( 

59 قهــــوة سعودي 

 قهوة عربية مصدرها أعالي جبال منطقة جازان مع الزعفران
ة مع ثالث حبات تمر رطب عضوي )140 كالوري( م في دلَّ والهيل، تقدَّ

39 التيــــه الـــروز 

قهوة مغطاة بالحليب المبخر والورد المعطر. )264 كالوري(

29 التيــــه التمر 

 طبقات من القهوة الغنية مع دبس التمر الطبيعي
والكريمة المخفوقة. )590 كالوري(

29 كــابتشينـو )201 كالوري( 
29 كــافيــه التـيــه )19 كالوري( 
27 أمريكانــــو )62 كالوري( 
28 فالت وايـــت )214 كالوري( 

39 التيــــه سعـــودي 
 زيج فريد من قهوة بتيل المميزة مع اإلسبريسو، 

دبس التمر والزعفران. )164 كالوري(

39 التيــــه إسبــاني 
 طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،

دبس التمر من بتيل وحليب على البخار. )444 كالوري(

32 كافيــه كراميل 
 قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة

وكريمة مخفوقة. )٣65 كالوري(

32 كافيــه موكا غامق 
 قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة  

وكريمة مخفوقة. )4٣٣ كالوري(

36 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا 
 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية

والمغطاة بالحليب الكريمي. )452 كالوري(

36 شوكوالتة ساخنة نباتية 
شوكوالتة ساخنة محضرة  مع حليب اللوز. )205 كالوري(

تمتع بقهوتك باختيارك من:
  حليب قليل الدسم /  حليب الصويا /  حليب اللوز /  حليب جوز الهند/ 

حليب الشوفان دلل مشـــروبـــك

8  شراب الكراميل )22٣ كالوري( / دبس الفانيليا )22٣ كالوري(  
 دبس الهيل )22٣ كالوري( / كريمة مخفوقة )22٣ كالوري( 

إسبريسو )22٣ كالوري(



المواقــــع

المملكة العربية السعودية
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الريـــاض بارك
عود سكوير

الُخبـــر 
الشيخ أفنيو
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اإلمارات العربية المتحدة

أبـــو ظبـــي 
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مركــز دبي المالـي العالـمي
ممشى دبي مارينا
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مـــول اإلمارات  

سيتي سنتر  مردف
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