قائمـــــــة الفطـــــور

طبق أكاي بتيل

الفــطـــــــور

فطــور بتيــل يقدم طوال اليوم .خبز خالي من الجلوتين متوفر عند الطلب.

الخــــاص *
فطـــور بتيــل

اإلختيــــار الصحــي
66

بيض أومليت أو مخفوق ،حلوى من إختيارك،
توست مع تشكيلة فاخرة من المربى،
ومشروب ساخن أو عصير طازج.

فطـــور الشـــرق
طبق بتيل الشرقي أو شكشوكة،
سلة خبز بتيل ،ومشروب ساخن
أوعصير طازج.

39

طبق أكــــاي
مزيج أكــاي ناعم مع جرانوال مغطــاة
بالعسل ،توت ،موز وكيوي  ،ومزينة
برقائق جوز الهند  -مناسب للنباتيين 385( .كالوري)

79

الفـــواكـــه الموسميـــة
تشكيلة بتيل من الفواكـــه الطازجــة
من الموسم ،مقطعة وتقدم في
طبق للمشاركة 136( .كالوري)

الجرانـــوال العضويـــة
* العروض الترويجية والخصومات غير قابلة للتطبيق

44

34

زبادي طبيعي قليل الدسم
مغطى بالجرانوال المقرمشة وتشكيلة
من الفاكهة الموسمية المقطعة 285( .كالوري)

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الكالسيـــكي من بتـيـــل

فطــور بتيــل يقدم طوال اليوم .خبز خالي من الجلوتين متوفر عند الطلب.

الفطــور المميـــز
طبق بتيل الشرقي

توســـت األفوكـــادو
69

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)

الوافــل البلچيكي

54

58

توست بريوش طازج ودافئ ُ ،يقدم مع
الكراميل المملح ،كريمة شانتيلي
والتوت الطازج 1277( .كالوري)

بيـادينـا الشـرق

جديد

خبز مقرمش مع خيار ،لبنة بالزعتر،
زيتون ،بندق  ،وتقدم مع حمص
الكمون والجزر 363( .كالوري)

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

توســت بتيل باألفوكادو
خبز مقرمش من القمح الكامل مع
األفوكادو الطازج ،الجرجير وبيضتين مسلوقتين -
طبق كالسيكس ال يقاوم 529( .كالوري)

وافل طازج محضر علي الطريقة المنزلية
يقدم مع تشكيلة التوت ،صلصة توت العليق
وصلصة الشوكوالتة الغنية 1127( .كالوري)

توست بتيل الفرنسي

58

54

59

بروشــيــتا الحلوم واألفوكــادو
جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو على
خبز البروشيتا المقرمش ومزين بالزعتر،
السماق ،حمص الشمندر والليمون 575( .كالوري)

تارتين السلمون المدخن واألفوكــادو
سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست
األفوكادو المقرمش ،مزين بتارتار الشمندر
ولبنة الليمون ٥١٠( .كالوري)

جديد

٦٩

البيــض األومليت أو المخفوق

البــيـــــض
٦٩

بيــض رويـــال
بيضتان مسلوقتان مع السلمون المدخن
والسبانخ المحمرة ويقدم على المافن
اإلنجليزي المحمص المحضر على الطريقة
المنزلية مع الصلصة الهولندية
وسوتيه الهليون األخضر ٧٣٢( .كالوري)

٥٩

بيــض بينــديكــت
بيضتان مسلوقتان مع شرائح الديك الرومي
على المافن اإلنجليزي المحضر على
الطريقة المنزلية المغطى بالصلصة
الهولنديةُ ،يقدم مع سوتيه الهليون ٦٤٤( .كالوري)

شكشـوكـــة بيض
على الطريقة الباسكية

شكشـوكـــة بيض مخفــوق

بيض مخفوق بصلصة الفلفل األحمر المشوي
واللبنة ،يقدم مع خبز الخميرة المحمص ومزين
بالفلفل األحمر الحار الطازج والكزبرة ٤٨٣( .كالوري)

على الطريقة الشرقية
مع السبانخ
والفلفل األحمر ( 493كالوري 577 /كالوري)

59

جديد

شرائح السلمون
اإلسكتلندي

٦٣
٥٩

سوتيه الفطر و جبن
بارميزان ريجيانو

( ٤٦٥كالوري ٤٧٢ /كالوري)

شكشوكة مع لسمة بتيل محضرة من
الفلفل األحمر ،مع بيضتان بوتشيد ،لبنة
بالسماق وتقدم مع خبز بيتا مشوي ٣٢١( .كالوري)
جديد

جبن بارميزان ريجيانو
المعتق لمدة  24شهرا ً ( ٤٣٠كالوري ٥٣٤ /كالوري)
ُ

( ٣٧٨كالوري ٤٩٣ /كالوري)

64

جديد

ســـادة

( ٣١٤كالوري  ٣٨٤ /كالوري)

٤٧

٥٢

دلل فطـــورك
الحلوم المشوي

59

( 256كالوري)

سوتيه البطاطس
هليــون

17
17

( 354كالوري)

17

( 39كالوري)

أفوكــــادو

17

( 213كالوري)

لبنـــة طازجـــة

17

( 79كالوري)

سلمون إسكتلندي مدخن

( 132كالوري)

25

بيض رويال

المخبــــوزات

فطــور بتيــل يقدم طوال اليوم .خبز خالي من الجلوتين متوفر عند الطلب.

الكرواســــون والمعجنــــات
كرواســـون ســـادة

المـــافن الطــازج
15

التــوت البري

كرواســـون الجبن

( 260كالوري)

17

الشـــوكوالتة والبنــدق

كرواســـون اللــوز

( 327كالوري)

17

( 261كالوري)

17

كرواســـون الزعتر

( 254كالوري)

كرواســـون الشوكوالتــة

كرواســـون اللوز

( 307كالوري)

17

17

( 439كالوري)
( 486كالوري)

17

المشروبـــات البــــاردة

انتعش مع تشكيلتنا الحصرية من المشروبات الباردة.

عصائـــر السموثـــي
مخفوق بتيل

عصائـــر الموكتـيــــل
39

مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة
الفانيال الفاخر  ،الحليب ،تمر رطب
العضوية واإلسبريسو 351( .كالوري)

سموثــي األفوكادو والتمر

39

جرين ديتوكس
مزيج الفواكه والخضروات الصحية من
الخالص
الخس الروماني ،التفاح األخضر ،رطب ُ
العضوي ،البرتقال وعشبة الليمون 224( .كالوري)

39

أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع تمر
رطب بتيل العضوية 499( .كالوري)

39

ريد ديتوكس
الرمان،
ديتوكس مثالي ُمحضر من الشمندرُ ،
العنب األسود وعصير الليمون الطازج 313( .كالوري)

الليمون والنعناع
عصير كالسيكي من الشرق األوسط
محضر من الليمون وأوراق النعناع الطازجة
ويقدم مع الثلج المجروش 207( .كالوري)

عصــــائر ّفوارة
الفوار بالتمر أو بالرمان
بتيل ّ
مشروب بتيل المميز لإلحتفاالت

خالي من السكر ،مشروب فّ وار خالي من الكحول
محضر من التفاح و أجود أنواع التمر
والرمان المنتقاة يدوي ًا 67( .كالوري  -115 /كالوري)
 ٧٥٠مل

79

البرتقال المنعش

36

عصير البرتقال الطازج مع عصير األناناس
الحلو ،الرمان والليمون 126( .كالوري)

ليمونادة بينك شيا

37

مشروب صحي لذيذ محضر من
مزيج الليمون الطازج  ،الجريب فروت
و بذور الشيا 234( .كالوري)

موهيتــو الرمان

جديد

عصير الرمان الطازج مع نعناع،
ليمون وصودا 322( .كالوري)

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

36

37

المشروبـــات البــــاردة

انتعش مع تشكيلتنا الحصرية من المشروبات الباردة.

المثلج المنزلي
الشـــاي ُ
الخــــوخ

العصــائـــر الطازجــــــة
29

( 120كالوري)

العسل ،الليمون والزنجبيل
الليمون والنعناع

( 283كالوري)

34
29

( 160كالوري)

البرتقال
الجــــزر
التفاح

٢٩

( ١١٦كالوري)

٢٩

( ١٠٨كالوري)

٢٩

( ١٤٩كالوري)

البرتقال والجزر

٢٩

( ١١٦كالوري)

المثلجة
القهـــوة ُ
فـرابيــه

29

( ٢٦٦كالوري)

التـيــه مثلج

( ١١٨كالوري)

التـيــه الهيل المثلج
مـــوكــــا مثلجة

جديد

( ٢٢٨كالوري)

( ٢٢٧كالوري)

التـيــه سعودي مثلج
التـيــه إسباني مثلج

( ١٢٨كالوري)

( ٤٤٤كالوري)

32
32
٣٢
٣٦
٣٢

مخفــوق الحليب
التمـــر

٣٦

( ٣٦٤كالوري)

الفانـــيــال

٣٢

( ٤٣٤كالوري)

الشـــوكوالتــــة
الفستــــق

٣٢

( ٣٩٠كالوري)

( ٣٠١كالوري)

البقان والزبادي المثلج

جديد

( ٤٠٧كالوري)

٣٦
٣٦

دلل مشروبك
شراب الكراميل ( ٨٢كالوري)  /دبس الفانيليا ( ٨٤كالوري)
دبس الهيل ( ٦٩كالوري)  /كريمة مخفوقة ( ٦٠كالوري)
إسبريسو ( ٥كالوري)

٧

المياه والمشروبات الغازية
سان بليجرينو
مياه فوارة  ٥٠٠مل  ١ /لتر
أكــــوا بانــــا

مياه معدنية  ٥٠٠مل  ١ /لتر

مياه نوفا  ٢٥٠مل

مشروبات غازيــــة

٣٧ / ٢٤
٣٥ / ١٩
١١
١٧

سموثي األفوكادو والتمر

الشـــــاي

استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازجة من أجود األنواع.

األخضـــــر

األســـــود
٢٢

دارجيلنــج
شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور
رقيقة وحلوة ٩( .كالوري)

شاي دقيق مع رائحة أزهار الياسمين ١٨( .كالوري)

إيرل جراي فلور بلو

٢٢

شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز
ومتوازن جداً ١٦( .كالوري)

الفطور اإلنجليزي

٢٢

شاي رويبوس مع مزيج من البراعم ،
ورد قطيفة والفانيال ٨( .كالوري)

٢٥

المعد من البابونج بنكهة
يمتاز هذا الشاي ُ
عطرية خفيفة وراقية ٥( .كالوري)

الليمون والزنجبيل

٢٨

مزيج رائع من الشاي األسودمع الزنجبيل،
الليمون ،العسل والقرفة ٤١( .كالوري)

المغربي التقليدي
شاي كالسيكي .هذا الشاي المغربي الراقي هو
مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.
صغير ( ١٤كالوري)  /كبير ( ٥٨كالوري)

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

شاي بالنعناع طازج وصافي

شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع
نكهات نباتية راقية ٥( .كالوري)

٢٥

٥٨ / ٣٢

٢٢

والنكهة المنعشة ١٢( .كالوري)

سينشا آريــــاكي

النكهــــات

البـــابونج

الصيني األخضر

٢٢

شاي أخضر فاخر ،مع مذاق خفيف ومنعش ١١( .كالوري)

النعنـــاع

مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل ٨( .كالوري)

رويبوس دي ڤاهين

اليـــاسمــــن

٢٢

٢٢

القهـــوة والكاكــــاو

قهوة آرابيكا بنسبة  %100من بتيل هو مزيج من حبوب البن من البرازيل وإثيوبيا.

قهــــوة بتيل المميزة

كافيــه كراميل

اختيارك من قهوة عربية فاتحة أو
تقدم في دلّة مع
داكنة التحميص َّ
تمر رطب عضوي.

قهوة غنية محمصة مع وشراب الكراميل،
مع كريمة مخفوقة و كراميل 365( .كالوري)

٣٩
٧٢

صغير (ثالث حبات تمر) ( ٢٤كالوري)

متوسط (سبع حبات تمر) ( ٤٥كالوري)
جديد

٥٤

قهــــوة رويــــال

قهوة بتيل المميزة مع الزعفران والهيل،

تقدم في دلّة مع ثالث حبات تمر رطب ٦٨( .كالوري)
َّ

٢٩

التيــــه التمر
قهوة غنية مع دبس التمر
والكريمة المخفوقة ٥٩٠( .كالوري)

كــابتشينـو
أمريكانــــو

٢٣
١٧

( ٥كالوري)

٢٦
٢٦

( ١٩١كالوري)

٢٣

( ٦٢كالوري)

قهـــوة تركي

( ٦٢كالوري)

قهـــوة تركي بالهيل
فالت وايـــت

( ٦٢كالوري)

( ٢١٤كالوري)

كافيــه أفوغاتو

٣٢

التيــــه إسبــاني

جديد

23
25
٢٥

جديد

التيــــه سعودي

جديد

دبس الفانيليا ( ٨٤كالوري)
دبس الهيل ( ٦٩كالوري)

كريمة مخفوقة ( ٦٠كالوري)
إسبريسو ( ٥كالوري)

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

٣٦

مزيج من قهوة بتيل المميزة مع
دبس التمر والزعفران ١٦٤( .كالوري)

شوكوالتة ساخنة ڤالرونا

٣٦

شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية
والمغطاة بالحليب الكريمي ٤٥٢( .كالوري)

شوكوالتة ساخنة نباتية

دلل مشروبك
٧

32

طبقات من القهوة مع حليب على البخار
ودبس التمر بالهيل ٢٢٨( .كالوري)

شوكوالتة ساخنة نباتية ،محضرة
مع حليب اللوز ٢٠٥( .كالوري)

شراب الكراميل ( ٨٢كالوري)

٣٢

إسبريسو بتيل الغني والمميز على
آيس كريم الفانيال الفاخر 114( .كالوري)

التيــــه الهيل

( ٢٠١كالوري)

كــافيــه التـيــه

قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة
وكريمة مخفوقة 433( .كالوري)

طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،

( ١٠كالوري)

إسبريسو (صغير)

كافيــه موكا غامق

٣٢

دبس التمر من بتيل وحليب على البخار ٤٤٤( .كالوري)

تقدم مع
جميع مشروبات القهوة َّ
تمور الرطب العضوية.

إسبريسو (دبل)

٣٢

تمتع بقهوتك باختيارك من
حليب خالي الدسم  /حليب الصويا  /حليب اللوز /
حليب جوزالهند

٣٠

التيــــه سعودي

B R E A K FA ST M E N U

Bateel Açaí Bowl

BREAKFAST

Bateel breakfasts are served all day. Gluten-free bread is available on request.

OUR SPECIALS*

Bateel Breakfast

T H E H E A LT H Y C H O I C E

66

Omelette or scrambled eggs, a pastry
of your choice, toast with a selection of
Bateel premium jams, and a hot beverage
or fresh juice.

Levant Breakfast
Levant plate or shakshouka,
Bateel bread basket, and a hot
beverage or a fresh juice.

79

Bateel Açaí Bowl

39

Smooth açaí blend topped with
granola, berries, banana and kiwi,
with a dusting of coconut flakes suitable for vegans. (385Kcal)

Seasonal Fruits

44

Bateel’s selection of fresh
seasonal fruits, sliced and
presented on a sharing plate. (136Kcal)

Organic Granola

34

Low-fat natural yoghurt
topped with crunchy homemade
granola and a selection of chopped
seasonal fruit. (285Kcal)

Vegan

All prices are inclusive of VAT

BATEEL CL A SSICS

Bateel breakfasts are served all day. Gluten-free bread is available on request.

S I G N AT U R E B R E A K FA S T S

Bateel Levant Plate

AV O C A D O T O A S T

69

Traditional selection of homemade
foul madames, labneh, grilled halloumi,
baba ganoush, Ligurian olives,
mint, tomatoes, cucumber and
warmed pita. (854Kcal)

Belgian Waffles

54

Freshly-baked waffles topped
with mixed berries, sweet raspberry
coulis, whipped cream and a smooth,
rich chocolate sauce. (1127Kcal)

Bateel French Toast

NEW

58

Halloumi & Avocado
Bruschetta

59

Grilled halloumi with avocado
on crunchy bruschetta, enhanced
with zaatar, sumac, beetroot
hummus and lemon. (575Kcal)

58

Warm brioche French toast served
with salted caramel, Chantilly cream
and fresh berries. (1277Kcal)

Levant Piadina

Bateel Avocado Toast
Toasted wholewheat bread topped
with fresh avocado, wild rocca and
two perfectly poached eggs –
an irresistible classic. (529Kcal)

54

Smoked Salmon
NEW
& Avocado Tartine

69

Scottish smoked salmon served on
crushed avocado toast, garnished
with beetroot tartar and
lemon labneh. (510Kcal)

Crispy flat bread topped with
cucumber, red zaatar labneh,
olives and hazelnuts served with
a carrot and cumin hummus. (363Kcal)

All prices are inclusive of VAT

EGGS

OMELETTES OR SCRAMBLED EGGS

Eggs Royale

69

Two poached eggs with smoked
salmon and sautéed spinach on
toasted home-baked English muffins,
with hollandaise sauce and sautéed
green asparagus. (732Kcal)

Eggs Benedict

59

64

Shakshuka made with a Bateel twist
featuring roasted red pepper piperade,
accompanied with two poached
eggs and sumac labneh, served with
grilled pita. (321Kcal)

Scrambled
Eggs Shakshuka

NEW

Scrambled eggs folded in
a roasted red pepper piperade
and labneh, served on warm
toasted sourdough, topped with
fresh red chilli and coriander. (483Kcal)

47

(314Kcal /384Kcal)

24-month aged
Parmigiano Reggiano

Two poached eggs with sliced veal ham
on toasted home-baked English muffins,
topped with hollandaise sauce and
served with sautéed asparagus. (644Kcal)
NEW
Basque-Style
Eggs Shakshuka

Plain

52
(430Kcal / 534Kcal)

Levant style with
spinach and
NEW
red pepper (493Kcal / 577Kcal)

59

Scottish
flaked salmon

63
(378Kcal / 493Kcal)

Sautéed button
mushrooms and Parmigiano
Reggiano (465Kcal / 472Kcal)

59

E N H A N C E YO U R B R E A K FA S T

59

Grilled halloumi (256Kcal)

17

Sautéed potatoes (354Kcal)

17

Asparagus (39Kcal)

17

Avocado (213Kcal)

17

Fresh labneh (79Kcal)

17

Scottish smoked salmon (132Kcal)

25

Eggs Royale

BAKERY

Bateel breakfasts are served all day. Gluten-free bread is available on request.

C RO I S S A N T S & PA S T R I E S

Plain croissant

(254Kcal)

Cheese croissant

(260Kcal)

Almond croissant
Zaatar croissant
Pain au chocolat

(327Kcal)

(261Kcal)

(307Kcal)

FRESH MUFFINS

15

Blueberry

17

Chocolate & Hazelnut

17

(439Kcal)

(486Kcal)

17

17
17
17

Almond Croissant

CHILLED BEVERAGES

Reset and refresh with our exclusive selection of chilled drinks.

SMOOTHIES

Bateel Shake

M O C K TA I L S

39

Signature blend of artisan vanilla
ice cream, milk, organic rhutab
dates and a shot of dark,
rich espresso. (351Kcal)

Avocado & Date Smoothie

39

Green Detox
Unique blend of fresh romaine lettuce,
apple, organic rhutab dates, orange
juice and lemongrass. (224Kcal)

39

Deliciously fresh Australian
avocados blended with Bateel’s
finest organic rhutab dates. (499Kcal)

39

Red Detox
The perfect detox combination
of beetroot, pomegranate seeds,
sweet black grapes and fresh
lemon juice. (313Kcal)

36

Lemon & Mint
A Middle Eastern classic that blends
fresh lemon juice with mint leaves,
served over crushed ice. (207Kcal)

S PA R K L I N G

Bateel Sparkling Date or
Pomegranate

79

O U R S IG N ATURE CELEBRATION DRINK

Sugar-free, non-alcoholic
sparkling beverage made from
Bateel’s finest organic dates and
all-natural pomegranate. (67Kcal / 115Kcal)

750ml

36

Orange Refresher
Freshly squeezed orange,
layered with sweet pineapple
and pomegranate juice with
a dash of lemon. (126Kcal)

Chia Pink Lemonade

37

A deliciously healthy blend of
zesty lemon, grapefruit and
chia seeds. (234Kcal)

Pomegranate Mojito

NEW

37

Fresh pomegranate juice with
mint, lime and soda.(322Kcal)

All prices are inclusive of VAT

CHILLED BEVERAGES

Reset and refresh with our exclusive selection of chilled drinks.

HOMEMADE ICED TEAS

Peach

(120Kcal)

Honey, Lemon & Ginger
Lemon & Mint

(283Kcal)

(160Kcal)

FRESH JUICES

29

Orange

34

Carrot

29

Apple

29

(116Kcal)

29

(108Kcal)

29

(149Kcal)

Orange & Carrot

29

(116Kcal)

ICED COFFEE
MILKSHAKES

Frappé

29

(266Kcal)

Iced Lattè

(118Kcal)

Iced Cardamom Lattè
Iced Mocha

NEW

(228Kcal)

(227Kcal)

Iced Saudi Lattè

NEW

(128Kcal)

Iced Spanish Lattè

(444Kcal)

32

D a te

36

32

Va n i l l a

32

C h oc ol a t e

36

P i sta c h i o

32

Pe c a n &
Froz e n Yog hur t

(364Kcal)

32

(434Kcal)

32

(390Kcal)

36

(301Kcal)

36

NEW

(407Kcal)

E N H A N C E YO U R D R I N K
Caramel syrup (82Kcal) / Vanilla dhibs (84Kcal) / 7
Cardamom dhibs (69Kcal) / Whipped cream
(60Kcal) / Extra espresso (5Kcal)

WA T E R & S O F T D R I N K S

San Pellegrino
Sparkling water 500ml/ 1L

24 / 37

Acqua Panna

19 / 35

Still mineral water 500ml/ 1L

Nova Water 250ml

11

Soft Drinks

17

Avocado & Date Smoothie

SPECIALIST TEAS

Savour fine, fresh tea varieties of the highest quality.

BLACK

GREEN

Darjeeling’s Finest

22

Premium black tea with delicate
sweet notes. (9Kcal)

22

Delicate tea with the aroma of
jasmine blossoms. (18Kcal)

Earl Grey Fleurs Blues

22

Balanced black tea with light floral
and citrus hints. (16Kcal)

English Breakfast

Jasmine

Chinese Green

22

Premium green tea with a mild
and refreshing taste. (11Kcal)

22

Invigorating blend of the finest
Yunnan and Assam tea. (8Kcal)

Mint

22

Cool and clear mint tea with an
invigorating flavour. (12Kcal)

Sencha Ariake
INFUSIONS

Rooibos Des Vahines

22

Mild Japanese green tea with
uplifting floral notes. (5Kcal)

25

Rooibos tea with rosebuds,
marigold and vanilla. (8Kcal)

Chamomile

25

Fine chamomile tea that uplifts
with a floral aroma. (5Kcal)

Lemon & Ginger

28

Black tea with ginger, lemon,
honey and cinnamon. (41Kcal)

Traditional Moroccan

32 / 58

Moroccan speciality using green
tea and mint leaves.
Small (14Kcal) / Large (58Kcal)

All prices are inclusive of VAT

COFFEE & COCOA

Bateel’s 100% Arabica coffee is a speciality blend of beans sourced from Brazil and Ethiopia.

Bateel Signature Qahwa

Caffè Caramel

A choice of dark or light roasted
Arabic coffee, served in a dallah
flask with rhutab dates.

Coffee with caramel syrup, finished
with cream and caramel. (365Kcal)

39
72

Small (three dates) (24Kcal)
Medium (seven dates) (45Kcal)

Spiced Royal Qahwa

NEW

54

Qahwa with saffron and
cardamom, served in a dallah with
three rhutab date.(68Kcal)

Date Lattè

(5Kcal)

32

Spanish Lattè

32

Coffee with condensed milk, date
dhibs and steamed milk. (444Kcal)

All our coffees are served with an
organic rhutab date.

Espresso (Single)

Cardamom Lattè

NEW

23

Coffee layered with steamed milk
and cardamom dhibs. (228Kcal)

17

Saudi Lattè

26

NEW

Caffè Lattè

(191Kcal)

26

Americano

(62Kcal)

23

Valrhona Hot Chocolate

23

French Valrhona hot chocolate
finished with foamed milk. (452Kcal)

(201Kcal)

Turkish Coffee

(62Kcal)

Turkish
NEW
Cardamom Coffee (62Kcal)
Flat White

(214Kcal)

25
25

32

36

A blend of Bateel’s signature
Qahwa with steamed milk, date
dhibs and saffron. (164Kcal)

Cappuccino

32

Coffee with dark chocolate, topped
with whipped cream. (433Kcal)

Rich Bateel espresso poured over
artisanal vanilla ice cream. (114Kcal)

29

(10Kcal)

Dark Caffè Mocha

Caffè Affogato

Coffee with date dhibs, topped
with whipped cream. (590Kcal)

Espresso (Double)

32

Vegan Hot Chocolate

36

30

Dairy-free hot chocolate made
with almond milk. (205Kcal)

E N H A N C E YO U R D R I N K
Caramel syrup (82Kcal)
Vanilla dhibs (84Kcal)
Cardamom dhibs (69Kcal)
Whipped cream (60Kcal)
Extra espresso (5Kcal)

7

Complement Your Coffee
Low-fat milk / Soya milk / Almond milk /
Coconut milk

All prices are inclusive of VAT

Saudi Lattè

بتيل للمناسبات
االختيار األفضل الجتماعات العمل ،الحفالت
الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.

