
قائمـــــــة الحلويــــــــات



حلـــويـــات فــاخــرة،
مختــارة من بتــــيل.

 كل حلويات بتيل محضرة يدوًيا

إلى حد الكمال، لتكون قصيدة إلبداع 

 الطهي والتميز. ُصنعت الحلويات

من أجود المكونات من جميع أنحاء 

 العالم، وهي مستوحاة من الوصفات

الكالسيكية التقليدية وتغمرها 

النكهات الغنية.

انغمس بالحلويات الفاخرة المحضرة 

بحرفية والعروض الموسمية 

والكعك المميز واآليس كريم الطازج 

والمعجنات اللذيذة ، كل ذلك أثناء 

االستمتاع بخدمة كافيه بتيل الرائعة 

والضيافة العربية.

اكـتــــــــشــــــــــــف الفــــــــــــرق



الحلويــــات المميـــزة

٦٥ تري ليتشي الزعفران  
 كعكة إسفنجة كريمية غنية بحليب

 الزعفران ، مزينة بكريمة شانتيلي
الماسكاربوني الطازج. )٤٦٣ كالوري( 

٦٥ تري ليتشي الروز  
 كعكة اسفنجية خفيفة مع

 كريمة الورد، مزينة بكريمة شانتيلي
وماسكاربوني طازج. )50٤ كالوري( 

٥٦ فوندان الشوكوالتــــة 
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية

 مذابة في داخله، تقدم مع آيس كريم الفانيال
الفرنسي الفاخر. )٤87 كالوري(

٥٨ كعكـــة دولتشي دي ليتشي الڤـا  
 كعكة دولتشي دي ليتشي دافئة 

 مذابة من الداخل ، تقدم مع 
آيس كريم الفانيال. )8٤9 كالوري(

تري ليتشي الزعفران

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

 وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل
ودبس التمر. )٣٢٢ كالوري(

٥٤ تري ليتشي التمر  
 دبس التمر بالفانيال من بتيل مع الكعك

 الهش والخفيف ومغطاة بكريمة شانتيلي،
ماسكاربوني طازج وتمر صقعي. )5٤0 كالوري(

٦2 توست بتيل الفرنسي  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع 

 الكراميل المملح، كريمة شانتيلي 
والتوت الطازج. )1٢77 كالوري(



كعكة الشوكوالتة والتوت نبـــاتي

الحلويــــات الكالسيـــكية

٤٤ كعكـــة الشوكوالتة والتوت 
 كعكــة التـوت النباتيــة مع

 غانــاش كريمـي على بسكويــت
الشوكوالتــة المقرمش. )588 كالوري(

٤٤ كعكـــة الشوكوالتة النبايتة 
 غاناش الشوكوالتة بالحليب النباتي الفاخر

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

٤٦ تيــراميسـو 
 حلوى ايطالية كالسيكية من بسكويت 

 سافوياردي مع اسبريسو غني ودبس التمر 
 بين طبقات المسكربون الخفيفة ، 

مغطاة بالكاكاو. )٤98 كالوري(

٤٤ إكليــــر الشوكوالتــة  
 عجينة الشو الهشة  والمحشوة بكريمة

 الشوكوالتة الداكنة ومغطاة  بجليز
الشوكوالتة البرازيلية الداكنة. )٣79 كالوري(

٣٩ ميلفــاي بالدبس  
 رقائق ُمعدة على الطريقة الفرنسية مع

 الكريمة الناعمة بنكهة دبس تمر بتيل
إلضافة مذاق فريد. )٤٤7 كالوري(

٤٦ 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( 

2٩ بـــراونــي الشوكوالتـــة  
 براوني لذيذة ورطبة محضرة من

 ٦٤٪ شوكوالتة بتيل البرازيلية 
والبقان المكرمل. )٤81 كالوري(



اآليس كريـــــمالحلويــــات الكالسيـــكية

٣٩ كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة 
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب

 التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر
الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين. )٤0٢ كالوري(

٣٧ فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان 

 المقرمش، دبس تمر بتيل وتمر خالص 
مزينة بجوز البقان المكرمل. )٤٤9 كالوري(

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

دبس تمر بتيل وتمر خالص. )٤٢5 كالوري(

٣٠ آيس كريم فاخر 
 2 سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة 

 من فانيال كالسيكية )95 كالوري(، شوكوالتة )97 كالوري(،
 قهوةعربية )109 كالوري(، فستق )115 كالوري( أو زبادي 

مع جوز البقان والدبس )1٣9 كالوري(.

طبــــق الرطـــب 
1٠  صغير ) ٣ تمور( )1٢0 كالوري( 
1٧  متوسط ) ٥ تمور( )٢00 كالوري( 
22 كبير ) ٧ تمور( )٢80 كالوري( 

٧  صلصة الكراميل )19٤ كالوري( 
 صلصة الشوكوالتة )19٤ كالوري(   

 صلصة الفراولة )115 كالوري(
 كريمة مخفوقة)٣7 كالوري( 

جوز البقان المكرمل )٣5٣ كالوري(

دلل اآليس كريم  

تيراميسو جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



بتيل للمناسبات
االختيار األفضل الجتماعات العمل، الحفالت 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.


