
المتـــوسط البحـــر  من  مستــــوحـــاة 
بتيــــل بصمـــة  مــع 



٣٩ طبق أكــــاي 
 مزيج أكاي ناعم مع جرانوال مغطاة بالعسل، توت ،موز وكيوي ، ومزينة

برقائق جوز الهند - مناسب للنباتيين. )٣٨٥ كالوري(

٤٤ الفـــواكـــه الموسميـــة  
 تشكيلة بتيل من الفواكه الطازجة من الموسم، مقطعة وتقدم في

طبق للمشاركة. )١٣٦ كالوري(

٣٤ الجـرانوال العضويــة  
 زبادي طبيعي قليل الدسم مغطى بالجرانوال المقرمشة وتشكيلة

من الفاكهة الموسمية المقطعة. )2٨٥ كالوري(

الخـــاص *

٧٤ فطـــور بتيــل 
 بيض أومليت أو مخفوق، حلوى من إختيارك،توست مع تشكيلة فاخرة من المربى،

ومشروب ساخن أو عصير طازج.

٨٩ فطـــور الشـــرق  
 طبق بتيل الشرقي أو شكشوكة ، سلة خبز بتيل، ومشروب ساخن 

أوعصير طازج.

الفــطـــــــور
 فطــور بتيــل يقدم طوال اليوم. 

خبز خالي من الجلوتين متوفر عند الطلب.

اإلختيــــار الصحــي

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافةنبـــاتي



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الفطــور المميـــز

توســـت األفوكـــادو

٧٤ 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. )٨٥٤ كالوري(

٥٩ الوافــل البلچيكي  
 وافل طازج محضر علي الطريقة المنزلية يقدم مع تشكيلة التوت، صلصة توت العليق

وصلصة الشوكوالتة الغنية. )١١2٧ كالوري(

٦٢ توست بتيل الفرنسي  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع الكراميل المملح، كريمة شانتيلي

والتوت الطازج. )١2٧٧ كالوري(

٦٥ توســت بتيل باألفوكادو 
 خبز مقرمش من القمح الكامل مع األفوكادو الطازج، الجرجير وبيضتين مسلوقتين -

طبق كالسيكس ال يقاوم. )٥2٩ كالوري(

٦٩ بروشــيــتا الحلوم واألفوكــادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو على خبز البروشيتا المقرمش ومزين بالزعتر ،

السماق، حمص الشمندر والليمون. )٥٧٥ كالوري(

٦٩ تارتين السلمون المدخن واألفوكادو 
 سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست األفوكادو المقرمش، مزين بتارتار الشمندر

ولبنة الليمون. )٥١٠ كالوري(



الـبـيــــض

البيــض األومليت أو المخفوق

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. )٧٣2 كالوري(

٦٣ بيــض بينــديكــت  
 بيضتان مسلوقتان مع شرائح الديك الرومي على المافن اإلنجليزي المحضر على

الطريقة المنزلية المغطى بالصلصة الهولندية، ُيقدم مع سوتيه الهليون. )٦٤٤ كالوري(

٦٤ شكشــوكـــة على الطريقة الباسكية  
 شكشوكة مع لسمة بتيل محضرة من الفلفل األحمر، مع بيضتان بوتشيد، لبنة

بالسماق وتقدم مع خبز بيتا مشوي. )٣2١ كالوري(

٥٩ شكشــوكـــة مخفوقة  
 بيض مخفوق بصلصة الفلفل األحمر المشوي واللبنة، يقدم مع خبز الخميرة المحمص 

ومزين بالفلفل األحمر الحار الطازج والكزبرة. )٤٨٣ كالوري(

٤٧ ســـادة )٣١٤ كالوري / ٣٨٤ كالوري( 

٥٢ جبن بارميزان ريجيانو الُمعتق لمدة ٢٤ شهراً )٤٣٠ كالوري / ٥٣٤ كالوري( 

٥٩ على الطريقة الشرقية مع السبانخ والفلفل األحمر )٤٩٣ كالوري / ٥٧٧ كالوري( 

٦٣ السلمون الُمدخن اإلسكتلندي. )٣٧٨ كالوري /  ٤٩٣ كالوري( 

٥٩ سوتيه الفطر و جبن بارميزان ريجيانو )٤٦٥ كالوري / ٤٧2 كالوري( 
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بيض رويال

دلل فطـــورك 

١٧ الحلوم المشوي )2٥٦ كالوري( 

١٧ سوتيه البطاطس )٣٥٤ كالوري( 

١٧ هليــون )٣٩ كالوري( 

١٧ أفوكــــادو )2١٣ كالوري( 

١٧ لبنة طازجة )٧٩ كالوري( 

٢٥ سلمون إسكتلندي مدخن )١٣2 كالوري( 



الكرواســــون والمعجنــــات

المـــافن الطــازج

١٦ كرواســـون ســـادة )2٥٤ كالوري( 

١٨ كرواســـون الجبن )2٦٠ كالوري( 

١٨ كرواســـون اللــوز )٣2٧ كالوري( 

١٨ كرواســـون الزعتر )2٦١ كالوري( 

١٨ كرواســـون الشوكوالتــة )٣٠٧ كالوري(  

١٧ التــوت البري )٤٣٩ كالوري(  

١٧ الشـــوكوالتة والبنــدق )٤٨٦ كالوري( 
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٤٩ القمح على طريقة البحر المتوسط 
الحساء المميز

 حساء دافئ مع حبوب بورلوتي ،حبوب الفارو المغذية، 
الكيل الطازج ومزيج من البهارات المتوسطية. )١٣2 كالوري(

٤٩ اليقطين المشوي  
 حساء اليقطين الموسمي مع حبوب الكانيليني ومزينة بزيت الفلفل الحار وبذور اليقطين

ومقرمشات بانغراتو. )١٧٤ كالوري(

٤٩ الهليون  
حساء هليون فرنسي كالسيكي. )22٨ كالوري( 

٤٩ الفطـــر  
 حساء الفطر الغني المحضر من فطر بورتشيني،

أويستر، شيتاكي، فطر أبيض طازج وفطر شيوديني. )١٧٦ كالوري(

٤٩ العـــدس  
 حساء عدس أسود كثيف مع البطاطس، والبهارات

يقدم مع الليمون و الخبز المحمص بالزعتر. )2٤٦ كالوري(

الحســـــاء

المقــبــــــــــالت والحــســـــــاء
مجموعة ُمختارة من المقبالت والحساء ُتقدم مع الُخبز المحضر على 

الطريقة المنزلية. ُخبز خالي من الغلوتين يتوفر عند الطلب.
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اليقطين المشوي



المقبــــــالت

٦٩ بروشيتا الحلوم واألفوكادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو الطازج على خبز البروشيتا المقرمش، 

مزين بالزعتر، السماق، حمص الشمندر واليمون. )٥٧٥ كالوري(

٩٤ طبق المقبالت الشرقية 
 طبق للمشاركة مكون من حمص الشمندر، بابا غنوج، لبنة الزعتر، سلطة الحلوم، 

حمص الكمون والجزر ، الزيتون وجبن الماعز. )١٥٣١ كالوري(

بروشيتا الحلوم واألفوكادو



السـلــطــــــات
تشكيلة بتيل من السلطات الشهية الُمحضرة من أفضل المّكونات

وُتقدم مع التتبيالت المميزة.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافةنبـــاتي

الحســـــاء

٧٦ / ٨٨ / ٨٩ / ٩٥ سوبـــر فـــود 
الطبق المميز

 كينونا ،عدس ، شمندر ،قرع ،قرنبيط ،تقدم مع اوراق السبانخ ، ملفوف اخضر ، 
حبوب متنوعه ، عين الجمل ،وتتبيله االفوكادو.

ساده )٣٧٠ كالوري( / دجاج )٤٣٤ كالوري( / حلوم )٦٣٤ كالوري( / روبيان متبل )٦٨٤ كالوري( 

٨٩ روبيان كينج ومانجو  
 روبيان كينج متبل مع شرائح األفوكادو تقدم مع سلطة المانجو الطازج والشيا، 

متبلة بصلصة البلسميك األبيض ومانجو ألفونسو. )٣٤٣ كالوري(

٨٦ الدجاج المشوي والخرشوف 
 دجاج مغذى على الذرة مع حبوب الفارو، جبن الماعز الكريمي، الفلفل المشوي وزيتون 

نيسواز، تقدم مع خبز الباجيت الفرنسي المحمص، الخرشوف وصلصة الكمأ. )٤٩٣ كالوري( 

٧٩ تونة نيسواز 
 سلطة فرنسية كالسيكية مع التونة المتبلة، الفاصوليا الفرنسية، البطاطس المسلوقة

وبيض السمان مع تتبيلة الليمون. )٦١٩ كالوري( 

٦٥ / ٧٧ / ٧٨ / ٨٤ سيـــــزر األفوكادو 
 سلطة كالسيكية محضرة من قلب الخس الصغير، شرائح األفوكادو، خبز 

محمص بالزعتر، جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة السيزر.
ساده )٤٤٨ كالوري( / دجاج )٥٠٥ كالوري( / حلوم )٥٦١ كالوري( / روبيان متبل )٤2٥ كالوري( 

تبولة الكينوا   ٥٩ / ٧٦
 خضراوات مشكلة مع أفوكادو، طماطم صغيرة وهليون،مع 

جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة السيزر الكالسيكية.
ساده )2٤٨ كالوري( / أفوكادو )٤٩٧ كالوري(



الحلوم   ٧٤
 حلوم محمص مع خس صغير، خيار، بقذونس

وطماطم، تقدم مع تتبيلة الليمون.  )٦١٨ كالوري(

٧٢ / ٨٥ الكينـــوا والتوت  
كينوا مع التوت المجفف، األفوكادو الطازج، اليقطين المشوي، الطماطم والبندق.

سادة )٦٦٨ كالوري( / حلوم)٧١٧ كالوري(

روبيان كينج ومانجونبـــاتي
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الشطــــــائر
مجموعة مختارة من الشطائر الصحية المصنوعة من الخبز الطازج
المشهور لدينا. قائمة طعام خالية من الغلوتين تتوفر عند الطلب.

  ٦٩ / ٧٤ بتيـــل كلــــوب 
الطبق المميز

 طبقات شهية من الطماطم، أفوكادو، بيض مقلي، تقدم مع إختيارك من الخبز األبيض 
المحمص أو الخبز المعد من القمح الكامل أو خبر بتيل بالتمر.

تونة )٥٤2 كالوري( / دجاج )٥١٧ كالوري(

٧٩ تارتين الدجاج واألفوكادو  
 شرائح صدر دجاج تقدم مع األفوكادو الناعم على خبز التوست، مزينة بالطرخون، 

براعم البرسيم، كينوا صغيرة مع تتبيلة الليمون والكركم. )٤١2 كالوري(

٨٩ شباتا أضلع اللحم القصيرة 
 ضلع قصير لحم بقري مطهو ببطء ، تاليجيو مذاب ، خردل فطر الكمأة ، 

مربى تروبيا البصل وجرجير بري يقدم في خبز شيباتا المحمص. )٧٤٠ كالوري(

٦٩ تارتين السلمون المدخن وازفوكادو 
 سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست األفوكادو المقرمش، مزين 

بتارتار الشمندر ولبنة الليمون. )٥١٠ كالوري(

٦٩ حلـــوم كلــــوب 
 حلوم مشوي طازج، باذنجان، فلفل، خرشوف، أفوكادو، 

رمان وبابا غنوج، يقدم مع الخضراوات المشكلة. )٨١٠ كالوري(
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تارتين الدجاج واألفوكادوتارتين الدجاج واألفوكادو



المعــكــــرونة والريــــزوتو
مجموعة متنوعة من أطباق المعكرونة الشهية األصلية المميزة 
 لمطعم بتيل المنتقاة من حقول القمح في إقليم أومبريا، إيطاليا. 

تتوفر عند الطلب قائمة طعام خالية من الغلوتين.

٨٢ ريغاتوني األرابياتـــا 
الطبق المميز

 معكرونة ريغاتوني شهية في صلصة طماطم حارة، مع قطع الطماطم ، زيتون ليغوريا
و مزينة بجبن بارميزان ريجيانو. )٦٨٣ كالوري(

٧٦ فوسيلي بيستو الفستق  
 معكرونة فوسيلي، بيستو الفستق والريحان،

مع طماطم نصف مجففة. )٤2٦ كالوري(

٩٥ ريزوتو الروبيان الحار 
 روبيان كاالبريا حار ومتبل يقدم مع ريزوتو الثوم المشوي، ومزين بصلصة مع

الكزبرة الطازجة. )٤٥٧ كالوري(

٧٤ ريغاتوني األجبــان الثالثــة  
 معكرونة ريغاتوني مع صلصه كريمية خفيفة من جبن ماسكربوني، 

جبن بارميزان ريجيانو وجبن بيكورينو. )٨2٣ كالوري(

٨٢ فوسيلي الدجاج 
 معكرونة فوسيلي محضرة بعناية مع دجاج، فطر، ثوم وبقدونس، 

تقدم مع صلصة الكريمة الُمعدة من اللبنة الطازجة. )٩٩٧ كالوري(

٨٩ / ١٠٤ ريزوتــو الفطـــر  
ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ، البوق األسود، كاردونسيلو، الفطر األبيض 

وشيوديني ، بقدونس طازج وجبن بارميزان ريجيانو.
ساده )٧٨٨ كالوري( / دجاج )٨٧2 كالوري( 
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فوسيلي بيستو الفستق



األطبــــــاق الرئيسيـــــة
جميع األطباق ُتعد من قبل طهاة بتيل الذين يسافرون

حول العالم سعيًا لتقديم أشهى أصناف الطعام.

١٤٨ السلمون المشوي والكينوا 
الطبق المميز

 سلمون مشوي ُيقدم على طبقة من ريزوتو الكينوا والكزبرة الطازجة، الهليون، 
البازالء، الكوسة وصلصة الليمون الجاف والزعتر. )٥٧٦ كالوري(

١٣٥ لحم الغنم بالعسل  
 كتف لحم غنم مطهو ببطء ، حبوب فارو ، زيتون أخضر، فلفل أحمر ، فاصوليا خضراء مع

صلصة العسل البري وإكليل الجبل. )٦٩٨ كالوري(

١٢٩ كرات لحم واغيو  
 كرات اللحم على الطريقة اإليطالية، يخنة عدس أومبريا ولحم البقر مع البوراتا ، 

مغطاة بصلصة الطماطم والريحان الطازجة.)٧٧٦ كالوري(

١٢٥ بيكاتا دجاج صقلية  
 كتف لحم غنم مطهو ببطء ، حبوب فارو ، زيتون أخضر، فلفل أحمر ، فاصوليا خضراء مع

صلصة العسل البري وإكليل الجبل. )٧٩٥ كالوري(
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اإلضافــــات الجانبيــــــة

١٧ سوتيه الهليون )٣٩ كالوري( 
١٧ سوتيه البطاطس )2٥٦ كالوري( 
٢٢ سلطة الحبوب القديمة )١٨٣ كالوري( 
٢٢ بطاطس مهروسة )2٥١ كالوري( 
٢٢ سلطة خضراء )٥٠ كالوري( 
٢٢ سوتيه الكيل، الهليون والبروكلي )١٠٣ كالوري( 



السلمون المشوي والكينوا
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الحلويــــات المميـــزة

الحلويــــات
كل حلويات بتيل محضرة يدوًيا إلى حد الكمال، لتكون قصيدة إلبداع 

 الطهي والتميز. ُصنعت الوصفات الكالسيكية التقليدية فقط
من أجود المكونات من جميع أنحاء العالم.

٥٦ فوندان الشوكوالتــــة 
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية مذابة في داخله، تقدم مع 

آيس كريم الفانيال الفرنسي الفاخر. )٤٨٧ كالوري(

٥٨ كعكة دولتشي دي ليتشي الڤا 
 كعكة دولتشي دي ليتشي دافئة مذابة من الداخل ، تقدم مع

آيس كريم الفانيال. )٨٤٩ كالوري(

٦٥ تري ليتشي الروز  
 كعكة اسفنجية خفيفة مع كريمة الورد، مزينة بكريمة شانتيلي

وماسكاربوني طازج. )٥٠٤ كالوري(

٥٤ تري ليتشي التمر  
 دبس التمر بالفانيال من بتيل مع الكعك الهش والخفيف ومغطاة بكريمة شانتيلي ،

ماسكاربوني طازج وتمر صقعي. )٥٤٠ كالوري(

٦٢ بودنج التمر على طريقة بتيل 
 بودنج تمر دافئ ُيقدم مع صلصة الزبدة وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل

ودبس التمر. )٣22 كالوري(

٥٨ توست بتيل الفرنسي  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع الكراميل المملح، كريمة شانتيلي

والتوت الطازج. )١2٧٧ كالوري(
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جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الحلويــــات الكالسيـــكية

٤٦ تيراميسو  
 حلوى ايطالية كالسيكية من بسكويت سافوياردي مع اسبريسو غني ودبس التمر

بين طبقات المسكربون الخفيفة ، مغطاة بالكاكاو. )٤٩٨ كالوري(

٣٩ كعكة روز التوت والفستق  
 طبقات من مربى الروز والتوت على بسكويت الفستق المقرمش، ومزينة

بكريمة شانتيلي الروز. )2٣2 كالوري(

٤٦ تشيز كيك التمر من بتيل  
 الكالسيكية األمريكية مع لسمة بتيل، جبنة الكريمة الخفيفة مع طبقة 

بودنج التمر المميز على رقائق من البسكويت المقرمش. )١٠٩٩ كالوري(

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة تيــراميسو
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الحلويــــات الكالسيـــكية

٣٩ كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة 
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر

الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين. )٤٠2 كالوري(

٢٩ بـــراونــي الشوكوالتـــة  
براوني لذيذة ورطبة محضرة من ٦٤٪ شوكوالتة بتيل البرازيلية والبقان المكرمل. )٤٨١ كالوري(

٣٧ فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان المقرمش، دبس تمر بتيل وتمر خالص 

مزينة بجوز البقان المكرمل. )٤٤٩ كالوري(

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

دبس تمر بتيل وتمر خالص. )٤2٥ كالوري(

اآليس كريـــــم

٣٠ آيس كريم فاخر 
 ٢ سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة بدءاً من 

 فانيال كالسيكية )٩٥ كالوري(، شوكوالتة )٩٧ كالوري(، قهوة عربية )١٠٩ كالوري(، 
فستق )١١٥ كالوري( أو زبادي مع جوز البقان والدبس )١٣٩ كالوري(. 

طبــــق الرطـــب 
١٠  صغير ) ٣ تمور( )١2٠ كالوري( 
١٧  متوسط ) ٥ تمور( )2٠٠ كالوري( 
٢٢ كبير ) ٧ تمور( )2٨٠ كالوري( 

٧  صلصة الكراميل )١٩٤ كالوري( / صلصة الشوكوالتة )١٩٤ كالوري( /  صلصة الفراولة )١١٥ كالوري( 
 كريمة مخفوقة )٣٧ كالوري( /  جوز البقان المكرمل )٣٥٣ كالوري(

دلل اآليس كريم 



تري ليتشي الروز
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عصائـــر الموكتـيــــل

المشـــروبــــات البــــــاردة
انتعش مع تشكيلتنا المختارة الحصرية من المشروبات المبردة التي يتم 

إعدادها باستخدام المكونات الصحية الطبيعية

٣٩ جرين ديتوكس 
 مزيج الفواكه والخضروات الصحية من الخس الروماني، التفاح، رطب الُخالص

العضوي، البرتقال وعشبة الليمون. )22٤ كالوري(

٣٩ ريد ديتوكس  
 ديتوكس مثالي ُمحضر من الشمندر، الُرمان،

العنب األسود وعصير الليمون الطازج. )٣١٣ كالوري(

٣٩ الليمون والنعناع  
 عصير كالسيكي من الشرق األوسط محضر من الليمون 

وأوراق النعناع الطازجة ويقدم مع الثلج المجروش. )2٠٧ كالوري(

٣٦ البرتقال المنعش  
 عصير البرتقال الطازج مع عصير األناناس الحلو ،

الرمان والليمون. )١2٦ كالوري(

٣٩ ليمونادة بينك شيا  
 مشروب صحي لذيذ محضر من مزيج الليمون الطازج ،

الجريب فروت و بذور الشيا. )2٣٤ كالوري(

٣٩ موهيتو الرمان  
 عصير الرمان الطازج مع نعناع ،

ليمون وصودا. )٣22 كالوري(
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عصائـــر السموثـــي

٣٩ مخفــوق بتيل 
 مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة الفانيال الفاخر ،
الحليب، تمر رطب  العضوية واإلسبريسو. )٣٥١ كالوري(

٣٩ سموثــي األفوكادو والتمر  
 أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع تمر رطب بتيل

العضوية لمذاق حلو. )٤٩٩ كالوري(

العصــائـــر الطازجــــــة

مخفـــوق الحـليــب

٣٢ البرتقال )١١٦ كالوري( 

٣٤ الجــــزر )١٠٨ كالوري( 

٣٢ التفاح )١٤٩ كالوري( 

٣٤ البرتقال والجزر )١١٦ كالوري( 

٣٦ التمـــر )٣٦٤ كالوري( 

٣٢ الفانـــيــال )٤٣٤ كالوري( 

٣٢ الشـــوكوالتــــة )٣٩٠ كالوري( 

٣٦ الفستــــق )٣٠١ كالوري( 

٣٦ البقان والزبادي المثلج )٤٠٧ كالوري( 



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

عصــــائر ّفوارة

٧٩ 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. )٦٧ كالوري / ١١٥ كالوي(

٧٥٠ مل

الشـــاي الُمثلج المنزلي

القهــوة الُمثــلجــة

المياه والمشروبات الغازية

٢٩ الخــــوخ )١2٠ كالوري( 
٣٤ العسل، الليمون والزنجبيل )2٨٣ كالوري( 
٢٩ الليمون والنعناع )١٦٠ كالوري( 

٢٩ فرابيه )2٦٦ كالوري( 
٣٢ التيـــه مثلج )١١٨ كالوري( 
٣٢ التيـــه الهيل المثلج )22٨ كالوري( 
٣٢ موكـــا مثلجة)22٧ كالوري( 
٣٧ التيـــه سعودي مثلج )١2٨ كالوري( 
٣٧ قهوة إسباني مثلج )٤٤٤ كالوري( 

٢٤ / ٣٧ سان بليجرينو 
مياه فوارة ٥٠٠ مل / ١ لتر

٢١ / ٣٥ أكــــوا بانــــا 
مياه معدنية ٥٠٠ مل / ١ لتر

١٢ مياه نوفا ٢٥٠ مل 
١٧  مشروبات غازيــــة  



البقان والزبادي المثلج



المعزز بالنكهات

األخضر

الشــــاي
استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازج من أجود األنواع

إلرضاء حتى المتذوق األكثر تميزاً.

٢٦ رويبوس دي ڤاهين 
مزيج من البراعم وورد قطيفة، رويبوس دي ڤاهين مع الفانيال. )٨ كالوري(

٢٦ البـــابونج  
يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة عطرية خفيفة وراقية. )٥ كالوري(

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

٣٥ / ٥٨ المغربي التقليدي  
هذا الشاي المغربي الراقي هو مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.

صغير )١٤ كالوري( / كبير )٥٨ كالوري(

٢٢ اليـــاسمــــن 
شاي دقيق مع رائحة أزهار الياسمين. )١٨ كالوري(

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

٢٢ النعنـــاع 
شاي بالنعناع طازج وصافي والنكهة المنعشة. )١2 كالوري(

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

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



األســـود

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

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

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

ليمون وزنجبيل
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القهــــوة والكــــاكــــاو
قهوة آرابيكا بنسبة ١٠٠٪ من بتيل هو مزيج من حبوب البن ذات األريج 

الفواح من منطقة سانتوس جنوب البرازيل ومنطقة جمة اإلثيوبية

قهوة بتيل المميزة  
م في دّلة مع تمر رطب عضوي. ختيارك من قهوة عربية فاتحة أو داكنة التحميص تقدَّ

٤٤  صغير )ثالث حبات تمر( )2٤ كالوري( 
٧٥ متوسط )سبع حبات تمر( )٤٥ كالوري( 

٥٤ قهــــوة رويــــال 
م في دّلة مع ثالث حبات تمر رطب. )٦٨ كالوري( قهوة بتيل المميزة مع الزعفران والهيل، تقدَّ

٢٩ التيــــه التمر 
طبقات من القهوة الغنية مع دبس التمر الطبيعي والكريمة المخفوقة. )٥٩٠ كالوري(

٢٣ إسبريسو )دبل( )١٠ كالوري( 
١٧ إسبريسو )صغير( )٥ كالوري( 
٢٩ كــابتشينـو )2٠١ كالوري( 
٢٩ كــافيــه التـيــه )١٩١ كالوري( 
٢٥ أمريكانــــو )٦2 كالوري( 
٢٧ قهـــوة تركي )٦2 كالوري( 
٣٢ قهـــوة تركي بالهيل )٦2 كالوري( 
٢٧ فالت وايـــت )2١٤ كالوري( 

م مع تمور الرطب العضوية. جميع مشروبات القهوة تقدَّ
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٣٢ كافيــه كراميل 
قهوة غنية محمصة مع  وشراب الكراميل، مع كريمة مخفوقة و كراميل. )٣٦٥ كالوري(

٣٢ كافيــه موكا غامق 
قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة وكريمة مخفوقة. )٤٣٣ كالوري(

٣٢ كافيــه أفوغاتو 
إسبريسو بتيل الغني والمميز على آيس كريم الفانيال الفاخر. )١١٤ كالوري(

٣٧ التيــــه إسبــاني 
طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،دبس التمر من بتيل وحليب على البخار. )٤٤٤ كالوري(

٣٢ التيــــه الهيل 
طبقات من القهوة مع حليب على البخار ودبس التمر بالهيل. )22٨ كالوري(

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

٣٦ شوكوالتة ساخنة ڤالرونا 
شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية والمغطاة بالحليب الكريمي. )٤٥2 كالوري(

٣٠ شوكوالتة ساخنة نباتية 
شوكوالتة ساخنة نباتية، محضرة مع حليب اللوز. )2٠٥ كالوري(

دلل مشروبك 

تمتع بقهوتك باختيارك من

٧  شراب الكراميل )٨2 كالوري( / دبس الفانيليا )٨٤ كالوري( /  
دبس الهيل )٦٩ كالوري( /  كريمة مخفوقة )٦٠ كالوري( / إسبريسو )٥ كالوري(

حليب خالي الدسم / حليب الصويا / حليب اللوز / حليب جوزالهند



التيه سعودي




