
قائمـــــــة الفطـــــور



طبق أكاي بتيل



اإلختيــــار الصحــي

٥،٥٠ فطـــور بتيــل 
 بيض أومليت أو مخفوق، حلوى من إختيارك،

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

٧،٥٠ فطـــور صحـــي  
 أومليت بياض البيض يقدم مع الهليون،

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

٧،٢٠ فطـــور الشـــرق  
 طبق بتيل الشرقي أو شكشوكة،
 سلة خبز بتيل، ومشروب ساخن

أوعصير طازج.

٣،٢٠ طبق أكــــاي باول 
 مزيج أكــاي ناعم مع جرانوال مغطــاة 

 بالعسل، توت ،موز وكيوي ، ومغطى
برقائق جوز الهند.

٣،٢٠ الفـــواكـــه الموسميـــة  
 تشكيلة بتيل من الفواكـــه الطازجــة 

 من الموسم، مقطعة بعنايــة وتقدم في 
طبق للمشاركة.

٤،٨٠ أومليت بيــاض البيض  
 أومليت بتيل المميز محضر من بياض البيض،

مع الفطر الطازج والملفوف األخضر.

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

تخضع األسعار إلى ٥٪ ضريبة بلدية و٤٪ ضريبة سياحة.    نبـــاتي

المميـــز *

* العروض الترويجية والخصومات غير قابلة للتطبيق



توســـت األفوكـــادوالفطــور المميـــز

٥،٥٠ طبق بتيل الشرقي 
 تشكيلة من أطباق فول أومبريا المحضرة على

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

والخبز العربي.

٤،٥٠ الوافــل البلچيكي  
 وافل طازج محضر علي الطريقة المنزلية

 يقدم مع تشكيلة التوت، صلصة توت العليق،
صلصة الشوكوالتة الغنية.

٤،١٠ توست بتيل الفرنسي  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع 

 الكراميل المملح، صلصة التوت البري الحلوة،
ودبس تمر بتيل.

٦،٢٠ طبق فطــور بتـــيل  
 تشكيلة مميزة من توست األفوكادو،

 جبن الحلوم المشوي، سوتيه البطاطس، 
نقانق، تقدم مع الصنوبر و البيض المسلوق.

٤،٩٠ توســت بتيل باألفوكادو 
 خبز مقرمش من القمح الكامل مع

 األفوكادو الطازج، الجرجير وبيضتان مسلوقتان -
طبق كالسيكس ال يقاوم.

٥،٢٠ بروشــيــتا الحلوم واألفوكــادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكاد على 

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

٤،٦٠  بروشــيــتا طماطم 
هيرليوم واألفوكــادو  

 أفوكادو ناعم على توست، مع طماطم
  هيرلوم وجبن فيتا، متبل بالزعتر الطازج 

 ومزيج حبوب الفلفل مع جليز بلسميك 
التمر المميز من بتيل.

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

تخضع األسعار إلى ٥٪ ضريبة بلدية و٤٪ ضريبة سياحة.   



البيــض األومليت أو المخفوقالبــيـــــض

٥،٢٠ بيــض رويـــال 
 بيضتان بوتشيد مع السلمون المدخن 

 والسبانخ المحمرة ويقدم على المافن 
 اإلنجليزي المحمص المحضر على الطريقة

 المنزلية مع الصلصة الهولندية 
وسوتيه الهليون األخضر.

٥،٠٠ بيــض بينــديكــت  
 بيضتان بوتشيد مع شرائح الديك الرومي

 على المافن اإلنجليزي المحضر على 
 الطريقة المنزلية المغطى بالصلصة الهولندية، 

ُيقدم مع سوتيه الهليون األخضر.

٤،٦٠ شكشــوكـــة بتيــل  
 بيض بوتشيد في صلصة الطماطم مع 

 الفلفل الرومي، البصل وجبن الفيتا، ُيقدم
مع الخبز العربي.

٤،٠٠ ســـادة 
٤،٢٠  جبن بارميزان ريجيانو  

الُمعتق لمدة ٢٤ شهراً 
٤،٣٠ سوتيــه الفطـر  
٤،٨٠ السلمون الُمدخن اإلسكتلندي 
٥،١٠  سوتيه الفطر و جبن 

بارميزان ريجيانو  

دلل فطـــورك بإختيارك من 

٠،٩٠ سوتيه الكيل 

٠،٩٠ نقانق الدجاج 

٠،٩٠ الحلوم المشوي 

٠،٩٠ سوتيه البطاطس 

٠،٩٠ هليــون 

١،١٠ أفوكــــادو 

١،٨٠ سلمون مدخن 

بيض بينيدكت



كرواســـون اللوز

الكرواســــون والمعجنــــاتالمـــافن الطــازج

١،٢٠ التــوفي وتمر ُخالص 

١،٢٠ التــوت البري  

١،٢٠ الشـــوكوالتة والبنــدق  

١،١٠ كرواســـون ســـادة 

١،٣٠ كرواســـون الجبن  

١،٣٠ كرواســـون اللــوز  

١،٣٠ كرواســـون الزعتر 

١،٣٠ كرواســـون الشوكوالتــة  

١،٣٠ رول القـــرفة  

١،٣٠ فطيرة دنماركية بالمشمش والفستق  

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



المشروبـــات البــــاردة
انتعش مع تشكيلتنا الحصرية من المشروبات الباردة.

٣،٥٠ مخفوق بتيل 
 مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة

 الفانيال الفاخر ، الحليب، تمر رطب
العضوية واإلسبريسو.

٣،٤٠ سموثــي أكـــــــاي  
 أكاي صحي، في مزيج من حليب اللوز

والموز مع صلصة التوت ورقائق اللوز .

٣،٤٠ سموثــي األفوكادو والتمر  
 أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع تمر

رطب بتيل العضوية لمذاق حلو.

عصائـــر السموثـــي

٩،٠٠ 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.

٧٥٠ مل

عصــــائر ّفوارة

٣،٣٠ ديتوكس بتيل 
 مزيج الفواكه والخضروات الصحية من

 الخس الروماني، التفاح األخضر، رطب الُخالص
العضوي، البرتقال وعشبة الليمون.

٣،٣٠ ريد ديتوكس  
 ديتوكس مثالي ُمحضر من الشمندر، الُرمان،

العنب األسود وعصير الليمون الطازج.

٢،٥٠ الليمون والنعناع  
 عصير كالسيكي من الشرق األوسط 

 محضر من الليمون وأوراق النعناع الطازجة
ويقدم مع الثلج المجروش.

٢،٥٠ البرتقال المنعش  
 عصير البرتقال الطازج مع عصير األناناس

الحلو والغرينادين والليمون.

٢،٥٠ سكينـي كــوالدا  
 مزيج منعش من األناناس وعصير الليمون

الطازج،  مع مياة جوزالهند والثلج المجروش.

٢،٥٠ ليمونادة بينك شيا  
 مشروب صحي لذيذ محضر من

 مزيج الليمون الطازج ، الجريب فروت
و بذور الشيا الغنية.

عصائـــر الموكتـيــــل

تخضع األسعار إلى ٥٪ ضريبة بلدية و٤٪ ضريبة سياحة.   



سموثي األفوكادو والتمر

المشروبـــات البــــاردة
انتعش مع تشكيلتنا الحصرية من المشروبات الباردة.

٢.١٠ الخــــوخ 
٢،٥٠ العسل، الليمون والزنجبيل  
٢،٥٠ الورد والهيل  
٢،١٠ الليمون والنعناع  

٢،١٠ التـيــه مثلج 
٢،١٠ مـــوكــــا  
٢،٩٠ فرابيـــه بودينج التمر  
٢،٥٠ التـيــه ماتشـــا  
٢،١٠ قهوة بتيل برو الباردة  
٢،١٠ تونيـــك إسبريـــسو مع رمان  

١،٨٠ / ٢،٨٠ سان بليجرينو 
مياه فوارة ٥٠٠ مل / ١ لتر

١،٦٠ / ٢،٦٠ أكــــوا بانــــا 
مياه معدنية ٥٠٠ مل / ١ لتر

٠،٨٠ مياه محلية ٥٠٠ مل 
١،٥٠ مشروبات غازيــــة  
١،٦٠ مياه جوزالهند  

الشـــاي الُمثلج المنزلي

القهـــوة الُمثلجة

المياه والمشروبات الغازية

٢،٢٠ البرتقال 
٢،٢٠ الجــــزر  
٢،٢٠ التفاح األخضــــر  
٢،٢٠ البرتقال والجزر  
٢،٢٠ األنـــانـــاس  

٣،٠٠ التمـــر 
٣،٠٠ الفانـــيــال  
٣،٠٠ الشـــوكوالتــــة  
٣،٠٠ الفــــراولـــة  
٣،٢٠ الفستــــق  
٣،٢٠ الكراميل المملح والبقان  

العصــائـــر الطازجــــــة

مخفــوق الحليب 



الشـــــاي
استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازجة من أجود األنواع.

١،٩٠ اليـــاسمــــن 
شاي دقيق مع رائحة أزهار الياسمين.

١،٩٠ الصيني األخضر 
شاي أخضر فاخر، مع مذاق خفيف ومنعش.

١،٩٠ النعنـــاع 
 شاي بالنعناع طازج وصافي 

والنكهة المنعشة.

١،٩٠ سينشا آريــــاكي 
 شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع

نكهات نباتية راقية.

األخضـــــر األســـــود

المعزز بالنكهات

١،٩٠ دارجيلنــج 
 شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور

رقيقة وحلوة.

١،٩٠ إيرل جراي فلور بلو  
 شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز

ومتوازن جداً.

١،٩٠ الفطور اإلنجليزي  
مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل 

١،٩٠ رويبوس دي ڤاهين 
 شاي رويبوس مع مزيج من البراعم ، 

ورد قطيفة والفانيال.

١،٩٠ البـــابونج  
 يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة 

عطرية خفيفة وراقية.

٢،٤٠ الليمون والزنجبيل  
 مزيج رائع من الشاي األسودمع  الزنجبيل،

الليمون، العسل والقرفة.

٢،٧٠ / ٥،٠٠ المغربي التقليدي  
 شاي كالسيكي. هذا الشاي المغربي الراقي هو

مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.
صغير / كبير

تخضع األسعار إلى ٥٪ ضريبة بلدية و٤٪ ضريبة سياحة.   



نبـــاتي

القهـــوة والكاكــــاو
قهوة آرابيكا بنسبة ١٠٠٪ من بتيل هو مزيج من حبوب البن من البرازيل وإثيوبيا.

قهوة بتيل المميزة  
م في دّلة مع   قهوة عربية تقليدية تقدَّ

تمر رطب عضوي من مزارعنا.

٣،١٠  صغير )ثالث حبات تمر( 
٥،٦٠  متوسط )سبع حبات تمر( 
٨،٢٠ كبير )تسع حبات تمر( 

٤،٨٠ قهــــوة رويــــال 
م في  قهوة بتيل المميزة مع بهارات الزعفران، تقدَّ

دّلة مع ثالث حبات تمر رطب من مزارعنا.

٢،٣٠ التيــــه التمر 
 طبقات من القهوة الغنية مع شراب التمر

الطبيعي والكريمة المخفوقة.

م مع  جميع مشروبات القهوة تقدَّ
تمور الرطب العضوية.

١،٧٠ إسبريسو )دبل( 
١،٢٠ إسبريسو )صغير( 
١،٩٠ كــابتشينـو  
١،٩٠ كــافيــه التـيــه  
٢،٥٠ ماتشـــا التـيــه  
١،٧٠ أمريكانــــو  
٢،٠٠ قهـــوة تركي  
١،٧٠ إسبريسو ماكياتو  
٢،٠٠ فالت وايـــت  

٠،٥٠  شراب الكراميل / شراب الفانيليا /  
 شراب البندق / كريمة مخفوقة / 

إسبريسو

دلل مشروبك 

٢،٣٠ كافيــه كراميل 
 قهوة غنية محمصة مع  وشراب الكراميل، 

مع كريمة مخفوقة و كراميل.

٢،٣٠ كافيــه موكا غامق 
 قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة 

وكريمة مخفوقة.

٢،٥٠ كافيــه أفوغاتو 
 إسبريسو بتيل الغني والمميز على 

آيس كريم الفانيال الفاخر.

٢،٢٠ التيــــه إسبــاني 
 طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،

قطر التمر من بتيل وحليب على البخار.

٣،٢٠ شوكوالتة ساخنة ڤالرونا 
 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية والمغطاة

بالحليب الكريمي.

٢،٦٠ شوكوالتة بيضاء وكركم 
 شوكوالته بيضاء ساخنة 

مع قليل من توابل الكركم.

٢،٦٠ شوكوالتة ساخنة نباتية 
 شوكوالتة ساخنة خالية من الذنب، محضرة

 مع حليب اللوز.

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

تمتع بقهوتك باختيارك من

تخضع األسعار إلى ٥٪ ضريبة بلدية و٤٪ ضريبة سياحة.   



التيــــه إسبـــاني



حــفـــالت بتـــيـــل
مثالية الجتماعات العمل وحفالت العشاء 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.


