قائمـــــــة الفطـــــور

طبق أكاي بتيل

الفــطـــــــور

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

المميـــز *

فطـــور بتيــل

اإلختيــــار الصحــي
٥،٥٠

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

فطـــور صحـــي

طبق أكــــاي باول
مزيج أكــاي ناعم مع جرانوال مغطــاة
بالعسل ،توت ،موز وكيوي  ،ومغطى
برقائق جوز الهند.

٧،٥٠

أومليت بياض البيض يقدم مع الهليون،
السلمون المدخن واألفوكادو ،طبق فواكه صغير،
ومشروب ساخن أوعصير ديتوكس.

فطـــور الشـــرق

٣،٢٠

٣،٢٠

الفـــواكـــه الموسميـــة
تشكيلة بتيل من الفواكـــه الطازجــة
من الموسم ،مقطعة بعنايــة وتقدم في
طبق للمشاركة.

٧،٢٠

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

٤،٨٠

أومليت بيــاض البيض
أومليت بتيل المميز محضر من بياض البيض،
مع الفطر الطازج والملفوف األخضر.

* العروض الترويجية والخصومات غير قابلة للتطبيق

نبـــاتي

تخضع األسعار إلى ٪ 5ضريبة بلدية.

الكالسيـــكي من بتـيـــل

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

الفطــور المميـــز
طبق بتيل الشرقي

توســـت األفوكـــادو
٥،٥٠

تشكيلة من أطباق فول أومبريا المحضرة على
الطريقة المنزلية ،اللبنة ،جبن الحلوم المشوي،
بابا غنوج ،زيتون ليغوريا ،نعناع ،طماطم ،خيار ،
والخبز العربي.

الوافــل البلچيكي

خبز مقرمش من القمح الكامل مع
األفوكادو الطازج ،الجرجير وبيضتان مسلوقتان -
طبق كالسيكس ال يقاوم.

٤،٥٠

وافل طازج محضر علي الطريقة المنزلية
يقدم مع تشكيلة التوت ،صلصة توت العليق،
صلصة الشوكوالتة الغنية.

توست بتيل الفرنسي

٤،١٠

توست بريوش طازج ودافئ ُ ،يقدم مع
الكراميل المملح ،صلصة التوت البري الحلوة،
ودبس تمر بتيل.

طبق فطــور بتـــيل
تشكيلة مميزة من توست األفوكادو،
جبن الحلوم المشوي ،سوتيه البطاطس،
نقانق ،تقدم مع الصنوبر و البيض المسلوق.

توســت بتيل باألفوكادو

٤،٩٠

٦،٢٠

بروشــيــتا الحلوم واألفوكــادو

٥،٢٠

جبن الحلوم المشوي مع األفوكاد على
خبز البروشيتا المقرمش ومزين بالزعتر،
السماق ،حمص الشمندر والليمون.

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.

٤،٦٠

البــيـــــض
بيــض رويـــال

البيــض األومليت أو المخفوق
٥،٢٠

بيضتان بوتشيد مع السلمون المدخن
والسبانخ المحمرة ويقدم على المافن
اإلنجليزي المحمص المحضر على الطريقة
المنزلية مع الصلصة الهولندية
وسوتيه الهليون األخضر.

بيــض بينــديكــت

سوتيــه الفطـر

المدخن اإلسكتلندي
السلمون ُ

٥،٠٠

بيضتان بوتشيد مع شرائح الديك الرومي
على المافن اإلنجليزي المحضر على
الطريقة المنزلية المغطى بالصلصة الهولندية،
ُيقدم مع سوتيه الهليون األخضر.

شكشــوكـــة بتيــل
بيض بوتشيد في صلصة الطماطم مع
الفلفل الرومي ،البصل وجبن الفيتاُ ،يقدم
مع الخبز العربي.

ســـادة

جبن بارميزان ريجيانو
المعتق لمدة  24شهراً
ُ

٤،٦٠

سوتيه الفطر و جبن
بارميزان ريجيانو

٤،٠٠

٤،٢٠
٤،٣٠

٤،٨٠

٥،١٠

دلل فطـــورك بإختيارك من

سوتيه الكيل

٠،٩٠

نقانق الدجاج

٠،٩٠

الحلوم المشوي

٠،٩٠

سوتيه البطاطس

٠،٩٠

هليــون

٠،٩٠

أفوكــــادو
سلمون مدخن

١،١٠
١،8٠

بيض بينيدكت

المخبــــوزات

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

الكرواســــون والمعجنــــات

المـــافن الطــازج
التــوفي وتمر ُخالص

١،٢٠

كرواســـون ســـادة

١،١٠

التــوت البري

١،٢٠

كرواســـون الجبن

١،٣٠

الشـــوكوالتة والبنــدق

١،٢٠

كرواســـون اللــوز

١،٣٠

كرواســـون الزعتر

١،٣٠

كرواســـون الشوكوالتــة

١،٣٠

رول القـــرفة

١،٣٠

فطيرة دنماركية بالمشمش والفستق

١،٣٠

كرواســـون اللوز

المشروبـــات البــــاردة

انتعش مع تشكيلتنا الحصرية من المشروبات الباردة.

عصائـــر السموثـــي
مخفوق بتيل

عصائـــر الموكتـيــــل
٣،٥٠

مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة
الفانيال الفاخر  ،الحليب ،تمر رطب
العضوية واإلسبريسو.

سموثــي أكـــــــاي

مزيج الفواكه والخضروات الصحية من
الخالص
الخس الروماني ،التفاح األخضر ،رطب ُ
العضوي ،البرتقال وعشبة الليمون.

٣،٤٠

أكاي صحي ،في مزيج من حليب اللوز
والموز مع صلصة التوت ورقائق اللوز .

سموثــي األفوكادو والتمر

ديتوكس بتيل

ريد ديتوكس

٣،٤٠

الليمون والنعناع

 ٧٥٠مل

٢،٥٠

عصير البرتقال الطازج مع عصير األناناس
الحلو والغرينادين والليمون.

عصــــائر ّفوارة

مشروب بتيل المميز لإلحتفاالت

٢،٥٠

عصير كالسيكي من الشرق األوسط
محضر من الليمون وأوراق النعناع الطازجة
ويقدم مع الثلج المجروش.

البرتقال المنعش

خالي من السكر ،مشروب فّ وار خالي من الكحول
محضر من التفاح و أجود أنواع التمر
والرمان المنتقاة يدوي ًا.

٣،٣٠

الرمان،
ديتوكس مثالي ُمحضر من الشمندرُ ،
العنب األسود وعصير الليمون الطازج.

أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع تمر
رطب بتيل العضوية لمذاق حلو.

الفوار بالتمر أو بالرمان
بتيل ّ

٣،٣٠

سكينـي كــوالدا
٦،٠٠

٢،٥٠

مزيج منعش من األناناس وعصير الليمون
الطازج ،مع مياة جوزالهند والثلج المجروش.

ليمونادة بينك شيا
مشروب صحي لذيذ محضر من
مزيج الليمون الطازج  ،الجريب فروت
و بذور الشيا الغنية.

٢،٥٠

المشروبـــات البــــاردة

انتعش مع تشكيلتنا الحصرية من المشروبات الباردة.

المثلج المنزلي
الشـــاي ُ
الخــــوخ

العصــائـــر الطازجــــــة
2.10

العسل ،الليمون والزنجبيل

٢،٥٠

الورد والهيل

٢،٥٠

الليمون والنعناع

٢،١٠

البرتقال

٢،٢٠

الجــــزر

٢،٢٠

التفاح األخضــــر

٢،٢٠

البرتقال والجزر

٢،٢٠

األنـــانـــاس

٢،٢٠

المثلجة
القهـــوة ُ
التـيــه مثلج

٢،١٠

مـــوكــــا

٢،١٠

فرابيـــه بودينج التمر

٢،٩٠

التـيــه ماتشـــا

٢،٥٠

قهوة بتيل برو الباردة

٢،١٠

تونيـــك إسبريـــسو مع رمان

٢،١٠

مخفــوق الحليب
التمـــر

٣،٠٠

الفانـــيــال

٣،٠٠

الشـــوكوالتــــة

٣،٠٠

الفــــراولـــة

٣،٠٠

الفستــــق

٣،٢٠

الكراميل المملح والبقان

٣،٢٠

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

مياه معدنية  ٥٠٠مل  ١ /لتر

مياه محلية  ٥٠٠مل

سموثي األفوكادو والتمر

٢،٨٠ / ١،٨٠
٢،٦٠ / ١،٦٠
٠،٨٠

مشروبات غازيــــة

١،٥٠

مياه جوزالهند

١،٦٠

الشـــــاي

استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازجة من أجود األنواع.

األخضـــــر

األســـــود
١،٩٠

دارجيلنــج
شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور
رقيقة وحلوة.

شاي دقيق مع رائحة أزهار الياسمين.

إيرل جراي فلور بلو

١،٩٠

شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز
ومتوازن جداً.

الفطور اإلنجليزي

١،٩٠

شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع
نكهات نباتية راقية.

١،٩٠

رويبوس دي ڤاهين
شاي رويبوس مع مزيج من البراعم ،
ورد قطيفة والفانيال.

١،٩٠

البـــابونج
المعد من البابونج بنكهة
يمتاز هذا الشاي ُ
عطرية خفيفة وراقية.

٢،٤٠

الليمون والزنجبيل
مزيج رائع من الشاي األسودمع الزنجبيل،
الليمون ،العسل والقرفة.

٥،٠٠ / ٢،٧٠

شاي كالسيكي .هذا الشاي المغربي الراقي هو
مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.

١،٩٠

شاي بالنعناع طازج وصافي
والنكهة المنعشة.

سينشا آريــــاكي

المعزز بالنكهات

صغير  /كبير

الصيني األخضر

١،٩٠

شاي أخضر فاخر ،مع مذاق خفيف ومنعش.

النعنـــاع

مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل

المغربي التقليدي

اليـــاسمــــن

١،٩٠

١،٩٠

القهـــوة والكاكــــاو

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

قهوة بتيل المميزة

كافيــه كراميل

تقدم في دلّة مع
قهوة عربية تقليدية َّ
تمر رطب عضوي من مزارعنا.

قهوة غنية محمصة مع وشراب الكراميل،
مع كريمة مخفوقة و كراميل.

صغير (ثالث حبات تمر)
متوسط (سبع حبات تمر)
كبير (تسع حبات تمر)

قهــــوة رويــــال

٣،١٠
٥،٦٠
٨،٢٠
٤،٨٠

تقدم في
قهوة بتيل المميزة مع بهارات الزعفرانَّ ،
دلّة مع ثالث حبات تمر رطب من مزارعنا.

التيــــه التمر

٢،٣٠

طبقات من القهوة الغنية مع شراب التمر
الطبيعي والكريمة المخفوقة.

كافيــه موكا غامق

٢،٣٠

٢،٣٠

قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة
وكريمة مخفوقة.

كافيــه أفوغاتو

٢،٥٠

إسبريسو بتيل الغني والمميز على
آيس كريم الفانيال الفاخر.

التيــــه إسبــاني

٢،٢٠

طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،
قطر التمر من بتيل وحليب على البخار.

تقدم مع
جميع مشروبات القهوة َّ
تمور الرطب العضوية.

شوكوالتة ساخنة ڤالرونا

إسبريسو (دبل)

١،٧٠

إسبريسو (صغير)

١،٢٠

كــابتشينـو

١،٩٠

كــافيــه التـيــه

١،٩٠

ماتشـــا التـيــه

٢،٥٠

أمريكانــــو

١،٧٠

قهـــوة تركي

٢،٠٠

إسبريسو ماكياتو

١،٧٠

فالت وايـــت

٢،٠٠

٣،٢٠

شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية والمغطاة
بالحليب الكريمي.

شوكوالتة بيضاء وكركم

٢،٦٠

شوكوالته بيضاء ساخنة
مع قليل من توابل الكركم.

شوكوالتة ساخنة نباتية

٢،٦٠

شوكوالتة ساخنة خالية من الذنب ،محضرة
مع حليب اللوز.

تمتع بقهوتك باختيارك من

دلل مشروبك
شراب الكراميل  /شراب الفانيليا /
شراب البندق  /كريمة مخفوقة /
إسبريسو

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

٠،٥٠

نبـــاتي

التيــــه إسبـــاني

حــفـــالت بتـــيـــل
مثالية الجتماعات العمل وحفالت العشاء
الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.

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

5.50

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

Healthy Breakfast

7.50

Egg white omelette served with
asparagus, smoked salmon and
avocado, mini fruit platter, and a hot
beverage or detox juice.

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

Bateel Açaí Bowl

3.20

Smooth açaí blend topped with
honey-coated granola, berries,
banana and kiwi, with a dusting
of coconut flakes.

Seasonal Fruits

3.20

Bateel’s selection of fresh
seasonal fruits, carefully sliced and
presented on a sharing plate.

7.20

Egg White Omelette

4.80

Bateel’s signature omelette made
from egg whites, mixed with fresh
mushrooms and green kale.

*Promotions and discounts are
not applicable

Vegan

Prices are subject to 5% Municipality Tax.

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

5.50

AV O C A D O T O A S T

Bateel Avocado Toast

Traditional selection of homemade foul
madame, labneh, grilled halloumi,
baba ganoush, Ligurian olives, mint,
tomatoes, cucumber and Arabic bread.

Crunchy wholewheat bread topped
with fresh avocado, wild rocca and
two perfectly poached eggs –
an irresistible classic.

Belgian Waffles

Halloumi & Avocado
Bruschetta

4.50

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

Bateel French Toast

4.10

Warm brioche French toast served
with salted caramel, sweet raspberry
coulis and Bateel date dhibs.

Bateel Breakfast Plate

6.20

Signature selection of avocado toast,
grilled halloumi, sautéed potatoes and
sausages, finished with pine nuts and a
poached egg.

4.90

5.20

Grilled halloumi with avocado on
crunchy bruschetta, enhanced with
zaatar, sumac, beetroot hummus
and zesty lemon.

Heirloom Tomato &
Avocado Bruschetta
Crushed avocado on toast, topped
with sweet heirloom tomatoes and
feta, seasoned with zaatar and
chilli infusion drizzled with a date
balsamic glaze.

4.60

EGGS

Eggs Royale

OMELETTES OR SCRAMBLED EGGS

5.20

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

Eggs Benedict

5.00

Two poached eggs with sliced turkey
on toasted home-baked English muffins,
topped with hollandaise sauce and
served with sautéed green asparagus.

Bateel Shakshouka
Eggs poached in a delicately spiced
tomato sauce featuring peppers,
onions and feta, served with
Arabic bread.

4.60

Plain

4.00

24-month aged
Parmigiano Reggiano

4.20

Sautéed button
mushrooms

4.30

Scottish smoked salmon

4.80

Sautéed button mushrooms 5 . 1 0
and Parmigiano Reggiano

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

Sautéed kale

0.90

Chicken sausage

0.90

Grilled halloumi

0.90

Sautéed potatoes

0.90

Asparagus

0.90

Avocado

1.10

Smoked salmon

1.80

Eggs Royale

BAKERY

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

FRESH MUFFINS

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

Toffee & Kholas date

1.20

Plain croissant

1.10

Blueberry

1.20

Cheese croissant

1.30

Chocolate & hazelnut

1.20

Almond croissant

1.30

Zaatar croissant

1.30

Pain au chocolat

1.30

Cinnamon roll

1.30

Apricot & pistachio danish 1 . 3 0

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

3.50

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

Açaí Smoothie

Bateel Detox

3.40

Red Detox

The healthiest açaí blend with
almond milk and banana, drizzled
with raspberry sauce and topped
with almond flakes.

The perfect detox combination
of beetroot, pomegranate seeds,
sweet black grapes and fresh
lemon juice.

Avocado & Date Smoothie 3 . 4 0

Lemon & Mint

Deliciously fresh Australian
avocados blended with Bateel’s
finest organic rhutab dates for
a sweet treat.

A Middle Eastern classic that blends
fresh lemon juice with mint leaves,
served over crushed ice.

Orange Refresher

6.00

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.

750ml

3.30

2.50

2.50

Freshly squeezed orange juice
layered with sweet pineapple juice,
light grenadine and a dash of
zesty lemon.

S PA R K L I N G

Bateel Sparkling Date or
Pomegranate

3.30

Unique blend of fresh romaine
lettuce, green apple, organic rhutab
dates, orange juice and lemongrass.

Skinny Colada

2.50

A delicious blend of sweet
pineapple, fresh lemon and coconut
water, served over crushed ice.

Chia Pink Lemonade
A deliciously healthy drink with a
blend of zesty lemon, grapefruit
and nutritious chia seeds.

2.50

CHILLED BEVERAGES

Reset and refresh with our exclusive selection of chilled drinks.

HOMEMADE ICED TEAS

FRESH JUICES

Peach

2.10

Orange

2.20

Honey, Lemon & Ginger

2.50

Carrot

2.20

Rose & Cardamom

2.50

Green Apple

2.20

Lemon & Mint

2.10

Orange & Carrot

2.20

Pineapple

2.20

ICED COFFEE
MILKSHAKES

Iced Lattè

2.10

Mocha

2.10

D a te

3.00

Date Pudding Frappe

2.90

Va n i l l a

3.00

Matcha Lattè

2.50

C h oc ol a t e

3.00

Bateel Cold Brew Qahwa

2.10

S traw be r r y

3.00

Espresso Tonic
with Pomegranate

2.10

P i sta c h i o

3.20

S a l te d C aram el & Pec an

3.20

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

San Pellegrino
1.80 / 2.80
Sparkling water 500ml/ 1L

1.60 / 2.60

Acqua Panna

Still mineral water 500ml/ 1L

Local Water 500ml

0.80

Soft Drinks

1.50

Coconut Water

1.60

Avocado & Date Smoothie

SPECIALIST TEAS

Savour fine, fresh tea varieties of the highest quality.

BLACK

GREEN

Darjeeling’s Finest

1.90

Premium black tea with delicate
sweet notes.

Earl Grey Fleurs Blues

1.90

Chinese Green

1.90

Mint

Mild Japanese green tea with
uplifting floral notes.

INFUSIONS

1.90

Rooibos tea with rosebuds,
marigold and vanilla.

1.90

Fine chamomile tea that uplifts
with a floral aroma.

Lemon & Ginger

2.40

Black tea with ginger, lemon,
honey and cinnamon.

Traditional
Moroccan

2.70 / 5.00

Moroccan speciality using green
tea and mint leaves.
Small / Large

1.90

Cool and clear mint tea with an
invigorating flavour.

Sencha Ariake

Chamomile

1.90

Premium green tea with a mild
and refreshing taste.

Invigorating blend of the finest
Yunnan and Assam tea.

Rooibos Des Vahines

1.90

Delicate tea with the aroma of
jasmine blossoms.

Balanced black tea with light floral
and citrus hints.

English Breakfast

Jasmine

1.90

COFFEE & COCOA

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

Bateel Signature Qahwa

Caffè Caramel

Arabic coffee served in a dallah
flask with rhutab dates.

Coffee with caramel syrup,
finished with cream and caramel.

Small (three dates)
Medium (seven dates)
Large (nine dates)

3.10
5.60
8.20

Royal Qahwa

4.80

Qahwa with saffron, served in a
dallah with three rhutab dates.

Date Lattè

2.30

2.50

Rich Bateel espresso poured over
artisanal vanilla ice cream.

Spanish Lattè

2.20

Coffee with condensed milk, date
syrup and steamed milk.

All our coffees are served with an
organic rhutab date.

Valrhona Hot Chocolate

Espresso (Double)

1.70

Espresso (Single)

1.20

Cappuccino

1.90

Caffè Lattè

1.90

Matcha Lattè

2.50

Americano

1.70

Turkish Coffee

2.00

Espresso Macchiato

1.70

Flat White

2.00

3.20

French Valrhona hot chocolate
finished with foamed milk.

White Chocolate
& Turmeric

2.60

White hot chocolate with a
sprinkle of turmeric spice.

Vegan Hot Chocolate

2.60

Guilt-free hot chocolate made
with almond milk.

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

E N H A N C E YO U R D R I N K

Vegan

2.30

Coffee with dark chocolate,
topped with whipped cream.

Caffè Affogato

Coffee with date syrup, topped
with whipped cream.

Caramel syrup / Vanilla syrup /
Hazelnut syrup / Whipped cream /
Extra espresso

Dark Caffè Mocha

2.30

0.50

Spanish Lattè

B AT E E L C AT E R I N G
The perfect choice for corporate meetings,
private parties and elegant social events.

