
قائمـــــــة الحلويــــــــات



الحلـــويـــات الفــاخــرة،
برعايــــة بتــــيل.

 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، وهي مستوحاة من

الكالسيكية التقليدية وتغمرها 

 النكهات الغنية والمثيرة لتذوق

نكهة ال تقاوم.

يمكنك االستمتاع بالتوقيعات 

الحرفية الحلوة والعروض الموسمية 

والكعك المميز واآليس كريم الطازج 

والمعجنات اللذيذة ، كل ذلك أثناء 

االستمتاع بخدمة كافيه بتيل الرائعة 

والضيافة العربية.

اكـتــــــــشــــــــــــف الفــــــــــــرق



تري ليتشي التمر

الحلويــــات الموسميةالحلويــــات المميـــزة

٤،٢٠ فوندان الشوكوالتــــة 
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية

 مذابة في داخله، تقدم مع آيس كريم الفانيال
الفرنسي الفاخر.

٤،٢٠ بودنج التمر على طريقة بتيل  
 بودنج تمر دافئ ُيقدم مع صلصة الزبدة

 وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل
ودبس التمر.

٤،٢٠ تري ليتشي التمر  
 تمر رطب المميز من بتيل مع الكعك

 الهش والخفيف ومغطاة بمزيج من
كريمة شانتيلي وماسكاربوني.

٣،٦٠ كرانــش جـــوزالهند  
 بسكويت جوزالهند المخبوز طازجًا مع موس 

 شوكوالتة الحليب الناعم وقليل من كريمة 
جوزالهند الحلوة .

٣،٤٠ كعكـــة المانـــجو والباشـــون فروت  
 طبقة من بسكويت الجوزهند مع كريمة المانجو،

الموز والباشون فروت، طبقة جليز الشوكوالتة .



كعكـــة المانـــجو والباشـــون فروتتخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و٤٪ ضريبة سياحة.   

الحلويــــات الكالسيـــكية

٢،9٠ كعكة الكراميل المملح والشوكوالتة 
 مزيج غني من براوني الشوكوالتة، 

 الكراميل المملح وموس شوكوالتة الحليب، 
مزينة باللوز المكرمل.

٣،١٠ ميلفــاي بالدبس  
 رقائق ُمعدة على الطريقة الفرنسية مع

 الكريمة الناعمة بنكهة دبس تمر بتيل
إلضافة مذاق فريد.

٢،9٠ كعكـــة الجــزر  
 كعكة غنية مكونة من الجزر الطازج، 
الجوز الفاخر و كريمة الجبن الخفيفة.

٢،9٠ تشيز كيك كالسيكيـــة  
 كعكة الجبن األمريكية مع الجبن الكريمي 

 على رقائق من بسكويت مقرمش، 
مزينة بالفراولة الطازجة.

٣،١٠ كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة 
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب

 التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر
الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين.

٢،٣٠ بـــراونــي الشوكوالتـــة  
 براوني لذيذة ورطبة محضرة من ٦٤٪ شوكوالتة

بتيل البرازيلية والبقان المكرمل.

٣،١٠ فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان 

 المقرمش، دبس تمر بتيل وتمر خالص 
مزينة بجوز البقان المكرمل.

٣،١٠ فطيرة تمر خالص بالفستق  
 فطيرة لذيذة ومقرمشة مع الفستق الفاخر ، 

دبس تمر بتيل وتمر خالص .



كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة

اآليس كريـــــمالصنــــداي

٤،٧٠ القهـــــوة 
 آيس كريم قهوة ذو النكهة اللذيذة يقدم على

 طريقة أفوغاتو مع قهوة بتيل المميزة ،
بودنج التمر الدافئ صغير وتمر رطب.

٣،٧٠ الشـــوكوالتــــة  
 آيس كريم شوكوالتة مع كريمة شانتيلي
 و قرص شوكوالتة، يقدم مع الشوكوالتة

الساخن الجاهزة للصب.

٤.9٠ صنداي تمر بتيل 
 بودينج التمر من بتيل يقدم دافئ مع
 آيس كريم الزبادي، صوص الكراميل،

كريمة شانتيلي وجوز البقان المكرمل.

٣،٤٠ صنداي بيدمونت الفستق  
 آيس كريم الفستق مع كريمة

شانتيلي ومزين بالفستق المقرمش.

٢،٦٠ آيس كريم فاخر 
٢ سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة بدءاً من 

 فانيال كالسيكية، شوكوالتة، قهوة عربية، 
قهوة، فستق أو زبادي مع جوز البقان والدبس .

٢،5٠ الســـــوربيـــه  
 سوربيه توت بري طازج

وسوربيه الليمون اللذيذ.

طبــــق الرطـــب 
٠،9٠  صغير ) ٣ تمور(  
١،5٠  متوسط ) 5 تمور( 
٢،٠٠ كبير ) ٧ تمور( 

٠،5٠  صلصة الكراميل / صلصة الشوكوالتة /  
 صلصة الفراولة /  كريمة مخفوقة / 

جوز البقان المكرمل

دلل اآليس كريم بإختيارك من 



حــفـــالت بتـــيـــل
مثالية الجتماعات العمل وحفالت العشاء 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.


