
مستــــوحـــاة من البحـــر المتـــوسط، بتــــأثيـــــر محـلي.

مــع بصمـــة بتيــــل.



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

يتوفر عند الطلب ُخبز خالي من الغلوتين.

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.    نبـــاتي

الحســـــاء

٣،4٠ القمح على طريقة البحر المتوسط 
الحساء المميز

 حساء دافئ مع حبوب بورلوتي ،حبوب الفارو المغذية، 
الكيل الطازج ومزيج من البهارات المتوسطية.

٣،4٠ الهليـــون  
 الهليون الناعم  الطازج مع مزيج من البهارات

الشهية، المزين بالبقدونس الطازج.

٣،4٠ الفطـــر  
 حساء الفطر الغني المحضر من فطر بورتشيني،

أويستر، شيتاكي، فطر أبيض طازج وفطر شيوديني.

٣،4٠ الدجــــاج  
 حساء الدجاج الكالسيكي الكريمي والتوابل 

يقدم مع الخبز المحمص الطازج.

٣،4٠ الطماطم والموزاريال  
 حساء طماطم كالسيكي متبل بالبهارات

 الطازجة مزين بجبن الموتزاريال البافالو الكريمي 
وبيستو الكيل.

٣،4٠ العـــدس  
 حساء عدس أسود كثيف مع البطاطس، والبهارات

يقدم مع الليمون و الخبز المحمص بالزعتر.

5،4٠ السلمون المدخن واألفوكادو 
 سلمون مدخن شهي وسلطة األفوكادو مع
 خس أحمر، فجل وهليون بتتبيلة المورينجا

والسمسم األسود.

5،٢٠ بروشيتا الحلوم واألفوكادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو الطازج على 

 خبز البروشيتا المقرمش، مزين بالزعتر، السماق، 
حمص الشمندر واليمون.

4،٦٠ بروشيتا األفوكادو وطماطم هيرلـــوم 
 أفوكادو ناعم على توست، مع طماطم هيرلوم وجبن

 فيتا، متبل بالزعتر الطازج ومزيج حبوب الفلفل مع
جليز بلسميك التمر المميز من بتيل.

٦،4٠ طبق مقبــالت بتيل  
 شرائح موزاريال بافالو والطماطم الطازجة على طبقة

 من الخضروات المشوية وبريزاوال مزينة ببيستو
الريحان والبلسميك.

المقبــــــالت

القمح على طريقة البحر المتوسط

طبـــق مقبـــالت بتيـــل



بروشيتا الحلوم واألفوكادو



السـلــطــــــات
تشكيلة بتيل من السلطات الشهية الُمحضرة من أفضل المّكونات

وُتقدم مع التتبيالت المميزة.

٦،5٦،٠٠ / ٠ / 5،٠٠ األفــوكــــادو 
 خضراوات مشكلة مع أفوكادو، طماطم صغيرة

 وهليون،مع جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة
السيزر الكالسيكية.

ساده / دجاج / روبيان متبل.

5،١٠ تبـــولــة الكينـــوا  
 كينوا شهية مع أوراق النعناع، رمان ،بصل، 

 خيار، بقدونس وطماطم، تقدم مع 
تتبيلة الليمون الحامض.

5،٦٠ بتيــل بــوكي بــاول  
 مزيج من تبولة كينوا، أفوكادو، جرجير، 

 قرع محمص، شمندر، كوسة ، بصل، حلوم مشوي
وطماطم صغيرة.

دجاج بالزعتر / روبيان متبل / تونة ساكو.

5،4٠ الكينـــوا والتوت  
 مزيج من الكينوا البيضاء والحمراء الغنية بالبروتين 

 مع التوت المجفف، األفوكادو الطازج، اليقطين 
المحمص، الطماطم والبندق.

٦،٦٠ / ٦،٦٠ / 5،5٠ سوبـــر فـــود 
الطبق المميز

 كينوا، عدس، شمندر، قرع، تقدم مع أوراق السبانخ، 
الكيل، حبوب متنوعة، الجوز وتتبيلة األفوكادو.

ساده / دجاج / حلوم.

٦،٣٠ / 5،٩٠ / 4،٦٠ سيـــــزر 
 سلطة كالسيكية محضرة من قلب الخس الروماني 

 مع خبز محمص بالزعتر، جبن بارميزان ريجيانو 
وتتبيلة سلطة السيزر.

ساده / دجاج / روبيان المتبل.

5،٨٠ تونة البحر األبيض المتوسط 
 تونة فينتريسكا، مع األفوكادو، حبوب الفارو، 
 كيل، طماطم صغيرة، فطر وبصل تقدم مع

تتبيلة الليمون الكريمي.

5،٨٠ بـــاول أخضر  
 طبق نباتي صحي من الكينوا ،أوراق خضراء، بزالء، هليون، 

 أفوكادو، بروكولي، طماطم، فاصوليا فرنسية، 
بذور مشكلة وتتبيلة المورينجا.

نبـــاتي

سوبرفـــود

الكينوا والتوت

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   



بــــاول أخـــضـــربــــاول أخـــضـــر



الشطــــــائر
مجموعة مختارة من الشطائر الصحية المصنوعة من الخبز الطازج
المشهور لدينا. يتوفر عند الطلب قائمة طعام خالية من الغلوتين.

5،٦٠ 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 / بريزاوال / دجاج

5،١٠ لفائـــف الدجــاج  
 قطع دجاج طرية ُتقدم مع أيولي الفلفل الحار، 

 فلفل، طماطم، زيتون ليغوريا ، جرجير بري، 
جبن البيكورينو الملفوف في خبز الصاج.

5،١٠ حلـــوم كلــــوب 
 حلوم مشوي طازج، باذنجان، فلفل، خرشوف، أفوكادو، 

رمان وبابا غنوج، يقدم مع الخضراوات المشكلة.

٦،٩٠ شبــاتـــا تــاندرلــوين  
 شرائح لحم بقري طري، خس روماني، 

 طماطم حلوة ومايونيز بالخردل، يقدم مع
سلطة صحية بتتبيلة الجوز.

نبـــاتي

شيـــاباتا تاندرلويــــن

بتـيــل كلوب

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   



حلوم كلوب



المعــكــــرونة العضــــويــة 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.

٦،٠٠ أومبريــان ريغاتوني 
الطبق المميز

 معكرونة ريغاتوني مع ،هليون، بزالء خضراء، 
 فاصوليا فرنسية ،خرشوف مشوي وبصل 

تقدم مع صلصة أومبريا التقليدية.

5،5٠ ريغاتوني األجبــان الثالثــة  
 معكرونة ريغاتوني مع صلصه كريمية خفيفة 

 من جبن ماسكربوني، جبن بارميزان ريجيانو
وجبن بيكورينو.

5،٨٠ ريغاتوني األرابياتـــا  
 معكرونة ريغاتوني شهية في صلصة طماطم 

 حارة، مع قطع الطماطم ، زيتون ليغوريا 
و مزينة بجبن بارميزان ريجيانو.

٨،٦٠ لينجويني روبيان كينج 
 روبيان تايجر متبل مع طماطم صغيرة 

 وصلصه سرطان البحر مزين 
بالليمون والريحان الطازج.

٦،٣٠ فوسيلي الدجاج 
 معكرونة فوسيلي محضرة بعناية مع دجاج، فطر، ثوم 

 وبقدونس، تقدم مع صلصة الكريمة الُمعدة 
من اللبنة الطازجة.

5،٧٠ ريزوتــو الفطـــر  
 ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ،

 البوق األسود، كاردونسيلو، الفطر األبيض وشيوديني ،
بقدونس طازج وجبن بارميزان ريجيانو.

ريغاتوني األرابياتا

أومبريان ريغاتوني

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   





األطبــــــاق الرئيسيـــــة
جميع األطباق ُتعد من قبل طهاة بتيل الذين يسافرون

حول العالم سعيًا لتقديم أشهى أصناف الطعام.

١٠،٠٠ السلمون المشوي والكينوا 
الطبق المميز

 سلمون مشوي ُيقدم على طبقة من ريزوتو الكينوا
 والكزبرة الطازجة، الهليون، البازالء، الكوسة وصلصة

الليمون الجاف والزعتر.

٨،٦٠ دجاج سالتيمبوكا  
 صدر دجاج مغذى على الذرة محشو بالموتزاريال، 
 المريمية الطازجة، وطماطم مجففة يقدم مع 

جراتين البطاطس، هليون مشوي وصلصة الدجاج.

٩،٧٠ تاجلياتا لحم بقري  
 لحم بقري طري، يقدم على طريقة تاجلياتا مع 

بطاطس مهروسة، جزر ،صلصة الفطر.

٠،٩٠ سوتيه الهليون 

٠،٩٠ سوتيه البطاطس 

١،٧٠ بطاطس مهروسة 

١،٧٠ جراتين البطاطس 

١،٧٠ سلطة خضراء 

٢،١٠ ريزوتو الكينوا 

٢،١٠ ريزوتو الفارو 

اإلضافــــات الجانبيــــــة

تاجليـــاتا لحم بقري

دجاج سالتيمبوكا

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   





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

باستخدام المكونات الصحية الطبيعية

٣،5٠ مخفــوق بتيل 
 مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة الفانيال الفاخر ،

الحليب، تمر رطب  العضوية واإلسبريسو.

٣،4٠ سموثــي أكـــــــاي  
 أكاي صحي، في مزيج من حليب اللوز والموز مع 

صلصة التوت ورقائق اللوز .

٣،4٠ سموثــي األفوكادو والتمر  
 أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع تمر رطب بتيل

العضوية لمذاق حلو.

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،5٠ الليمون والنعناع  
 عصير كالسيكي من الشرق الـأوسط محضر من الليمون 

وأوراق النعناع الطازجة ويقدم مع الثلج المجروش.

٢،5٠ البرتقال المنعش  
 عصير البرتقال الطازج مع عصير األناناس الحلو

والغرينادين والليمون.

٢،5٠ سكينـي كــوالدا  
 مزيج منعش من األناناس وعصير الليمون الطازج،  

مع مياة جوزالهند والثلج المجروش.

٢،5٠ ليمونادة بينك شيا  
 مشروب صحي لذيذ محضر من مزيج الليمون الطازج ،

الجريب فروت و بذور الشيا الغنية.

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.

٧5٠ مل

عصائـــر السموثـــي

عصائـــر الموكتـيــــل
عصــــائر ّفوارة

ليمونادة بينك شيـــا

سموثي األفوكادو والتمر

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   



المشـــروبــــات البــــــاردة

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  

٢،١٠ الخــــوخ 
٢،5٠ العسل، الليمون والزنجبيل  
٢،5٠ الورد والهيل  
٢،١٠ الليمون والنعناع  

٢،١٠ التـيــه مثلج 
٢،١٠ مـــوكــــا  
٢،٩٠ فرابيـــه بودينج التمر  
٢،5٠ التـيــه ماتشـــا  
٢،١٠ قهوة بتيل برو الباردة  

١،٨٠ / ٢،٨٠ سان بليجرينو 
مياه فوارة 5٠٠ مل / ١ لتر

١،٦٠ / ٢،٦٠ أكــــوا بانــــا 
مياه معدنية 5٠٠ مل / ١ لتر

٠،٨٠ مياه محلية 5٠٠ مل 
١،5٠ مشروبات غازيــــة  
١،٦٠ مياه جوزالهند  

العصــائـــر الطازجــــــة

مخفـــوق الحـليــب

الشـــاي الُمثلج المنزلي

القهـــوة الُمثلجة

المياه والمشروبات الغازية

األنــانــاس

قهوة بتيل برو الباردة

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   



الشـــــــاي
استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازج من أجود األنواع

إلرضاء حتى المتذوق األكثر تميزاً.

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.

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 

األخضـــــر

األســـــود المعزز بالنكهات

١،٩٠ رويبوس دي ڤاهين 
 مزيج من البراعم وورد قطيفة، رويبوس دي ڤاهين

من مريمية جنوب أفريقيا مع الفانيال.

١،٩٠ البـــابونج  
 يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة 

عطرية خفيفة وراقية.

٢،4٠ الليمون والزنجبيل  
 مزيج رائع من الشاي األسودمع  الزنجبيل، الليمون، 

العسل والقرفة.

5،٢،٧٠ / ٠٠ المغربي التقليدي  
 شاي كالسيكي. هذا الشاي المغربي الراقي هو

مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.
صغير / كبير

دارجيلنج

المغربي التقليدي

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   



C O F F E E  &  C O C O A القهــــوة والكـــاكــــاو
قهوة آرابيكا بنسبة ١٠٠٪ من بتيل هو مزيج من حبوب البن ذات األريج الفواح من منطقة

سانتوس جنوب البرازيل، مع حبوب القهوة العربية اإلثيوبية

قهوة بتيل المميزة  
م في دّلة مع   قهوة عربية تقليدية تقدَّ

تمر رطب عضوي من مزارعنا.

٣،١٠  صغير )ثالث حبات تمر( 
5،٦٠  متوسط )سبع حبات تمر( 
٨،٢٠ كبير )تسع حبات تمر( 

4،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 تمور الرطب العضوية. جميع مشروبات القهوة تقدَّ

١،٧٠ إسبريسو )دبل( 
١،٢٠ إسبريسو )صغير( 
١،٩٠ كــابتشينـو  
١،٩٠ كــافيــه التـيــه  
٢،5٠ ماتشـــا التـيــه  
١،٧٠ أمريكانــــو  
٢،٠٠ قهـــوة تركي  
١،٧٠ إسبريسو ماكياتو  
٢،٠٠ فالت وايـــت  

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،5٠ 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

٠،5٠  شراب الكراميل / شراب الفانيليا / شراب البندق /  
كريمة مخفوقة / إسبريسو

دلل مشروبك 

نبـــاتي

التيـــه إسبــاني

قهوة بتيل المميزة

تخضع األسعار إلى 5٪ ضريبة بلدية و4٪ ضريبة سياحة.   



حــفـــالت بتـــيـــل
مثالية الجتماعات العمل والحفالت الخاصة 

والمناسبات االجتماعية األنيقة.


