
S E A S O N A L  S P E C I A L S

الجــلــوتيــــن من  خــاليـــة 



الطماطم الحــارة والكينــوا
 حساء صحي محضر من مزيج الحمص،

الكينوا، البصل والطماطم الطازجة. )٣٢٩ كالوري( 

٣٩

الهليون
 حساء الهليون الناعم المزين 
بالبقدونس الطازج. )١٩٠ كالوري(

٣٩

بتيــل كلــوب
 طماطم، أفوكادو، بيض بين طبقات من إختيارك

 من الخبز الخالي من الجلوتين. 
تونة )٥٣٧ كالوري( / دجاج )٥٧٩ كالوري(  

   67

العــدس
 حساء عدس أسود كثيف مع البطاطس ،

يقدم مع الليمون. )٢٤٦ كالوري(

٣٩

الطمـاطـم
حساء طماطم كالسيكي مزين بجبن الموتزاريال 

الصغيرة وبيستو الجرجير. )٢٧٢ كالوري(

٣٩

حلوم كلوب
 حلوم مشوي، باذنجان، فلفل، خرشوف،

 أفوكادو، رمان وبابا غنوج، يقدم مع
الخضراوات المشكلة. )٧١٤ كالوري(

67

الســــلطـــات

الحســـــاء

الشطـــــائر

سيــزر
قلب الخس الروماني مع خبز محمص بالزعتر، جبن 

بارميزان ريجيانو وتتبيلة سلطة السيزر.
 سادة )٣٢٢ كالوري( / دجاج )٤٥٣ كالوري( / 

روبيان متبل )٣٧١ كالوري(

6٥  / 6٠  / ٥٠

الروبيان والسبانخ الصغيرة
 روبيان متبل بالليمون مع األفوكادو، كينوا،

 طماطم، سبانخ صغيرة، يقدم مع تتبيلة جبن بارميزان 
ريجيانو من بتيل. )٣٦٣ كالوري(

6٨

تونة البحر األبيض المتوسط
 تونة فينتريسكا، مع األفوكادو تقدم على الكينوا، 

 لفت، طماطم صغيرة، فطر، بصل 
وتتبيلة الليمون الكريمي. )٣٨٩ كالوري(

62

بتيــل بوكــي بـــاول
تبولة كينوا، أفوكادو، جرجير، قرع محمص،شمندر،كوسة، 

بصل وحلوم مشوي، طماطم صغيرة وبيستو اللفت.
 دجاج بالزعتر )٥٥٧ كالوري( / روبيان متبل )٥٣٣ كالوري( / 

تونة ساكو )٥٦٩ كالوري(

6٨

األفوكادو
خضراوات مشكلة، أفوكادو، طماطم صغيرة، هليون، جبن 

بارميزان ريجيانو مع تتبيلة سلطة السيزر.
 سادة )٤٠٢ كالوري( / دجاج )٥٣٢ كالوري( / 

روبيان متبل )٤٥١ كالوري(

7٣  / 6٨  / ٥٨

تبــولــة الكينــوا
 حبوب الكينوا مع أوراق النعناع، رمان ، بصل، 

 خيار، بقدونس، طماطم و تتبيلة
 الليمون الحامض. )٣٦١ كالوري(

٥2

الجرجيــر البــري
أوراق الجرجير مع الفطر المشوي، طماطم صغيرة، 

 الصنوبر، جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة 
خل البلسميك من بتيل. )٢٨٠ كالوري(

٥6

سوبـــر فـــود
حبوب الكينوا، عدس، شمندر، القرع، تقدم مع أوراق 

السبانخ، اللفت، حبوب متنوعة وتتبيلة األفوكادو.
 سادة )٤١٥ كالوري( / دجاج )٥٥٠ كالوري( /  

حلوم )٦٥٢ كالوري(

7٨  / 7٨  / 6٨

 جميع أطباقنا محضرة يدوًيا في مطبخ واحد ، وبالتالي ال يمكننا ضمان بيئة خالية من الجلوتين تمامًا ، 
ومع ذلك ، فإننا نفعل كل ما في وسعنا لتجنب التلوث المتقاطع.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



 إختيارك من بين تشكيلة لذيذة من الحلويات الخالية من الجلوتين ، 
متاحة عند طاولة عرض الحلويات لدينا.

ريغاتوني الكينــوا األومبري
 معكرونة خالية من الجلوتين تقدم مع صلصة أومبريا ، 

 هليون، بزالء خضراء، فاصوليا فرنسية ، 
خرشوف بري وبصل. )٨٣٦ كالوري( 

7٣

سباغيتي الروبيان التايجر
معكرونة سباغيتي خالية من الجلوتين مع روبيان تايجر 

متبل ، طماطم صغيرة وحساء سرطان البحر مزين 
بالليمون والريحان. )٦٦٨ كالوري(

٨2

ريغاتوني الكينــوا األرابياتا
 معكرونة خالية من الجلوتين، مع قطع الطماطم 

 وزيتون ليغوريا وجبن بارميزان ريجيانو وصلصة
 طماطم حارة. )٩٩٧ كالوري(

7١

ريغاتوني الكينــوا األجبان الثالثة
معكرونة خالية من الجلوتين مع صلصه كريمية خفيفة 

 من جبن ماسكربوني وجبن بارميزان ريجيانو
وجبن بيكورينو. )٨٩٨ كالوري( 

6٤

فوسيلي الدجــاج
 معكرونة حلزوني خالية من الجلوتين مع

 دجاج، فطر، ثوم وبقدونس مع صلصة الكريمة
 الُمعدة من اللبنة الطازجة. )٩٦١ كالوري(

7٤

فوسيلي الروبيــــان
 معكرونة خالية من الجلوتين تقدم مع 

 الروبيان المتبل بالكزبرة وصلصة 
الطماطم الكريمي. )١٢٤٥ كالوري(

76

المعكرونة العضــويــة والريــزوتـــو

الحلـــــويــــات

دجاج سالتيمبوكا
 صدر دجاج محشو بالموتزاريال، المريمية

  الطازجة، وطماطم مجففة يقدم مع 
 جراتين البطاطس، هليون مشوي 

وصلصة الدجاج. )٥٧٥ كالوري( 

٩٩

السلمون المشوي والكينوا
سلمون مشوي ُيقدم على طبقة من ريزوتو الكينوا 

والكزبرة الطازجة والهليون والبازالء والكوسة وصلصة 
الليمون الجاف والزعتر. )٦٢٨ كالوري(

١2٤

ستيك ريب آي مشوي
 شريحة لحم بقري ريب آي أسترالي مشوية،

 تقدم مع سلطة سوبر فود الصحية، كينوا، 
 عدس، شمندر، القرع، أوراق السبانخ، اللفت، 

حبوب متنوعة وتتبيلة األفوكادو. )٧٠٤ كالوري( 

١٣٥

تاغلياتا لحم بقري
 لحم بقري، بطاطس مهروسة، 

 جزر ، صلصة الفطر 
وسلطة منوعة. )٧٠٧ كالوري(

١٣2

األطبــــاق الرئيسيــــة

 جميع أطباقنا محضرة يدوًيا في مطبخ واحد ، وبالتالي ال يمكننا ضمان بيئة خالية من الجلوتين تمامًا ، 
ومع ذلك ، فإننا نفعل كل ما في وسعنا لتجنب التلوث المتقاطع.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

ريزوتــو الفطــر
ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، سيبس، البوق 

األسود، كاردونسيلو، الفطر األبيض وشيوديني، بقدونس 
طازج وجبن بارميزان ريجيانو. )٦١٩ كالوري( 

6١



All prices are inclusive of VAT.

All of our dishes are handcrafted in one kitchen, we therefore cannot guarantee a purely gluten-free 
enviroment, however, we do everything within our control to avoid cross contamination.

S A L A D S

CAESAR
Romaine hearts with Parmigiano Reggiano 

cheese and Caesar dressing.

Plain (322Kcal) / Chicken (453Kcal) /  
Marinated prawns (371Kcal)

5 0  /  6 0  /  6 5

PRAWN & BABY SPINACH
Lemon marinated prawns, avocado, quinoa, 

tomatoes and baby spinach, paired with Bateel 
Parmigiano Reggiano cheese dressing. (363Kcal)

6 8

MEDITERRANEAN TUNA
Tuna Ventresca with avocado served on  quinoa,  

kale, cherry tomatoes, mushrooms,  onions, drizzled 
with a creamy lemon dressing. (389Kcal)

6 2

BATEEL POKE B OWL
Quinoa tabbouleh, avocado, wild rocket 

roasted butternut squash, beetroot, zucchini, onion, 
grilled halloumi, cherry tomatoes and kale pesto.

Chicken zaatar (557Kcal) / Marinated prawns (533Kcal) /  
Seared tuna Saku (569Kcal)

6 8

AVO C A D O
Mixed greens, avocado, cherry tomatoes, asparagus,  
Parmigiano Reggiano cheese and Caesar dressing.

Plain (402Kcal) / Chicken (532Kcal) /  
Marinated prawns (451Kcal)

5 8  /  6 8  /  7 3

QUI N OA  TA B B OUL E H
Quinoa with mint leaves, pomegranate,  

onions, cucumber, parsley, tomatoes and  
citrus lemon dressing. (361Kcal)

5 2

WI L D  RO C K E T
Wild rocket leaves with sautéed mushrooms, cherry 

tomatoes, pine nuts and Parmigiano Reggiano 
cheese, dressed with Bateel date balsamico. (280Kcal)

5 6

SUP E RF O OD
Quinoa, lentils, beetroot, butternut squash, 

 served with baby spinach, kale, mixed seeds and 
avocado dressing.

Plain (415Kcal)/ Chicken (550Kcal)/  
Halloumi (652Kcal)

6 8  /  7 8  /  7 8

BATEEL CLUB
Tomatoes, avocado and egg, layered between 

your choice of toasted gluten-free bread.

Tuna (537Kcal) / Chicken (579Kcal)

6 7 

HALLOUMI CLUB

Grilled halloumi, aubergine, peppers, artichoke, 
avocado, pomegranate and Baba Ganoush served 

with garden greens. (714Kcal)

6 7

S A N D W I C H E S

SPICY TOMATO & QUINOA
A hearty soup of blended chickpeas, quinoa, 

onion and fresh tomatoes. (329Kcal)

3 9

ASPARAGUS
A delicate asparagus soup garnished 

with fresh parsley. (190Kcal)

3 9

LENTIL
A hearty black lentil soup with potatoes,  

served with lemon. (246Kcal)

3 9

TOMATO
Classic tomato soup garnished with 

baby mozzarella and arugula pesto. (272Kcal)

3 9

S O U P S



All prices are inclusive of VAT.

All of our dishes are handcrafted in one kitchen, we therefore cannot guarantee a purely gluten-free 
enviroment, however, we do everything within our control to avoid cross contamination.

UMBRIAN QUINOA RIGATONI 
Gluten-free pasta served with an Umbrian sauce, 

asparagus, green peas, French beans, grilled 
artichoke and onions. (836Kcal)

7 3

TIGER PRAWN SPAGHETTI
Gluten-free spaghetti with marinated Tiger  

prawns served in a cherry tomato and crab bisque, 
garnished with lemon and basil. (668Kcal)

8 2

Q UINOA RIGATONI ALL’  ARRABIATA
Gluten-free pasta with Ligurian olives, 
cherry tomatoes, Parmigiano Reggiano  

cheese and a spicy tomato sauce. (997Kcal)

7 1

T HRE E  C H E E SE  QUI N OA  RI GATON I
Gluten-free pasta in a creamy yet light sauce 

featuring mascarpone, Parmigiano Reggiano  
and pecorino cheese. (898Kcal)

6 4 

C H I C K E N  F USI L L I
Gluten-free pasta spirals with chicken,  

mushrooms, garlic and parsley in a creamy  
sauce made with fresh labneh. (961Kcal)

7 4

P RAWN  F USI L L I
Gluten-free pasta served with marinated  

prawns and a hint of coriander with  
a creamy tomato sauce. (1245Kcal)

7 6

O R G A N I C  PA S TA S  &  R I S O T T O S

MUSHRO OM  RI SOT TO
Arborio risotto with fresh shiitake, cep, black trompette, 

Cardoncello, button and chiodini mushrooms,  
fresh parsley and Parmigiano Reggiano cheese. (619Kcal)

6 1

RI B E Y E  ST E A K
Grilled Australian rib-eye steak served with  

a healthy superfood salad, quinoa, lentils, beetroot, 
butternut squash, baby spinach, kale, mixed seeds 

and avocado dressing. (704Kcal)

1 3 5

B E E F  TAGL I ATA
Beef tenderloin, homemade mashed  

potatoes, baby carrots, mushroom sauce   
and mixed salad. (707Kcal)

1 3 2

Choose from our delicious selection of gluten-free desserts,  
available at our confectionary counter.

BATEEL CHICKEN SALTIMB O CCA
Corn-fed chicken breast filled with  

mozzarella, fresh sage and sun-dried tomatoes, 
served with a potato gratin, grilled asparagus and 

chicken jus. (575Kcal)

9 9

GRILLED SALMON & QUINOA
Grilled salmon on a light quinoa risotto featuring 
fresh coriander, asparagus, peas, zucchini and an  

dry lemon zaatar sauce. (628Kcal)

1 2 4

M A I N  C O U R S E S

D E S S E R T S



bateel.com


	KSA_GlutenFree_Menu_A_29AUG2019
	KSA_GlutenFree_Menu_E_29AUG2019



