
قائمـــــــة الفطـــــور



الكالسيـــكي من بتـيـــل

بروشيتا الحلوم واألفوكادو

 السعرات الحرارية اليومية الموصى بها هي 2000 سعر حراري للنساء و 2500 سعر حراري للرجال. 
جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

نبـــاتي

الخــــاص 

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

86 فطـــور بتيــل 
 بيض أومليت أو مخفوق كالسيك، معجنات من 

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

105 فطـــور صحـــي  
 بيض أومليت كالسيكي أو بياض البيض يقدم مع الهليون،

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

98 فطـــور الشـــرق  
 طبق بتيل الشرقي أو شكشوكة، سلة خبز بتيل، 

ومشروب ساخن أوعصير طازج.

اإلختيــــار الصحــي

58 طبق آســاي باول المتوسطي 
 مزيج آساي عضوي مغطى بالجرانوال والشمام

 والبطيخ والتوت والفيزاليس وقليل من زبدة الكاجو
مغطى رقائق جوز الهند. )303 كالوري(

62 عصيـدة بتيــل 
 مزيج صحي من الكينوا وبذور الشيا والشوفان

 الممزوج بحليب اللوز وشراب التمر العضوي
والموز والتوت الصيفي. )592 كالوري(

72 بروشــيــتا الحلوم واألفوكــادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكاد على خبز البروشيتا 

 المقرمش ومزين بالزعتر،  السماق، حمص 
الشمندر والليمون. )575 كالوري(

55 الفـــواكـــه الموسميـــة  
 تشكيلة بتيل من الفواكـــه الطازجــة 

من الموسم، مقطعة وتقدم في  طبق للمشاركة. )١3٦ كالوري(

52 الجرانـــوال العضويـــة  
 زبادي طبيعي قليل الدسم مغطى بالجرانوال المقرمشة 
وتشكيلة من الفاكهة الموسمية المقطعة. )2٨5 كالوري(

69 أومليت بيــاض البيض  
 أومليت بتيل المميز محضر من بياض البيض،

مع الفطر الطازج والملفوف. )١٦١ كالوري(

طبق آساي باول المتوسطي



عصيــدة بتيل



74 بانكيــك فاريناتــا اإليطاليــــة 
 بيض مسلوق مع الحمص وفطائر البارميزان مع

 الفلفل األحمر واألفوكادو ، مغطى بحبوب الكانيليني 
والزيتون وصلصة الطماطم. )5١٨ كالوري(

72 بيــض رويـــال 
 بيضتان مسلوقتان مع السلمون االسكتلندي المدخن 

 والسبانخ المحمرة ويقدم على المافن  اإلنجليزي المحمص
المحضر على الطريقة المنزلية مع الصلصة الهولندية وسوتيه 

الهليون األخضر. )732 كالوري(

69 بيــض بينــديكــت  
 بيضتان مسلوقتان مع شرائح الديك الرومي على المافن

 اإلنجليزي المحضر على  الطريقة المنزلية المغطى 
بالصلصة الهولندية، ُيقدم مع سوتيه الهليون. )٦44 كالوري(

65 شكشـوكـــة بيض على الطريقة الباسكية 
 شكشوكة مع لمسة بتيل محضرة من الفلفل األحمر، 

 مع بيضتان مسلوقتان، لبنة بالسماق وتقدم مع
خبز بيتا مشوي. )32١ كالوري(

البيـــــــــض

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة نبـــاتي

بيض رويـــال

أطبــاق البــيـــــض

التــــارتيــن

69 تـــارتيــن الفطــر 
 سوتيه فطر بورتوبيللو وفطر بري مع لبنة أعشاب طازجة ، 

 يقدم على خبز الحبوب المحمص مع بيض مسلوق 
وجبن بارميزان ريجيانو. )527 كالوري(

69 توســت بتيل باألفوكادو 
 خبز محمص من القمح الكامل مع

 األفوكادو الطازج، الجرجير وبيضتان مسلوقتان - 
طبق كالسيكي ال يقاوم. )529 كالوري(

79 تارتين السلمون المدخن واألفوكادو 
 سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست

 األفوكادو المقرمش، مزين بتارتار الشمندر
ولبنة الليمون. )5١0 كالوري(

البيــض األومليت

54 كالسيـــك )3١4 كالوري( 
59 جبن بارميزان ريجيانو الُمعتق لـ 24 شهر )430 كالوري( 
69 شرائح السلمون اإلسكتلندي )37٨ كالوري( 
62  السبانخ والفيتا )493 كالوري( 

  

البــيـــــض المخفوق

54 مخفــوق كالسيك  
 ثالث بيضات مخفوقة ، تقدم على خبز عجين

مخمر ومحمص ولبنة طازجة. )3٨4 كالوري(

65 شكشـوكـــة بيض مخفــوق  
 بيض مخفوق بصلصة الفلفل األحمر المشوي 

واللبنة، يقدم مع خبز عجين مخمر ومحمص. )٦44 كالوري(

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

بانكيــك فارينــاتا اإليطالية



تارتيـــن الفطر



الفطــــــــــور

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الوافـــل البلجيكي

كرواســـون اللـــوز

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

الفطــور المميـــز

82 طبق بتيل الشرقي 
 تشكيلة من أطباق فول أومبريا المحضرة على

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

وخبز البيتا الدافئ. )٨54 كالوري(

65 الوافــل البلچيكي  
 وافل طازج محضر علي الطريقة المنزلية

 يقدم مع تشكيلة التوت، صلصة توت العليق،
كريمة مخفوقة وصلصة الشوكوالتة الغنية. )١١27 كالوري(

72 التوست الفرنسي بالتمر  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع الكراميل

المملح، كريمة شانتيلي  والتوت الطازج. )١277 كالوري(

دلل فطـــورك 

18 الحلوم المشوي )25٦ كالوري( 
18 لبنـــة طازجـــة )79 كالوري( 
18 أفوكــــادو )2١3 كالوري( 
2٣ سوتيه البطاطس )354 كالوري( 
2٣ هليــون )39 كالوري( 
27 سلمون إسكتلندي مدخن )١32 كالوري( 

الكرواســــون والمعجنــــات

المـــافن الطــازج

16 كرواســـون ســـادة )254 كالوري( 

18 كرواســـون الجبن )2٦0 كالوري( 

18 كرواســـون اللــوز )327 كالوري( 

18 كرواســـون الشوكوالتــة )307 كالوري( 

18 التــوت البري )439 كالوري( 

18 الشـــوكوالتة والبنــدق )4٨٦ كالوري( 

18 توفي الموز والتمـــر )422 كالوري( 



توست فرنسي بالتمر



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

باستخدام المكونات الصحية الطبيعية

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

42 التــوت الحـــار  
 مزيج طازج من فاكهة التوت والبرتقال والجريب فروت

والنعناع مع لمسة من الفلفل األحمر الحار. )١53 كالوري(

42 ميــول متوسطي  
 مزيج حمضي منعش من الزنجبيل وعصير الليمون

والتين والرمان مع شراب التمر العضوي. )١٦١ كالوري(

42 موهيتو الباشن فروت  
عصير رمان طازج بالنعناع والليمون والصودا. )١3١ كالوري(

42 موهيتو الرمان  
عصير الرمان الطازج مع نعناع، ليمون وصودا. )322 كالوري(

42 ليمونادة التمر والتين  
 مزيج منعش من التين، الليمون وشراب

التمر الكالسيكي. )254 كالوري(

٣9 الليمون الطازج والنعناع  
 عصير كالسيكي من الشرق األوسط محضر من الليمون 

وأوراق النعناع الطازجة ويقدم مع الثلج المجروش. )207 كالوري(

٣9 سموثــي الباشن فروت 
 مزيج منعش من فاكهة الباشن فروت والمانجو واألناناس
والتفاح مع شراب التمر بالباشن فروت من بتيل. )297 كالوري(

٣9 مخفــوق بتيل 
 مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة الفانيال الفاخر ،

الحليب، تمر رطب  العضوية واإلسبريسو. )35١ كالوري(

٣9 سموثــي األفوكادو والتمر  
 أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع 

تمر رطب بتيل العضوي. )499 كالوري(

عصائـــر السموثـــي

٣9 تشاركول ديتوكس 
 مزيج من الكرز والموز والتوت األسود

والكشمش األسود والتوت والفحم النشط. )١73 كالوري(

٣9 أورانج ديتوكس  
 مزيج مثالي ُمحضر من البرتقال واألناناس

والجزر والزنجبيل الطازج. )70 كالوري(

٣9 جرين كولد بريس 
 مزيج فريد من السبانخ والتفاح والخيار والكرفس

واألناناس والليمون والزنجبيل. )9١ كالوري(

٣9 ريد كولد بريس  
 مزيج ديتوكس مثالي محضر من الشمندر

والجزر والتفاح والخيار والليمون والزنجبيل. )9١ كالوري(

عصائـــر الديـــتوكس

عصائـــر الموكتـيــــل

ميول متوسطي

موهيتــو الباشن فروت



المشـــروبــــات البــــــاردة

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

٣4 البرتقال )١١٦ كالوري( 
٣4 الجــــزر )١0٨ كالوري( 
٣4 التفاح )١49 كالوري( 
٣4 البرتقال والجزر )١١٦ كالوري( 

٣7 التمـــر )3٦4 كالوري( 
٣7 الفانـــيــال )434 كالوري( 
٣7 الشـــوكوالتــــة )390 كالوري( 
٣7 الفستــــق والتمر )447 كالوري( 

٣9 التـيــه الفستق والكريمة المثلج )490 كالوري( 
٣4 التـيــه مثلج )١١٨ كالوري( 
٣4 مـــوكــــا مثلجة )227 كالوري( 
٣9 التـيــه سعودي مثلج )١2٨ كالوري( 
٣9 التـيــه إسباني مثلج )444 كالوري( 

٣8 / 24 سان بليجرينو 
مياه فوارة 500 مل / 1 لتر

٣6 / 22 أكــــوا بانــــا 
مياه معدنية 500 مل / 1 لتر

12 مياه نوفــا 250 مل 
20 مشروبات غازيــــة  

85 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. )٦7 كالوري / ١١5 كالوري(

750 مل

العصــائـــر الطازجــــــة

مخفـــوق الحـليــب

القهـــوة الُمثلجة

المياه والمشروبات الغازية

عصــــائر ّفوارة

8  شراب الكراميل )٨2 كالوري( / شراب الفانيال )٨4 كالوري( 
 شراب الهيل )٦9 كالوري( / كريمة مخفوقة )٦0 كالوري(

إسبريسو )5 كالوري(

دلل مشروبك 

الشـــاي الُمثلج المنزلي

٣2 رويبوس )١0٦ كالوري( 
٣2 الخــــوخ )١20 كالوري( 
٣6 العسل، الليمون والزنجبيل )2٨3 كالوري(  

الفستق والتمر

التــوت الحــار



الشـــــــاي
استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازج من أجود األنواع

إلرضاء حتى المتذوق األكثر تميزاً.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

24 اليـــاسمــــن 
شاي مميز مع رائحة أزهار الياسمين. )١٨ كالوري(

24 الصيني األخضر 
شاي أخضر فاخر، مع مذاق خفيف ومنعش. )١١ كالوري(

24 النعنـــاع 
 شاي بالنعناع طازج وصافي 

والنكهة المنعشة. )١2 كالوري(

24 سينشا آريــــاكي 
 شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع

نكهات نباتية راقية. )5 كالوري(

24 دارجيلنــج 
شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور رقيقة وحلوة. )9 كالوري(

24 إيرل جراي فلور بلو  
شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز ومتوازن جداً. )١٦ كالوري(

24 شاي االفطار االنجليزي  
مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل. )٨ كالوري(

األخضـــــر

األســـــود النكهــــات

ليمون وزنجبيل

المغربي التقليدي

26 رويبوس دي ڤاهين 
 مزيج من البراعم وورد قطيفة، رويبوس دي ڤاهين

من مريمية جنوب أفريقيا مع الفانيال. )٨ كالوري(

26 البـــابونج  
 يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة 

عطرية خفيفة وراقية. )5 كالوري(

٣0 الليمون والزنجبيل  
 مزيج رائع من الشاي األسودمع  الزنجبيل، الليمون، 

العسل والقرفة. )4١ كالوري(

58 / ٣5 المغربي التقليدي  
 شاي كالسيكي. هذا الشاي المغربي الراقي هو

مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.
صغير )١4 كالوري( / كبير )5٨ كالوري(



C O F F E E  &  C O C O A القهــــوة والكـــاكــــاو
 قهوة آرابيكا بنسبة 100% من بتيل هو مزيج من حبوب البن ذات األريج الفواح 

من منطقة سانتوس جنوب البرازيل ومنطقة جمة اإلثيوبية

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

قهوة بتيل المميزة  
م  قهوة سعودية محمصة قليال تقدَّ

في دّلة مع تمر رطب عضوي.

49  صغير )ثالث حبات تمر( )24 كالوري( 
75 متوسط )سبع حبات تمر( )45 كالوري( 

69 قهــــوة سعودي 
 قهوة سعودية مصدرها أعالي جبال منطقة جازان مع الزعفران

م في دّلة مع ثالث حبات تمر رطب عضوي. )١40 كالوري( والهيل، تقدَّ

قهوة بذور التمــر  
 قهوة منعشة خالية من الكافيين ومضادة لألكسدة، 

محضرة من بذور التمر المحمصة وتقدم طازًجة.

49  تحميص كالسيكي )١93 كالوري( 
54 مـع الهيـل )١9٨ كالوري( 

 نقدم حبوب أرابيكا السعودية التي يتم الحصول عليها حصرًيا
من منطقة جازان الجبلية. 

م مع تمر رطب عضوي. جميع مشروبات القهوة تقدَّ

2٣ / 17 إسبريسو صغير )5 كالوري(  /  دبل )١0 كالوري(  
29 كــابتشينـو )20١ كالوري( 
29 كــافيــه التـيــه )١9١ كالوري( 
27 أمريكانــــو )٦2 كالوري( 
29 قهـــوة تركي )٦2 كالوري( 
٣4 قهـــوة تركي بالهيل )٦2 كالوري( 
28 فالت وايـــت )24 كالوري( 
27 كــــورتـــادو )١02 كالوري( 
27 قهوة طازجة )٦2 كالوري( 

قهوة سعــودي

 حليب خالي الدسم / حليب منزوع الدسم /  حليب الصويا / 
حليب اللوز /  حليب جوزالهند/  حليب الشوفان

تمتع بقهوتك باختيارك من

التيه الفستق والكريمة
8  شراب الكراميل )٨2 كالوري( / شراب الفانيال )٨4 كالوري( 

 شراب الهيل )٦9 كالوري( / كريمة مخفوقة )٦0 كالوري(
إسبريسو )5 كالوري(

دلل مشروبك 

٣9 التيــــه الفستق والكريمة 
قهوة بالفستق ، مغطاة بالكريمة والفستق المكرمل. )390 كالوري(

٣9 التيــــه سعـــودي 
 مزيج فريد من قهوة بتيل المميزة مع اإلسبريسو،

شراب التمر والزعفران. )١٦4 كالوري( 

٣9 التيــــه إسبــاني 
 طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،

شراب التمر من بتيل وحليب على البخار. )444 كالوري(

٣9 التيــــه التمر 
 طبقات من القهوة الغنية مع شراب التمر

الطبيعي والكريمة المخفوقة. )590 كالوري(

٣4 كافيــه كراميل 
 قهوة غنية محمصة مع شراب الكراميل، 

مع كريمة مخفوقة و كراميل. )3٦5 كالوري(

٣4 كافيــه موكا غامق 
قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة  وكريمة مخفوقة. )433 كالوري(

٣8 أفوغاتو التمـــر 
إسبريسو بتيل الغني والمميز على آيس كريم ا لتمر. )22٨ كالوري(

٣8 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا 
 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية

والمغطاة بالحليب الكريمي. )452 كالوري(

٣8 شوكوالتة ساخنة نباتية 
شوكوالتة ساخنة نباتية، محضرة مع حليب اللوز. )205 كالوري(



بتيل للمناسبات
االختيار األفضل الجتماعات العمل، الحفالت 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.


