
قائمـــــــة الحلويــــــــات



بودنج التمر

الحلويــــات المميـــزة

٧٨ بودنج التــوفي 
 النسخة الجديدة من بودنج التمر من بتيل ،

 ُيقّدم دافًئا مع صلصة موسكوفادو
الداكنة بالتمر وآيس كريم التمر. )620 كالوري(

٦٥ تري ليتشي التمر  
 شراب التمر بالفانيال من بتيل مع الكعك

 الهش والخفيف ومغطاة بكريمة شانتيلي،
ماسكاربوني طازج وتمر صقعي.)٣٩٩ كالوري(

٦٨ بودنج التمر على طريقة بتيل  
 بودنج تمر دافئ ُيقدم مع صلصة الزبدة

 وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل
وشراب التمر. )٣22 كالوري(

٧٢ توست فرنسي بالتمر  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع 

 الكراميل المملح، كريمة شانتيلي 
والتوت الطازج. )1277 كالوري(

٦٥ فوندان الشوكوالتــــة 
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية

 مذابة في داخله، تقدم مع آيس كريم الفانيال
الفرنسي الفاخر. )487 كالوري(



توست فرنسي بالتمر

الحلويــــات الكالسيـــكية

٥٢  ميلفــاي الكراميل 
المملح والشوكوالتة

 عجينة البف بالكراميل مع كريمة شوكوالتة
 الحليب والكراميل المملح وكريمة

شانتيلي بالكراميل. )424 كالوري(

٤٨ تــارت الليمون 
 فطيرة فرنسية محشوة بكريمة الليمون ،

 كونفيت الليمون الطازج ، المارنغ اإليطالي
وجيلي الليمون المخفوق. )4٣8 كالوري(

٤٨ تشيز كيك التوت  
 حلوى كالسيكية مع لمسة بتيل،

 جبنة الكريمة الخفيفة على قاعدة بسكويت
مقرمشة ومغطاة بصلصة التوت. )60٥ كالوري( 

٤٩ تيــراميسـو 
 حلوى ايطالية كالسيكية من بسكويت 

 سافوياردي مع اسبريسو غني وشراب التمر 
 بين طبقات المسكربون الخفيفة ، 

مغطاة بالكاكاو. )4٩8 كالوري(

٤٥ ميلفــاي الفانيــال  
 رقائق ُمعدة على الطريقة الفرنسية مع

 الكريمة الناعمة بنكهة شراب تمر بتيل
إلضافة مذاق فريد. )447 كالوري(

٥٢ تــارت الفراولــــة 
 تــارت شوكوالتـة صيفيـة محشـوة

 بكاسترد الفانيال ومزينة
بالفراولة الطازجة. )4٣٣ كالوري(

٤٦ إكليــــر الفانيــــال  
 عجينة الشو الهشة  والمحشوة بكريمة الفانيال

ومغطاة  بجليز شوكوالتة الفانيال. )٣86 كالوري(

٥٤ كيكـــة التمـــر 
 كيكة البقان اإلسفنجية مع شراب التمر بين 

 طبقات التمر مع ماسكاربوني بشراب العسل 
المقرمش من بتيل. )487 كالوري(

٣٩ فانيـــال فالن الفرنسيــــة 
 تــارت باريسي كالسيــكي مخبـوز

 بالكاستـــرد الكريمي مع
فـانيال مدغشقر. )42٣ كالوري(

٤٨ كعكـــة الشوكوالتة والتوت 
 كعكــة التـوت النباتيــة مع

 غانــاش كريمـي على بسكويــت
الشوكوالتــة المقرمش. )٥88 كالوري(



تري ليتشي التمر  السعرات الحرارية اليومية الموصى بها هي ٢000 سعر حراري للنساء و ٢٥00 سعر حراري للرجال. 
جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

اآليس كريـــــمالحلويــــات الكالسيـــكية

٤٤ كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة 
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب

 التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر
الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين. )402 كالوري(

٤٢ فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان 

 المقرمش، شراب تمر بتيل وتمر خالص 
مزينة بجوز البقان المكرمل. )44٩ كالوري(

٤٢ فطيرة تمر خالص بالفستق  
 فطيرة لذيذة ومقرمشة مع الفستق الفاخر ، 

شراب تمر بتيل وتمر خالص. )42٥ كالوري(

٤٢ بـــراونــي الشوكوالتـــة  
 براوني شهية مع جوز البقان المقرمش 

 وغاناش الشوكوالتة المصنوع من شوكوالتة
برازيلية المنشأ. )87٥ كالوري(

٣0 آيس كريم فاخر 
 ٢ سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة 

 من فانيال كالسيكية،  )٩٥ كالوري(، تمر )120 كالوري( ، 
 شوكوالتة )٩7 كالوري(، فستق )11٥ كالوري( أو زبادي 

مع جوز البقان والشراب )1٣٩ كالوري(.

طبــــق الرطـــب 
10  صغير ) ٣ تمور( )120 كالوري( 
1٧  متوسط ) ٥ تمور( )200 كالوري( 
٢٢ كبير ) ٧ تمور( )280 كالوري( 

٣٨ أفوغاتو التمــر 
 إسبريسو بتيل الغني والمميز على 

آيس كريم التمر الفاخر.

٨  صلصة الكراميل )1٩4 كالوري( 
 صلصة الشوكوالتة )1٩4 كالوري(   

 صلصة الفراولة )11٥ كالوري(
 كريمة مخفوقة)٣7 كالوري( 

جوز البقان المكرمل )٣٥٣ كالوري(

دلل اآليس كريم  


