


أطبـــاق المشـــاركة

زيتون جوردال اسباني
 زيتون جوردال اسباني متبل بالبرتقال

و االعشاب. )158 كالوري(

32

سلطة التمر والتين
 سلطة التمر، التين األسود وجبن

 الماعز، برغل القمح،
مزينة بصلصة الخل. )٣٠5 كالوري(

54

تــارتيــن الفطــر
 تارتين الفطر البري ، بريوش محمص

وكونفيت الثوم. )1٧٠٧ كالوري(

72

سلمون مدخن حار
 سلمون مدخن ، هليون مقرمش ،
يقدم مع صلصة هولنديز. )٤٤1 كالوري(

72

حمــص ديـــو
 طبق من حمص الشمندر والجزر

 المحمص والحمص بالكمون ، يقدم مع
خبز البيتا المشوي. )٣5٦ كالوري(

32

روبيــان كينــج
 روبيان كينح األجيلو ، فلفل كاالبريا ،

ثوم وبقدونس. )٤٢5 كالوري(

84

سيليرياك ريزوتــو
 ريزوتو جذور الكرفس المخبوزة 

 بالملح مع لحم البقر المطهو ببطء و بارميجانو
ريجيانو معتق لمدة ٢٤ شهراً. )٢55 كالوري(

88

سلطــة البــوراتـــا
 سلطة بوراتا وطماطم هيرليوم مع الجرجير

البري وبيستو الريحان والفستق. )٢88 كالوري(

64

تـــارتــار التـــونة
 تارتار التونة الصفراء مع األفوكادو 

والليمون الحامض. )٢٧٣ كالوري(

82

سلطــة السلمــون المدخن
 سلطة السلمون االسكتلندي المدخن ،

 والشمندر ، وكريمة الفجل الطازج ، 
ومغطى بالليمون. )11٩ كالوري(

85

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

التــوت الحــار
 مزيج طازج من فاكهة التوت والبرتقال والجريب فروت

والنعناع مع لمسة من الفلفل األحمر الحار. )15٣ كالوري(

42

موهيتو الباشن فروت
مزيج لذيذ غير كحولي من صودا الليمون ، الباشن فروت ، 

البرتقال ، الليمون واألناناس مزين بالنعناع. )1٣1 كالوري(

42

موهيتو الرمــان
 عصير الرمان الطازج مع نعناع،

ليمون وصودا. )٣٢٢ كالوري(

42

ميــول متــوسطـي
 مزيج حمضي منعش من الزنجبيل وعصير

والتين والرمان مع شراب التمر العضوي. )1٦1 كالوري(

44

ليمونادة التمر والتين
 مزيج منعش من التين، الليمون وشراب

التمر الكالسيكي. )٢5٤ كالوري(

42

المشــروبــــات



قــاروص تشيلي
 فيليه سمك القاروص المشوي مع الباذنجان

 المتبل، صلصة الطماطم بالريحان ، سلطة الشمر
المبشورة ، الخيار والزبادي اليوناني بالشبت. )٦٦5 كالوري(

١75

لحم بالك آنجس تندرليون
 لحم البالك أنجوس األسترالي المشوي

 بشكل مثالي يقدم مع صلصة الفلفل ، الهليون
وفوندان البطاطا. )٤٧٣ كالوري(

١55

بيكاتا دجاج صقلية
 صدر دجاج مشوي محشو بالسبانخ

 والريكوتا، تقدم مع زعفران، ليمون وريزوتو
بارميزانو ريجيانو. )٧٩5 كالوري(

١35

ريزوتــو الفطــر
 ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ،

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

ساده )٧88 كالوري(  /  دجاج )8٧٢ كالوري(

١١3  / 98

سمك السلمون االسكتلندي
 فيليه السلمون االسكتلندي من مصادر مستدامة

وروبيان كينج مع األعشاب العطرية والهليون ،  مع صلصة 
كالسيكية من نبات فيرجينيا.)لشخصين( )٦٩٩ كالوري(

١75

أضلع اللحم القصيرة
 ضلع قصير مطبوخ ببطء يقدم مع

 عصيدة من دقيق الذرة والفطر الكريمي ،
ملفوف و جزر. )18٧٩ كالوري(

١75

سباغيتيني سي فوود
 سمك قاروص تشيلي مشوي ، روبيان

 وسمك سلمون يقدم مع معكرونة سباغيتي
وصلصة طماطم سان مارزانو الغنية. )8٧٩ كالوري(

١48

األجبان األربعة
 معكرونة صدف كونشيجلي محشوة

 ببيستو البروكلي والجوز ، الريكوتا ، البانجراتو ومخبوزة 
 في صلصة األجبان األربعة مع الطماطم

و الموزاريال. )85٢ كالوري(

١١5

األطبــــاق الرئيسيــــة

الحلـــــويــــات

تشكيلة األجبان الموسمية
 تشكيلة مختارة من أجبان البحر األبيض المتوسط

  تقدم مع كيكة التمر والبقان ومقرمشات
الفوش المبشورة. )1٠5٠ كالوري(

88

كريم بروليه الڤانيال الكالسيكية
 كاسترد فرنسي مخبوز مع فانيليا ، 

سكر مكرمل و بسكوتي التمر باللوز. )5٤٧ كالوري(

65

فوندان الشوكوالتة
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية
 مذابة في داخله، تقدم مع آيس كريم الفانيال

الفرنسي الفاخر. )٤8٧ كالوري(

65

بيــري باڤلوفــا
 فراولة وتوت العليق باڤلوفــا مع خثارة 
 ليمون أمالفي ، مارينج سويسري وكريم

ماسكاربوني مخفوق. )لشخصين( )5٠1 كالوري(

95

توست فرنسي بالتمر
 توست بريوش طازج ودافئ ،يُقدم مع الكراميل المملح، 

كريمة شانتيلي والتوت الطازج. )1٢٧٧ كالوري(

72

بــودنج التــوفي
 النسخة الجديدة من بودنج التمر من بتيل ، 

 يُقّدم دافًئا مع صلصة موسكوفادو الداكنة بالتمر
وآيس كريم التمر. )٦٢٠ كالوري(

78

استمتع بتشكيلة من اإلضافات الجانبية مع وجبتك 

23 سوتيه البطاطس )٢5٦ كالوري( / بطاطس مهروسة )٢51 كالوري( 
23 سلطة خضراء )5٠ كالوري( / سوتيه الهليون )٣٩ كالوري( 
23 سوتيه الكيل، الهليون والبروكلي )1٠٣ كالوري( 

استمتع بالتحلية مع كوب من قهوة أرابيكا من بتيل أو تشكيلة مختارة من الشاي الحرفي.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



بتيل للمناسبات
االختيار األفضل الجتماعات العمل، الحفالت 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.


