
المتـــوسط البحـــر  من  مستــــوحـــاة 
بتيــــل بصمـــة  مــع 



55 الفطـــر  
حساء الفطر الغني المحضر من  فطر بورتشيني، أويستر، شيتاكي، 

فطر أبيض  طازج وفطر كيوديني. )176 كالوري(

55 العـــدس  
 حساء عدس أسود كثيف ، والبهارات يقدم مع 

الليمون و الخبز المحمص بالزعتر. )246 كالوري(

نبـــاتي

المقــبــــــــــالت والحــســـــــاء
 مجموعة ُمختارة من المقبالت والحساء ُتقدم مع ُخبز بتيل الطازج.

يتوفر عند الطلب ُخبز خالي من الغلوتين.

اليقطين المشوي

الحســـــاء

55 القمح على طريقة البحر المتوسط 
الحساء المميز

 حساء دافئ مع حبوب بورلوتي ،حبوب الفارو، 
الكيل الطازج ومزيج من األعشاب المتوسطية. )248 كالوري(

55 مينستروني  
 شوربة مرق اللحم البقري الغنية مع كرات اللحم الصغيرة ،

 فاصوليا أومبرين ، معكرونة أورزو ، الخبز المحمص المقرمش 
وجبن البارميزان ريجيانو.

55 اليقطــــين المشوي  
 حساء اليقطين الموسمي مع حبوب

 الكانيليني ومزينة بزيت الفلفل الحار وبذور اليقطين
 ومقرمشات بانغراتاتو. )174 كالوري(

55 الطماطم والبوراتا  
 حساء طماطم كالسيكي مع جبن البوراتا 

الكريمي وبيستو الفستق والريحان. )238 كالوري(

55 الهليـــون  
حساء هليون فرنسي كالسيكي. )228 كالوري(

79 السلمون المدخن واألفوكادو 
 سمك السلمون االسكتلندي المدخن واألفوكادو

 مع الشمندر المتبل ، كريمة الفجل وصلصة
العسل بالخردل . )177 كالوري(

72 بروسكيتا الحلوم واألفوكادو  
 جبن الحلوم المشوي مع األفوكادو الطازج على 

 خبز ا لبروسكيتا المقرمش، مزين بالزعتر، السماق، 
حمص الشمندر والليمون. )٥7٥ كالوري(

79 طبــق المقبالت الشرقيــة  
 طبق مكون من حمص الشمندر،  بابا غنوج، لبنة 

 الزعتر، تبولة الكينوا، حمص الكمون والجزر ، 
الزيتون وجبن الماعز. )780 كالوري(

المقبــــــالت

الحســـــاء

السلمون المدخن واألفوكادو

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



مينستروني



السـلــطــــــات
تشكيلة بتيل من السلطات الشهية الُمحضرة من أفضل المّكونات

وُتقدم مع التتبيالت المميزة.

99  / 94 / 94 / 79 سوبـــر فـــود 
الطبق المميز

 كينوا ،عدس ، شمندر ،قرع ،قرنبيط ،تقدم مع 
 اوراق السبانخ ، ملفوف اخضر ، حبوب متنوعه ، 

عين الجمل ،وتتبيله االفوكادو.
 ساده )370 كالوري( / دجاج )434 كالوري( / حلوم )634 كالوري(

روبيان متبل )684 كالوري( 

طبـــق بتــيل األخضر  75 / 90 / 90 / 95
 أوراق الخس مع األفوكادو تقدم مع 

 الفاصوليا، البزالء،الهليون، والكينوا المقرمشة 
وتتبيلة الليمون الخفيفة.

 ساده )302 كالوري( / دجاج )347 كالوري( / حلوم )606 كالوري(
روبيان متبل )618 كالوري( 

السـلـــمون المدخن الحـــار  115
 سلمون مدخن ومتبل مع شراب التمر  يقدم مع 

 تبولــة الكينوا، الشمندر واألفوكادو مع تتبيلة العسل
والشبت بالخل . )738 كالوري(

روبيـــــان كينج ومانجو  105
 روبيان كينج متبل مع شرائح األفوكادو تقدم مع 

 سلطة المانجو الطازج والشيا، متبلة بصلصة 
البلسميك األبيض ومانجو ألفونسو. )343 كالوري(

  92 / 87 / 87 / 72 سيـــــزر األفــوكــــادو 
 سلطة كالسيكية محضرة من قلب الخس

 الصغير، شرائح األفوكادو، خبز محمص بالزعتر، 
جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة السيزر.

 سادة )448 كالوري( / دجاج )٥0٥ كالوري(
روبيان متبل )42٥ كالوري( / حلوم )٥61 كالوري(

84 القـرنبيــط المتبل 
 سلطة القرنبيط والرمان المحمصة والمتبلة ،

 مع العدس والجرجير والفجل ، مغطاة بجبن الفيتا
والفستق مع صلصة الطحينة.)6٥1 كالوري(

94 / 79 الكينـــوا والتوت  
 كينوا مع التوت المجفف، األفوكادو الطازج، 

اليقطين المشوي، الطماطم والبندق.
سادة )377 كالوري( / حلوم )818 كالوري(

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة نبـــاتي

القرنبيــط المتبل

السلمون المدخن الحار



طبق بتيل األخضر



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

79 دجــاج كلــــوب 
الطبق المميز

 طبقات شهية من شرائح صدور الدجاج مع األفوكادو ،
 فلفل أيولي ، عجة الطرخون مع اختيارك من شرائح

 الخبز المحمص األبيض، القمح الكامل أو
خبز التمر بتيل. )٥17 كالوري(

98 أضلع اللحم كلــــوب  
 طبقات من أضلع لحم بقري قصير مع األفوكادو ،

 فلفل أيولي ، عجة الطرخون مع اختيارك من شرائح
 الخبز المحمص األبيض، القمح الكامل أو

خبز التمر بتيل. )1312 كالوري(

75 تارتين السلمون المدخن واألفوكادو  
 سلمون اسكتلندي مدخن يقدم على توست
 األفوكادو المقرمش، مزين بتارتار الشمندر 

ولبنة الليمون. )٥10 كالوري(

82 بياديــنا التونــة  
 تونة بيضاء من البحر األبيض المتوسط،

 موتزاريال ، بيستو الفستق والريحان ، صلصة الفلفل األحمر ، 
تقدم بين خبز رفيع مقرمش على الطريقة اإليطالي. )667 كالوري(

105 شيبــاتـا أضلع اللحم القصيرة  
 ضلع قصير لحم بقري مطهو ببطء ، تاليجيو مذاب ،
 خردل فطر الكمأة ، مربى تروبيا البصل وجرجير بري 

يقدم في خبز شيباتا المحمص. )740 كالوري(

79 حلـــوم كلــــوب 
 حلوم مشوي طازج، باذنجان، فلفل، خرشوف،

 أفوكادو، رمان وبابا غنوج، يقدم مع 
الخضراوات المشكلة. )810 كالوري(

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

شـيباتا أضلع اللحم القصيرة

دجاج كلوب



بيادينا التونة



المعــكــــرونة 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.

88 ريغاتوني األرابياتـــا 
الطبق المميز

 معكرونة ريغاتوني شهية في صلصة طماطم 
 حارة، مع قطع الطماطم ، زيتون ليغوريا 

و مزينة بجبن بارميزان ريجيانو. )683 كالوري(

 125 كانيلوني أضلع لحم قصير مطهو ببطء 
 معكرونة منزلية الصنع محشوة باألضالع القصيرة 

 ولحم العجل المطهو ببطء ، وأربع أجبان إيطالية 
وصلصة بومودورو مع بارميجيانو ريجيانو. )1214 كالوري(

115 األجبــان األربعـــة  
 معكرونة صدف كونشيجلي محشوة ببيستو البروكلي

 والجوز ، الريكوتا ، البانجراتو ومخبوزة في صلصة
األجبان األربعة مع الطماطم و الموزاريال. )8٥2 كالوري(

84 فطــر كاربونــارا  
 معكرونة لينجويني مع فطر شيتاكي

 و بورشيني المقرمش، بزالء طازجة وسبانخ،
مزينة بصلصة  كاجو نباتية كريمي و خفيفة. )371 كالوري(

148 سبــاغيتيني سي فــوود  
 سمك قاروص تشيلي مشوي ، روبيان

 وسمك سلمون يقدم مع مكرونة سباغيتي
وصلصة طماطم سان مارزانو الغنية. )87٩ كالوري(

100 / 85 فوسيلي البيستو  
 معكرونة فوسيلي مع بيستو الفستق والريحان

و طماطم نصف مجففة.
سادة )788 كالوري( / دجاج )٩16 كالوري(

92 فوسيلي الدجاج 
 معكرونة فوسيلي محضرة بعناية مع دجاج، فطر، 
 ثوم وبقدونس، تقدم مع صلصة الكريمة الُمعدة 

من اللبنة الطازجة. )٩٩7 كالوري(

11٣ / 98 ريزوتــو الفطـــر  
 ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ،

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

سادة )788 كالوري( / دجاج )872 كالوري(

فوسيلي البيستو

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة نبـــاتي

سبــاغيتيني سي فوود



كانيلوني أضلع لحم قصير



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

األطبــــــاق الرئيسيـــــة
جميع األطباق ُتعد من قبل طهاة بتيل الذين يسافرون

حول العالم سعيًا لتقديم أشهى أصناف الطعام.

155 السلمون المشوي والكينوا 
الطبق المميز

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

الليمون الجاف والزعتر. )٥76 كالوري(

185 سمك القد البري األسود  
 سمك القد األسود المحمر من شمال المحيط الهادئ 

 تقدم مع طبقة من الحمص والفلفل المشوي
والطماطم  والبروكوليني )834 كالوري(

175 أضلـع اللحم القصيـرة  
 ضلع قصير مطبوخ ببطء يقدم مع عصيدة من 

دقيق الذرة والفطر الكريمي ، ملفوف و جزر. )187٩ كالوري(

175 قـــاروص تشــيلي  
 فيليه سمك القاروص المشوي مع الباذنجان

 المتبل، صلصة الطماطم بالريحان ، سلطة الشمر
المبشورة ، الخيار والزبادي اليوناني بالشبت. )66٥ كالوري(

بيكــاتــا دجــاج صقلية

1٣5 بيكاتا دجاج صقلية  
 صدر دجاج مشوي محشو بالسبانخ 

 والريكوتا، تقدم مع زعفران، ليمون وريزوتو 
بارميزانو ريجيانو. )7٩٥ كالوري(

155 تندرلوين محمر  
 لحم تندرلوين االسترالي مع فوندان 

 البطاطس بالزعتر وصلصة 
البهار األسود والهليون. )473 كالوري(

148 كرات لحم واغيو  
 كرات اللحم على الطريقة اإليطالية، يخنة عدس
 أومبريا ولحم البقر مع البوراتا ، مغطاة بصلصة 

الطماطم والريحان الطازجة. )776 كالوري(

2٣ سوتيه الهليون )3٩ كالوري( 

2٣ سوتيه البطاطس )2٥6 كالوري( 

2٣ بطاطس مهروسة )2٥1 كالوري( 

2٣ سلطة خضراء )٥0 كالوري( 

2٣ سوتيه الكيل، الهليون والبروكلي )103 كالوري( 

اإلضافــــات الجانبيــــــة

أضلع اللحم القصيرة



سمك القد البري األسود



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. )1٥3 كالوري(

42 ميــول متوسطي  
 مزيج حمضي منعش من الزنجبيل وعصير الليمون

والتين والرمان مع شراب التمر العضوي. )161 كالوري(

42 موهيتو الباشن فروت  
عصير رمان طازج بالنعناع والليمون والصودا. )131 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. )2٥4 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. )2٩7 كالوري(

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

الحليب، تمر رطب  العضوية واإلسبريسو. )3٥1 كالوري(

٣9 سموثــي األفوكادو والتمر  
 أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع 

تمر رطب بتيل العضوي. )4٩٩ كالوري(

عصائـــر السموثـــي

٣9 تشاركول ديتوكس 
 مزيج من الكرز والموز والتوت األسود

والكشمش األسود والتوت والفحم النشط. )173 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. )٩1 كالوري(

٣9 ريد كولد بريس  
 مزيج ديتوكس مثالي محضر من الشمندر

والجزر والتفاح والخيار والليمون والزنجبيل. )٩1 كالوري(

عصائـــر الديـــتوكس

عصائـــر الموكتـيــــل

ميول متوسطي

موهيتــو الباشن فروت



المشـــروبــــات البــــــاردة

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

٣4 البرتقال )116 كالوري( 
٣4 الجــــزر )108 كالوري( 
٣4 التفاح )14٩ كالوري( 
٣4 البرتقال والجزر )116 كالوري( 

٣7 التمـــر )364 كالوري( 
٣7 الفانـــيــال )434 كالوري( 
٣7 الشـــوكوالتــــة )3٩0 كالوري( 
٣7 الفستــــق والتمر )447 كالوري( 

٣9 التـيــه الفستق والكريمة المثلج )4٩0 كالوري( 
٣4 التـيــه مثلج )118 كالوري( 
٣4 مـــوكــــا مثلجة )227 كالوري( 
٣9 التـيــه سعودي مثلج )128 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. )67 كالوري / 11٥ كالوري(

750 مل

العصــائـــر الطازجــــــة

مخفـــوق الحـليــب

القهـــوة الُمثلجة

المياه والمشروبات الغازية

عصــــائر ّفوارة

8  شراب الكراميل )82 كالوري( / شراب الفانيال )84 كالوري( 
 شراب الهيل )6٩ كالوري( / كريمة مخفوقة )60 كالوري(

إسبريسو )٥ كالوري(

دلل مشروبك 

الشـــاي الُمثلج المنزلي

٣2 رويبوس )106 كالوري( 
٣2 الخــــوخ )120 كالوري( 
٣6 العسل، الليمون والزنجبيل )283 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. )18 كالوري(

24 الصيني األخضر 
شاي أخضر فاخر، مع مذاق خفيف ومنعش. )11 كالوري(

24 النعنـــاع 
 شاي بالنعناع طازج وصافي 

والنكهة المنعشة. )12 كالوري(

24 سينشا آريــــاكي 
 شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع

نكهات نباتية راقية. )٥ كالوري(

24 دارجيلنــج 
شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور رقيقة وحلوة. )٩ كالوري(

24 إيرل جراي فلور بلو  
شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز ومتوازن جداً. )16 كالوري(

24 شاي االفطار االنجليزي  
مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل. )8 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. )8 كالوري(

26 البـــابونج  
 يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة 

عطرية خفيفة وراقية. )٥ كالوري(

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

العسل والقرفة. )41 كالوري(

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

مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.
صغير )14 كالوري( / كبير )٥8 كالوري(



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

8  شراب الكراميل )82 كالوري( / شراب الفانيال )84 كالوري( 
 شراب الهيل )6٩ كالوري( / كريمة مخفوقة )60 كالوري(

إسبريسو )٥ كالوري(

دلل مشروبك 

٣9 التيــــه الفستق والكريمة 
قهوة بالفستق ، مغطاة بالكريمة والفستق المكرمل. )3٩0 كالوري(

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

شراب التمر والزعفران. )164 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. )٥٩0 كالوري(

٣4 كافيــه كراميل 
 قهوة غنية محمصة مع شراب الكراميل، 

مع كريمة مخفوقة و كراميل. )36٥ 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. )228 كالوري(

٣8 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا 
 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية

والمغطاة بالحليب الكريمي. )4٥2 كالوري(

٣8 شوكوالتة ساخنة نباتية 
شوكوالتة ساخنة نباتية، محضرة مع حليب اللوز. )20٥ كالوري(

قهوة سعــودي

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

تمتع بقهوتك باختيارك من

التيه الفستق والكريمة

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( )4٥ كالوري( 

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

م في دّلة مع ثالث حبات تمر رطب عضوي. )140 كالوري( والهيل، تقدَّ

قهوة بذور التمــر  
 قهوة منعشة خالية من الكافيين ومضادة لألكسدة، 

محضرة من بذور التمر المحمصة وتقدم طازًجة.

49  تحميص كالسيكي )1٩3 كالوري( 
54 مـع الهيـل )1٩8 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 )٥ كالوري(  /  دبل )10 كالوري(  
29 كــابتشينـو )201 كالوري( 
29 كــافيــه التـيــه )1٩1 كالوري( 
27 أمريكانــــو )62 كالوري( 
29 قهـــوة تركي )62 كالوري( 
٣4 قهـــوة تركي بالهيل )62 كالوري( 
28 فالت وايـــت )24 كالوري( 
27 كــــورتـــادو )102 كالوري( 
27 قهوة طازجة )62 كالوري( 



حــفـــالت متميزة مع بتـــيـــل
مثالية الجتماعات العمل وحفالت العشاء 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.


