
الحــلويـــات قائمـــة 



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الحلويــــات المميـــزة

الحلويــــات
كل حلويات بتيل محضرة يدوًيا إلى حد الكمال، لتكون قصيدة إلبداع 

 الطهي والتميز. ُصنعت الوصفات الكالسيكية التقليدية فقط
من أجود المكونات من جميع أنحاء العالم.

62 بودنج التوفي 
 النسخة الجديدة من بودنج التمر من بتيل ، ُيقّدم دافًئا مع صلصة موسكوفادو

الداكنة بالتمر ، وفانيليا ماسكاربوني شانتيلي وآيس كريم التمر. 

52 فوندان الشوكوالتــــة 
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية مذابة في داخله، تقدم مع 

آيس كريم الفانيال الفرنسي الفاخر. 

49 تري ليتشي التمر  
 شراب التمر بالفانيال من بتيل مع الكعك الهش والخفيف ومغطاة بكريمة شانتيلي ،

ماسكاربوني طازج وتمر صقعي.

49 بودنج التمر على طريقة بتيل 
 بودنج تمر دافئ ُيقدم مع صلصة الزبدة وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل

وشراب التمر.

54 توست فرنسي بالتمر  
 توست بريوش طازج ودافئ ،ُيقدم مع الكراميل المملح، كريمة شانتيلي

والتوت الطازج. 



الحلويــــات الكالسيـــكية

44 ميلفاي الكراميل المملح والشوكوالتة 
 كعكة غنية بالفراولة مغطاة بموس الفانيليا وماسكاربوني شانتيلي

وبيستو الريحان الحلو. 

42 تارت الليمون  
 فطيرة فرنسية محشوة بكريمة الليمون ، كونفيت الليمون الطازج ،

المارنغ اإليطالي وجيلي الليمون المخفوق. 

42 تشيز كيك التوت  
 حلوى كالسيكية مع لمسة بتيل ، جبنة الكريمة الخفيفة على قاعدة بسكويت

مقرمشة ومغطاة بصلصة التوت. 

42 كعكة الشوكوالتة والتــوت  
 كعكة التوت النباتية مع غاناش كريمي على بسكويت

الشوكوالتة المقرمش. 

تيراميسو



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الحلويــــات الكالسيـــكية

44 تارت الفراولة 
تارت شوكوالتة صيفية محشوة بكاسترد الفانيال ومزينة بالفراولة الطازجة. 

٣٨ إكلير الفانيال  
عجينة الشو الهشة والمحشوة بكريمة الفانيال ومغطاة بجليز شوكوالتة الفانيال. 

40 تيراميسو  
 حلوى ايطالية كالسيكية من بسكويت سافوياردي مع اسبريسو غني وشراب التمر

بين طبقات المسكربون الخفيفة ، مغطاة بالكاكاو. 

42 تشيز كيك التوت 
 حلوى كالسيكية مع لمسة بتيل ، جبنة الكريمة الخفيفة على قاعدة بسكويت

مقرمشة ومغطاة بصلصة التوت.

٣٨ ميلفــاي الفانيال  
 رقائق ُمعدة على الطريقة الفرنسية مع الكريمة الناعمة بنكهة شراب تمر بتيل

إلضافة مذاق فريد. 

42 كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة 
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر

الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين. 

٣6 بـــراونــي الشوكوالتـــة  
براوني لذيذة ورطبة محضرة من 64٪ شوكوالتة بتيل البرازيلية والبقان المكرمل. 

42 كعكة الشوكوالتة والتــوت  
 كعكة التوت النباتية مع غاناش كريمي على بسكويت

الشوكوالتة المقرمش. 

40 فانيال فالن الفرنسية 
تارت باريسي كالسيكي مخبوز بالكاسترد الكريمي مع فانيليا مدغشقر. 



اآليس كريـــــم

٣0 آيس كريم فاخر 
 2 سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة من فانيال كالسيكية، تمر، شوكوالتة، فراولة ،

قهوة، فستق أو زبادي مع جوز البقان والشراب. 

٣0 سوربيه التوت 
سوربيه توت بري طازج ولذيذ. 

25 / ١ / ١٨2 طبــــق الرطـــب 
صغير ) ٣ تمور(  / متوسط ) 5 تمور(  / كبير ) ٧ تمور(  

٨  صلصة الكراميل / صلصة الشوكوالتة /  صلصة الفراولة 
 كريمة مخفوقة /  جوز البقان المكرمل

دلل اآليس كريم بإختيارك من 

الحلويــــات الكالسيـــكية

٣٨ فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان المقرمش، شراب تمر بتيل وتمر خالص 

مزينة بجوز البقان المكرمل. 

٣٨ فطيرة تمر خالص بالفستق  
فطيرة لذيذة ومقرمشة مع الفستق الفاخر ،  شراب تمر بتيل وتمر خالص. 



عصائـــر السموثـــي

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

إعدادها باستخدام المكونات الصحية الطبيعية

٣9 سموثي الباشن فروت 
 مزيج منعش من فاكهة الباشن فروت والمانجو واألناناس والتفاح مع

شراب التمر بالباشن فروت من بتيل. 

٣9 مخفــوق بتيل 
مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة الفانيال الفاخر ، الحليب، تمر رطب  العضوية واإلسبريسو. 

٣9 سموثــي األفوكادو والتمر  
أفوكادو أسترالي شهي وطازج مع تمر رطب بتيل العضوية. 

عصائـــر الموكتـيــــل

٣4 التوت الحار  
 مزيج طازج من فاكهة التوت والبرتقال والجريب فروت والنعناع مع لمسة

من الفلفل األحمر الحار. 

٣4 ميول متوسطي  
مزيج حمضي منعش من الزنجبيل وعصير الليمون والتين والرمان مع شراب التمر العضوي. 

٣4 موهيتو الباشن فروت  
عصير رمان طازج بالنعناع والليمون والصودا. 

٣4 موهيتو الرمان  
عصير الرمان الطازج مع نعناع ،ليمون وصودا. 

٣4 ليمونادة التمر والتين  
مزيج منعش من التين، الليمون وشراب التمر الكالسيكي. 

٣4 الليمون الطازج والنعناع  
 عصير كالسيكي من الشرق األوسط محضر من الليمون وأوراق النعناع

الطازجة ويقدم مع الثلج المجروش.



التوت الحار

عصائـــر الديتــوكس

٣5 تشاركول ديتوكس 
 مزيج من الكرز والموز والتوت األسود والكشمش األسود والتوت 

والفحم النشط. 

٣5 أورانج ديتوكس  
مزيج مثالي ُمحضر من البرتقال واألناناس والجزر والزنجبيل الطازج. 

٣5 جرين كولد بريس 
 مزيج فريد من السبانخ والتفاح والخيار والكرفس واألناناس 

والليمون والزنجبيل. 

٣5 ريد كولد بريس  
 مزيج ديتوكس مثالي محضر من الشمندر والجزر والتفاح والخيار 

والليمون والزنجبيل. 



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

العصــائـــر الطازجــــــة

مخفـــوق الحـليــب

29 البرتقال 

29 الجــــزر 

29 التفاح األخضر 

29 البرتقال والجزر 

29 األنــاناس 

٣6 التمـــر 

٣6 الفانـــيــال 

٣6 الشـــوكوالتــــة 

٣6 الفــراولــــة 

٣6 التمر و الفستــــق 

الشـــاي الُمثلج المنزلي

القهــوة الُمثــلجــة

2٨ رويبــوس 
2٨ العسل، الليمون والزنجبيل 
2٨ الخــــوخ 

٣2 فرابيه 
29 التيه الفستق والكريمة المثلج 
2٨ التيـــه مثلج 
2٨ موكـــا مثلجة 
2٨ التيـــه ماتشا مثلج 
2٨ قهوة إسباني مثلج 



المشروبات الغازية

٣0 / 2١ سان بليجرينو 
مياه فوارة 500 مل / ١ لتر

2١ / ٨9 أكــــوا بانــــا 
مياه معدنية 500 مل / ١ لتر

١2 مياه محلية ٣٣0 مل 
١9  مشروبات غازيــــة  

ميول متوسطي

عصــــائر ّفوارة

6٨ 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. 

٧50 مل



المعزز بالنكهات

األســـود

الشــــاي
استمتع بتذوق أنواع الشاي الطازج من أجود األنواع

إلرضاء حتى المتذوق األكثر تميزاً.

22 رويبوس دي ڤاهين 
مزيج من البراعم وورد قطيفة، رويبوس دي ڤاهين مع الفانيال. 

22 البـــابونج  
يمتاز هذا الشاي الُمعد من البابونج بنكهة عطرية خفيفة وراقية. 

29 الليمون والزنجبيل  
مزيج رائع من الشاي األسودمع  الزنجبيل، الليمون، العسل والقرفة.

59 / ٣6 المغربي التقليدي  
هذا الشاي المغربي الراقي هو مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.

صغير  / كبير 

22 دارجيلنــج 
شاي أسود ذو نكهة غنية مع نكهة زهور رقيقة وحلوة. 

22 إيرل جراي فلور بلو  
شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز ومتوازن جداً. 

22 الفطور اإلنجليزي  
مزيج من شاي يونان وشاي آسام معتدل. 

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



األخضر

22 اليـــاسمــــن 
شاي دقيق مع رائحة أزهار الياسمين.

22 الصيني األخضر 
شاي أخضر فاخر، مع مذاق خفيف ومنعش.

22 النعنـــاع 
شاي بالنعناع طازج وصافي والنكهة المنعشة. 

22 سينشا آريــــاكي 
شاي أخضر ياباني ذو النكهة المعتدلة مع نكهات نباتية راقية. 

ليمون وزنجبيل



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

القهــــوة والكــــاكــــاو
قهوة آرابيكا بنسبة ١00٪ من بتيل هو مزيج من حبوب البن ذات األريج 

الفواح من منطقة سانتوس جنوب البرازيل ومنطقة جمة اإلثيوبية

قهوة بتيل المميزة  
م في دّلة مع تمر رطب عضوي. قهوة عربية فاتحة التحميص تقدَّ

٣٧  صغير )ثالث حبات تمر(  
6٨  متوسط )سبع حبات تمر(  
94 كبيـــر )تسع حبات تمر(  

5٣ قهــــوة رويــــال 
م في دّلة مع ثالث حبات تمر رطب.  قهوة بتيل المميزة مع الزعفران والهيل، تقدَّ

قهوة بذور التمر  
 قهوة منعشة خالية من الكافيين ومضادة لألكسدة، محضرة من بذور التمر المحمصة 

وتقدم طازًجة.

٣5  تحميص كالسيكي  
٣9 مع الهيل  

2١٧ / ١ إسبريسو )صغير /  دبل(  
22 كــابتشينـو 
22 كــافيــه التـيــه 
26 ماتــشا التـيــه 
20 أمريكانــــو 
2٣ قهـــوة تركي 
25 قهـــوة تركي بالهيل 
2١ كورتــادو 
22 فالت وايـــت 

 يمكنك االستمتاع بشرابك باختيار حبوب سومطرة العضوية. 
م مع تمور الرطب العضوية. جميع مشروبات القهوة تقدَّ



جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

29 التيه الفستق والكريمة 
قهوة بالفستق ، مغطاة بالكريمة والفستق المكرمل. 

2٧ التيــــه التمر 
طبقات من القهوة الغنية مع شراب التمر الطبيعي والكريمة المخفوقة. 

2٧ كافيــه كراميل 
قهوة غنية محمصة مع  وشراب الكراميل، مع كريمة مخفوقة و كراميل. 

2٧ كافيــه موكا غامق 
قهوة غنية مع شوكوالتة غامقة وكريمة مخفوقة.

٣٧ أفوغاتو التمـــر 
إسبريسو بتيل الغني والمميز على آيس كريم التمر الفاخر. 

2٧ التيــــه إسبــاني 
طبقات من القهوة والحليب المحلى الغني ،شراب التمر من بتيل وحليب على البخار.

٣5 شوكوالتة ساخنة ڤالرونا 
شوكوالتة ساخنة ڤالرونا الفرنسية الغنية والمغطاة بالحليب الكريمي. 

29 شوكوالتة ساخنة نباتية 
شوكوالتة ساخنة نباتية، محضرة مع حليب اللوز. 

دلل مشروبك 

تمتع بقهوتك باختيارك من

٨  شراب الكراميل / شراب الفانيليا /  
شراب البندق /  كريمة مخفوقة / إسبريسو

5  قهوة سومطرة العضوية  

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



التيه الفستق والكريمة


