االحتفال بمعرض أطباق البحر المتوسط
مع بصمة بتيل الخاصة
اكـتــــــــشــــــــــــف الفــــــــــــرق

الحلويـــــــات
حضرة على الطريقة المنزلية.
الم َّ
اكتشف فن االستمتاع بحلوياتنا الفاخرة ُ
تتوفر ً
أيضا خيارات خالية من الغلوتين  ،برجاء اسأل عن القائمة.
الحلويـــات المميـــزة

بودنج التمر على طريقة بتيل

فوندان الشوكوالتة

حلوى بريطانية األصل على الطريقة العربية

تُقدَّ م مع آيس كريم فاخر.

بودنج تمر ساخن ُيقدم مع صلصة الزبدة
وآيس كريم الزبادي وجوز البقان المكرمل.

فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة مذابة في داخله،
يقدم مع آيس كريم الفانيال الفرنسية.

3.75

3.75

تارت التيراميسو

جديد

كعكة الكراميل المملح والشوكوالتة

سبونج الفانيال مع اإلسبريسو ،بندق ،كريمة ماسكاربون تقدم
على طبقة من كرامبل الكاكاو مع آيس كريم اإلسبريسو.

براوني الشوكوالتة المخبوزة ،كراميل مملح ،موس
شوكوالتة الحليب ،اللوز المكرمل وجليز الشوكوالتة.

2.95

2.45

ميلفاي بالدبس

فطيرة تمر خالص بالفستق

رقائق ُمعدة على الطريقة الفرنسية مع الكريمة السلسة
بنكهة دبس تمر بتيل إلضافة مذاق فريد.

عجينة سكر مقرمشة ،مخبوزة مع أجود أنواع
الفستق ودبس تمر بتيل وتمر خالص.

2.45

2.45

فطيرة تمر خالص مع جوز البقان

تري ليتشيس

عجينة سكر مقرمشة مع جوز بقان فاخر ،دبس
تمر بتيل وتمر خالص مزينة بجوز البقان المكرمل.

كعكة خفيفة وهشة وماسكاربون تقدم مع
التوت الطازج وكريمة أنجاليس.

2.45

3.35

تارت الشوكوالتة

جديد

جديد

كعكة الجزر

كريمة الشوكوالتة الداكنة على عجينة
الشوكوالتة والكراميل المقرمشة.

كعكة جزر تقليدية مثالية مع
طبقات كريمة الجبن.

2.45

2.45

تشيز كيك كالسيكية

كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة

كعكة الجبن األمريكية مع الجبن الكريمي
على رقائق من بسكويت مقرمش سهل الهضم،
مزينة بالفراولة.

بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب التونكا
المميزة ،موس شوكوالتة مدغشقر الداكنة ،البرالين
المقرمش والفيوتيلين.

2.45

2.45

كعكة الكراميل المملح والشوكوالتة

اآليس كــريـــــم على الطريقة المنزلية
ُصنعت بأيدي طهاتنا الحائزين على جوائز في التقنية وبمكونات
ونكهات فريدة نشتهر بها.
الصــنــــــداي المميـــز

قهـــــــــوة

شـــوكوالتـــــة

الخاص من بتيل

متعــة عشــاق الشوكوالتة

آيس كريم قهوة ذو النكهة اللذيذة يقدم على
طريقة أفوغاتو مع قهوة بتيل المميزة،
بودنج التمر الدافئ صغير وتمور رطب.

آيس كريم شوكوالتة مع كريمة شانتيلي
و قرص شوكوالتة ،يقدم مع الشوكوالتة
الساخن الجاهزة للصب.

3.70

2.75

صنداي تمـــر بتيـــل

الرطب
طبق ُ

بودينج التمر من بتيل يقدم دافئ مع
آيس كريم الزبادي ،صوص الكراميل،
كريمة شانتيلي وجوز البقان المكرمل.

ستة حبات من تمور الرطب العضوية
شبه الناضجة تُقدم مع آيس كريم الزبادي -
طبق خاص من بتيل.

4.25

1.90

صنداي بيدمونت الفستق

سوربيــــه

آيس كريم الفستق مع كريمة
شانتيلي والفستق المقرمش.

سوربيه التوت بري
الليمون الخفيف والطازج.

2.45

2.05
آيس كريم فاخر

 ٢سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة بدءاً من
فانيال كالسيكية ،شوكوالتة،قهوة عربية ،باناكوتا،
فستق ،ليمون ،زبادي مع جوز البقان والدبس أو قهوة.

2.05

دلل اآليس كريم بإختيارك من:
صلصة الشوكوالتة
صلصة الكراميل
صلصة الفراولة
كريمة مخفوقة
جوز البقان المكرمل

0.45

بيدمونت الفستق

المشروبـــات البــــاردة
المشروبات المميـــزة

الفوار بالتمر أو بالرمان
مشروب بتيل ّ

مخفوق بتيل
على طريقة بتيل المميزة

مشروب بتيل المميز لإلحتفاالت

محضر من التفاح و أجود أنواع التمر والرمان
المنتقاة يدوي ًا بدون إضافة سكر.

 ٧٥٠مل

مزيج مميز من اآليس كريم بنكهة الفانيال،
الحليب ،تمور «رطب» العضوية واإلسبريسو.

2.75

4.75

مشروبات الموكتيل وعصائر السموثي
2.25

عصير الليمون والنعناع الطازج

محضر من الليمون وأوراق النعناع الطازجة
والثلج المجروش.

2.25

البرتقال المنعش

عصير البرتقال الطازج مع األناناس
والغرينادين والليمون.

2.25

مزيج من التوت والتوت البري
وسوربيه توت بري.

المثلج
األناناس ُ

مزيج عطري من عشبة الليمون الطازج.
شاي أسود ُمثلج بنكهة الليمون المميزة.

أخضر

2.15
2.15
2.15

مخفــوق الحليــب

البرتقال
الجزر
التفاح األخضر
البرتقال والجزر

1.95
1.95
1.95
1.95

يتم عصرها طازجة.

مخفوق التمر
الفانيال
الشوكوالتة
الموكا

محضر من اآليس كريم على الطريقة المنزلية .

2.35
2.35
2.35
2.35

قهوة ُمثلجة
التيه ُمثلج
موكا ُمثلجة
فرابيه
أمريكانو ُمثلجة

المياه والمشروبات الغازية
سان بليجرينو
1.75 / 1.25

أكوا بانا

٥٠٠مل  ١ /لتر

عشبة الليمون

2.15

2.25

العصائر الطازجة

مياه معدنية.

شاي أسود ُمثلج بنكهة الخوخ.

شاي أخضر وأوراق النعناع الطازج.

ُيحضر من األناناس ذي المذاق الرائع وأوراق
النعناع الطازجة مع الثلج المجروش.

مياه فوارة.

الخوخ

الليمون

التوت البري

		
٥٠٠مل  ١ /لتر

شاي ُمثلج محضر على الطريقة المنزلية

1.50 / 0.95

مياه محلية ٥٠٠مل

0.55

مشروبات غازية

0.85

مياه جوزالهند

1.15

1.75
1.95
1.95
1.75

مشروب بتيل الفوار

الشــــاي
في كافيه بتيل ،نقدم أجود أنواع الشاي الطازج ،المعتنَ ى به إلرضاء األذواق المميزة .فأكياس الشاي القطنية
مصنوعة يدوي ًا ،وتحتوي فقط على أوراق شاي كاملة في مزيج بارع ،متوفر للطلب في جميع كافيهات
ومتاجر بتيل حول العالم لتغير مفهومك في تجربة شرب الشاي.
المشروبات المميـــزة

المغربي التقليدي

الليمون والزنجبيل

شاي كالسيكي .هذا الشاي المغربي الراقي هو
مزيج من الشاي األخضر وأوراق النعناع الطازجة.

مزيج رائع من الشاي األسود والتفاح واللوز
والقرفة والفانيالُ ،يقدم مع زنجبيل
وليمون وعسل.

صغير  /متوسط

1.75

3.75 / 1.95

أســــود
دارجيلنج

شاي أسود ذو نكهة غنية من
مزارع دارجيلينج -الهند ،مع نكهة
زهور رقيقة وحلوة.

إيرل جراي فلور بلو

شاي إيرل جراي على وجه خاص ممتاز
ومتوازن جداً.

الفطور

1.45

مزيجنا من شاي يونان وشاي آسام معتدل
وفي الوقت نفسه باعث على النشاط من خالل
كمية معتدلة من البهارات.

1.45

1.45

أخضـــر
الياسمين

ُيحضر عن طريق الحفاظ على قدر كبير من
البراعم وإزالة معظم األوراق ،مما يسمح
بانتشار عبير الياسمين بشكل كامل.

همــام
تي دو ّ

مزيج من الشاي األخضر الصيني وعبير الفاكهة
الغنية منها؛ ورد ،تمر أخضر ،فاكهة حمراء
وماء ورد البرتقال

الصيني األخضر

1.45

شاي أخضر خفيف وطازج ،األكثر شهرة
والمفضل في الصين.

النعناع

1.45

يمتاز هذا الشاي بالنعناع الطازج والصافي
والنكهة المنعشة ،التي تنشط في
الصيف وتمنح الدفء في الشتاء.

1.45

1.45

المعزز بالنكهات
البابونج

المعد من البابونج بنكهة
يمتاز هذا الشاي ُ
عطرية خفيفة وراقية .ويجعله عطره ونكهته
الفريدان ممتازاً لفترة ما بعد وجبة العشاء.

1.45

رويبوس دي ڤاهين

1.45

مزيج من البراعم وورد قطيفة ،رويبوس دي ڤاهين
من مريمية جنوب أفريقيا مع الفانيال الحلوة واللوز.
مثالي في المساء.

أوراق شاي ماكايباري
سبرينغ تايم بلوم

شاي أسود دارچيلينج أول قطفة
شاي رائع للغاية من أول قطفة بفصل الربيع
يمنحكم كوب ًا من الشاي ذو اللون األصفر
الكهرماني ذو نكهة عطرية خفيفة زهرية.

2.15

باي مو دان

شاي دارچيلينج بيوني األبيض

الشاي األخضر بلون التفاح الباهت مع مذاق
حلو خفيف بالعسل ونبات الكشمش.

2.15

شاي ماكايباري

القـهــوة والكــاكـــاو
إسبرسو آرابيكا بنسبة  %100من بتيل هو مزيج من حبوب البن ذات األريج الفواح من منطقة
سانتوس جنوب البرازيل ،مع حبوب القهوة العربية اإلثيوبية المعززة بنكهة الفواكه ،المعروفة
باسم «الديجمة» ،مع مذاق حامض خفيف من بن آرابيكا المزروع في أمريكا الوسطى .تُحمص كل
حبة ببطء على حدة ،لتتكون توليفة بتيل الخاصة.
المشروبات المميـــزة

كافيه بالدبس

قهوة بتيل المميزة

تقدم
قهوة عربية تقليدية َّ
في دلّة مع تمر رطب عضوي.
صغيرة ،ثالث حبات تمر رطب
متوسطة ،سبع حبات تمر رطب
كبيرة ،تسع حبات تمر رطب

طبقات من القهوة مع شراب التمر
الطبيعي من بتيل ،مع كريمة مخفوقة.

2.45
4.35
6.95

1.95

تقدم مع تمور الرطب العضوية من مزارعنا.
جميع مشروبات القهوة َّ

إسبرسو (دبل)

كافيه الكراميل 		

1.45
1.15

طبقة من القهوة وشراب الفانيال مع كريمة
مخفوقة و كراميل.

كابتشينو

1.65

كافيه موكا (بالشوكوالتة الداكنة)

كافيه التيه

1.65

طبقة من القهوة مع صلصة الشوكوالتة
الداكنة ،مع كريمة مخفوقة.

أمريكانو

1.45

كافيه أفوغاتو

قهوة تركي

1.75

اسبرسو بتيل فوق آيس كريم الفانيال الفاخر.

إسبرسو ماكياتو

1.75

فالت وايت

1.65

إسبرسو (صغير)

الشوكوالتة الساخنة

1.95

1.95

2.25
1.95

كريمة الشوكوالتة بالحليب األكثر سالسة
تُقدم مع حليب ساخن.

التيــــــه إسبانـــي
طبقات من القهوة والحليب المحلى ،
قطر التمر من بتيل وحليب على البخار.

دلل مشروبــــك بإختيارك من:
شراب الكراميل  /شراب الفانيليا  /شراب البندق  /كريمة مخفوقة  /إسبريسو

0.45

تمتع بقهوتك باختيارك من:
حليب خالي الدسم  /حليب الصويا  /حليب اللوز  /حليب جوز الهند

1.95

التيه إسباني

