
D E S S E R T  M E N U

B AT E E L  C AT E R I N G



D I S C O V E R  T H E  D I F F E R E N C E

Exquisite Desserts,  
Curated by Bateel.

Handmade to perfection, 
every Bateel dessert is an ode 

to culinary creativity and 
excellence. Crafted using 

only the finest ingredients 
sourced from all over the world, 

our recipes are inspired by 
traditional classics and infused 

with rich, exciting flavours for an 
irresistible taste. 

Indulge in sweet artisanal 
signatures, seasonal specials, 

speciality cakes, fresh ice creams 
and decadent pastries, all while 

enjoying Café Bateel’s superb 
service and Arabian hospitality.

B AT E E L  C AT E R I N G



S I G N A T U R E  D E S S E R T S

Chocolate Fondant 4 2 
Warm chocolate fondant with  
a rich molten centre, served with  
artisan French vanilla ice cream.

Bateel Date Pudding 4 2 
Warm date pudding served with 
butterscotch reduction, tangy yoghurt  
ice cream, caramelised pecans and  
date dhibs.

Date Tres Leches  4 2 
Bateel’s signature rhutab dates  
blended into a light and moist pound  
cake, and finished with fresh  
mascarpone and Chantilly cream.

S E A S O N A L  S P E C I A L S

Choux Pecan Praline  3 4 
Soft choux pastry with pecan praline, 
served with crunchy caramelised pecans, 
yoghurt ice cream and vanilla dhibs.

Coconut Crunch  3 4 
Freshly-baked coconut biscuits  
topped with silky smooth milk  
chocolate mousse and a hint of  
sweet coconut cream.

Almond Delight  3 4 
Gluten-free almond biscuit base  
with creamy white chocolate and  
vanilla mousse, garnished with  
roasted almonds.

Mango & Passion Fruit  3 2 
Crémeux  
Irresistible coconut biscuit base  
layered with exotic mango, banana  
and passion fruit crémeux, and  
white chocolate glaze.

Date Tres Leches



C L A S S I C S

Salted Caramel &  3 4 
Chocolate Cake  
A rich combination of chocolate  
brownie, salted caramel and milk  
chocolate mousse, topped with  
caramelised almonds. 

Dhibs Millefeuille  3 2 
Layered French pastry with smooth  
cream, flavoured with Bateel date  
dhibs for a unique twist.

Carrot Cake    3 0 
A rich indulgence of fresh carrots,  
premium walnuts and sultanas,  
and a light cream cheese frosting.

Chocolate Tart    3 2 
Smooth dark chocolate crémeux  
layered on a delicate chocolate and  
caramel pastry crust.

Classic Cheesecake   3 4 
Quintessential American cheesecake  
with light cream cheese on a  
crispy biscuit base, topped with  
fresh strawberries.

All prices are inclusive of VAT.Mango & Passion Fruit Crémeux

Madagascar Dark  3 2 
Chocolate Cake  
Chocolate biscuit base with aromatic  
tonka bean cream, Madagascar  
dark chocolate mousse, crispy praline  
and feuilletine.

Chocolate Brownie  2 4 
Delightfully moist brownie made  
with Bateel’s 64% Brazilian origin  
chocolate and crunchy pecans.

Kholas Pecan Pie  3 2 
Freshly-baked pie with crunchy pecans, 
Bateel date dhibs and Kholas dates,  
topped with caramelised pecans.

Kholas Pistachio Pie  3 2 
Delicious crunchy pie made with  
premium pistachios, Bateel date dhibs  
and ripe Kholas dates.



Choux Pecan Praline

S U N D A E S

Qahwa  4 5 
Delicately-flavoured qahwa ice cream  
served affogato-style with Bateel’s  
signature coffee, a warm mini date  
pudding and rhutab dates.

Chocolate  3 5 
Chocolate ice cream with Chantilly  
cream topped with a chocolate disc,  
served with hot chocolate ready to pour.

Bateel Date Sundae  4 2 
A warm mini date pudding with 
yoghurt ice cream, caramel sauce, 
Chantilly cream and caramelised pecans.

Piedmont Pistachio  3 2 
Pistachio ice cream with  
Chantilly cream, topped with  
crunchy pistachios.

I C E  C R E A M S

Artisan Ice Cream  2 6 
Two scoops of your choice –   
classic vanilla, chocolate, qahwa,  
coffee, pistachio or yoghurt with  
pecan and dhibs.

Sorbet  2 5 
Deliciously light fresh raspberry  
and lemon sorbet.

Rhutab Platter     
Small (three dates) 9
Medium (five dates) 1 5
Large (seven dates) 2 0

E N H A N C E  Y O U R   
I C E  C R E A M  W I T H   

Caramel sauce / Chocolate sauce /  6 
Strawberry sauce /  Whipped cream /  
Caramelised pecans



B AT E E L  C AT E R I N G

The perfect choice for corporate meetings, 
private parties and elegant social events.



قائمـــــــة الحلويــــــــات



الحلـــويـــات الفــاخــرة،
برعايــــة بتــــيل.

 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، وهي مستوحاة من

الكالسيكية التقليدية وتغمرها 

 النكهات الغنية والمثيرة لتذوق

نكهة ال تقاوم.

يمكنك االستمتاع بالتوقيعات 

الحرفية الحلوة والعروض الموسمية 

والكعك المميز واآليس كريم الطازج 

والمعجنات اللذيذة ، كل ذلك أثناء 

االستمتاع بخدمة كافيه بتيل الرائعة 

والضيافة العربية.

اكـتــــــــشــــــــــــف الفــــــــــــرق



الحلويــــات الموسميةالحلويــــات المميـــزة

42 فوندان الشوكوالتــــة 
 فوندان شوكوالتة دافئ مع شوكوالتة غنية

 مذابة في داخله، تقدم مع آيس كريم الفانيال
الفرنسي الفاخر.

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

 وآيس كريم الزبادي، جوز البقان المكرمل
ودبس التمر.

42 تري ليتشي التمر  
 تمر رطب المميز من بتيل مع الكعك

 الهش والخفيف ومغطاة بمزيج من
كريمة شانتيلي وماسكاربوني.

٣4 شـــو برالين البقــــان 
 عجينة الشو الناعمة مع برالين البقان، 

 تقدم مع البقان المكرمل والمقرمش، 
آيس كريم الزبادي ودبس الفانيال.

٣4 كرانــش جـــوزالهند  
 بسكويت جوزالهند المخبوز طازجًا مع موس 

 شوكوالتة الحليب الناعم وقليل من كريمة 
جوزالهند الحلوة .

٣4 دياليـــت اللـــوز  
 بسكويت اللوز الخالي من الجلوتين 

 مع شوكوالتة بيضاء كريمي وموس الفانيال، 
مزينة باللوز المحمص.

٣2 كعكـــة المانـــجو والباشـــون فروت  
 طبقة من بسكويت الجوزهند مع كريمة المانجو،

الموز والباشون فروت، طبقة جليز الشوكوالتة .

تري ليتشي التمر



الحلويــــات الكالسيـــكية

٣4 كعكة الكراميل المملح والشوكوالتة 
 مزيج غني من براوني الشوكوالتة، 

 الكراميل المملح وموس شوكوالتة الحليب، 
مزينة باللوز المكرمل.

٣2 ميلفــاي بالدبس  
 رقائق ُمعدة على الطريقة الفرنسية مع

 الكريمة الناعمة بنكهة دبس تمر بتيل
إلضافة مذاق فريد.

٣٠ كعكـــة الجــزر  
 كعكة غنية مكونة من الجزر الطازج، 
الجوز الفاخر و كريمة الجبن الخفيفة.

٣2 تـــارت الشوكوالتـــــة  
 كريمة الشوكوالتــة الغامقة الناعمة مع 

 طبقة من الشوكوالتة وعجينة 
مقرمشة ومكرملة.

٣4 تشيز كيك كالسيكيـــة  
 كعكة الجبن األمريكية مع الجبن الكريمي 

 على رقائق من بسكويت مقرمش، 
مزينة بالفراولة الطازجة.

٣2 كعكة شوكوالتة مدغشقر الداكنة 
 بسكويت شوكوالتة مع كريمة حبوب

 التونكا المميزة، موس شوكوالتة مدغشقر
الداكنة، البرالين المقرمش والفيوتيلين.

24 بـــراونــي الشوكوالتـــة  
 براوني لذيذة ورطبة محضرة من ٦4٪ شوكوالتة

بتيل البرازيلية والبقان المكرمل.

٣2 فطيرة تمر خالص بالبقان  
 فطيرة مخبوزة طازجة مع جوز البقان 

 المقرمش، دبس تمر بتيل وتمر خالص 
مزينة بجوز البقان المكرمل.

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

دبس تمر بتيل وتمر خالص .

كعكـــة المانـــجو والباشـــون فروتجميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



اآليس كريـــــمالصنــــداي

4٥ القهـــــوة 
 آيس كريم قهوة ذو النكهة اللذيذة يقدم على

 طريقة أفوغاتو مع قهوة بتيل المميزة ،
بودنج التمر الدافئ صغير وتمر رطب.

٣٥ الشـــوكوالتــــة  
 آيس كريم شوكوالتة مع كريمة شانتيلي
 و قرص شوكوالتة، يقدم مع الشوكوالتة

الساخن الجاهزة للصب.

42 صنداي تمر بتيل 
 بودينج التمر من بتيل يقدم دافئ مع
 آيس كريم الزبادي، صوص الكراميل،

كريمة شانتيلي وجوز البقان المكرمل.

٣2 صنداي بيدمونت الفستق  
 آيس كريم الفستق مع كريمة

شانتيلي ومزين بالفستق المقرمش.

2٦ آيس كريم فاخر 
2 سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة بدءاً من 

 فانيال كالسيكية، شوكوالتة، قهوة عربية، 
قهوة، فستق أو زبادي مع جوز البقان والدبس .

2٥ الســـــوربيـــه  
 سوربيه توت بري طازج

وسوربيه الليمون اللذيذ.

طبــــق الرطـــب 
٩  صغير ) ٣ تمور(  
١٥  متوسط ) ٥ تمور( 
2٠ كبير ) ٧ تمور( 

٦  صلصة الكراميل / صلصة الشوكوالتة /  
 صلصة الفراولة /  كريمة مخفوقة / 

جوز البقان المكرمل

دلل اآليس كريم بإختيارك من 

شـــو برالين البقـــان



حــفـــالت بتـــيـــل
مثالية الجتماعات العمل وحفالت العشاء 

الخاصة والمناسبات االجتماعية األنيقة.
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