
مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الفطور

)وعاء األساي )م( )ن

لوز | حليب اللوز | موز | تشكيلة توت طازجة | تفاح أخرض| بذور دوار الشمس

65 د. إ.

)سلة املخبوزات )أ( )غ

تشكيلة من الحلويات | كرواسان | مافن | معجنات دمناركية | تقّدم مع مربّيات وزبدة

40 د. إ.

)توست الربيوش الفرنيس بالكاراميل)أ( )غ

صلصة الزبدة االسكتلندية | كومبوت الفواكه | كرمية ماسكاربوين

55 د. إ.

)عصيدة حليب اإلبل اإلماراتية )م

بلح | زبيب أسود | مكّسات مشّكلة | عسل

58 د. إ.

)فول مدمس )أ( )غ

حساء حبوب الفول مع الليمون | زيت زيتون | كّمون | خبز عريب

45 د. إ.

)غرانوال )أ( )غ( )م

صبار | توت | زبادي يوناين | غرانوال محرّضة عىل الطريقة املنزلية | زبدة الفول السوداين

50 د. إ.

)بوريتو بالكيام وخبز الرباتا )أ( )ن

خس | طامطم | شيدر بالكأمة | غواكامويل 

60 د. إ.

)فطائر البانكيك )أ( )غ

صلصة الزبدة االسكتلندية | كومبوت الفواكه | رشاب القيقب | كرمية ماسكاربوين

55 د. إ.

)وعاء سيفن سيدز )م( )ن

لوز | حليب اللوز | توت بّري | متر | جوز الهند مبشور | كينوا حمراء | أرز بنفسجي تايالندي | فراولة | جوز

65 د. إ.

)عصيدة تابيوكا جوز الهند )أ( )ن( )سم.

جوز الهند | رقائق جوز الهند | مانغو | حليب | باشن فروت | زبيب | سمسم

50 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

أطباق البيض

)بيض بينديكت )أ( )غ

اختيارك من خبز جاودار املحّمص أو املافن اإلنجليزية املحمصة | طامطم كرزيّة مشويّة | صلصة هوالنديز | فطر سوتيه | بيضتان مسلوقتان من دون قرش | 

لحم عجل مقّدد

60 د. إ.

)بيض رويال)أ( )غ( )س

اختيارك من خبز جاودار املحّمص أو املافن اإلنجليزية املحمصة | طامطم كرزيّة مشويّة | صلصة هوالنديز | فطر سوتيه | سبانخ سوتيه | سلمون اسكتلندي 

مدّخن

65 د. إ.

)بيض مقيل )أ( )غ 

جبنة شيدر | صدر سلمون مدّخن | طامطم كرزيّة | فطر | بطاطا هاش براون | لحم عجل مقدد | خبز محّمص

60 د. إ.

)بيض مخبوز بالفرن )أ( )س( )غ

بيضة مسلوقة من دون قرش | سلمون مدخن | كرمية البارميزان والبقدونس | نقانق دجاج بالجبنة | بطاطا هاش براون | طامطم مشويّة | خبز محّمص

65 د. إ.

)بيض بينديكت مع فطر بورتوبيلو معّد عىل طريقة كيتو )أ( )غ

فطر متبّل بالبلسميك | صلصة هوالنديز | سبانخ سوتيه | بيضتان مسلوقتان من دون قرش

60 د. إ.

)شكشوكة )أ( )غ 

بيض مخبوز | فلفل حلو | طامطم كرزية| جبنة فيتا | يخنة الطامطم | كوىس | خبز عريب

55 د. إ.

)أفوكادو مهروس )أ( )غ

جبنة القريش | بيض مسلوق من دون قرش | أفوكادو مهروس | خبز جاودار محّمص

62 د.إ.

)فطور إنجليزي )أ( )غ 

فاصولياء مطبوخة | نقانق دجاج بالجبنة | طامطم مشوية | فطر سوتيه | لحم عجل مقّدد | بيضتان محرّضتان بالطريقة التي تحّب - مسلوقتان | مقليّتان | 

مسلوقتان من دون قرش | مخفوقتان 

70 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشوربات | السلطات | املقباّلت

)بيسك الروبيان )أ( )غ( )ث. ب.

يخنة روبيان بروفنسال تقليدية | مكعبات خبز محّمص

59 د. إ.

)حساء مينسرتوين )ن

بيستو | خضار | فاصولياء بيضاء

45 د. إ.

)إسربيسو الفطر )أ( )غ( )ن

مكعبات خبز محّمص | رغوة الكأمة | بودرة الفطر

48 د. إ.

)حساء عدس رشقي )أ( )غ( )ن

 خبز عريب | رشائح الليمون

40 د. إ.

كونسوميه الدجاج بالشاي  

هليون | كرفس | كراث

45 د. إ.

)توم يام غونغ )ث. ب.

طامطم كرزية | خلنجان | حساء تايالندي حاّر وحامض | أوراق اليم | فط | بصل | جمربي

52 د. إ.

)سلطة أوراق سبانخ صغرية وكايل )أ( )غ( )م( )ن

صلصة الخل البلسميك بتوت العليق | جوز | خبز محمص

68 د. إ.

)ضالع لحم بقر جانبية مطهية ببطء لست ساعات )أ( )ن

أضالع لحم بقر متبّلة بتوابل محرّضة يف مطبخنا ومطهية ببطء ومشوية عىل الفحم بعد الطهي | صلصة الباربيكيو بالربتقال

72 د. إ.

)تارتار لحم البقر مع رقائق بطاطا مقلية ثالث مرات )أ( )غ

كرب | صفار بيض ينء | خبز بلدي بالكأمة

70 د. إ.

)سلطة كابريزي )أ( )ن

تغميسة خّل البلسميك | بيستو بالريحان | جبنة موزاريال البوفالو | طامطم برقوقية | أوراق جرجري برية

65 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشوربات | السلطات | املقباّلت

)سلطة سيزر الكالسيكية )أ( )س( )غ( )ن

أنشوفة | خس صغري | بيض مسلوق | صلصة سيزر | مكّعبات خبز محّمص | جبنة بارميزان | لحم عجل مقّدد

54 د. إ.

أضف خيارك:

الدجاج املطهو الببطء 60 د. إ.

الجمربي املشوي 65 د. إ.

)املازة الباردة امللكيّة )أ( )غ( )ن

خبز عريب | تشكيلة من املخلالت العربية | فتوش | حمص | متبل | ورق عنب | تبولة

70 د. إ.

)دايناميت القريدس الصخري )أ( )غ( )سم.( )ث. ب.

ملفوف آيسبريغ | مايونيز بالفلفل الحار | خليط ساكورا | سمسم

68 د. إ.

)سلمون غرافالكس )س

سلمون ينء محفوظ يف السكر وامللح | سلطة شمر وحامض

73 د. إ.

)سلطة يونانية قروية )ن

خيار | جبنة فيتا يونانية | فليفلة خرضاء | زيتون كاالماتا | طامطم | صلصة الخل مع األوريغانو وزيت الزيتون

52 د. إ.

)سلطة كيتو بالدجاج )أ( )غ

أفوكادو | جبنة زرقاء | بيض مسلوق | طامطم كرزية | خيار | صلصة الخردل بالعسل | خس مشّكل | دجاج مطهو ببطء | رشائح لحم العجل املقّدد

60 د. إ.

سلطة سيفن سيدز الصحية  

هليون | أوراق سبانخ صغرية | بيض مسلوق | بروكويل | طامطم كرزية | بذور اليقطني | كينوا | يقطني مشوي  

60 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشوربات | السلطات | املقباّلت

)سلطة سلطعون )ث. ب.

صلصة خل تايالندية | مايونيز بالفلفل الحار | خيار | أفوكادو | مانغو | خليط ساكورا | توبيكو أسود 

65 د. إ.

)إدامامي حار بالثوم )ن

توابل مشّكلة | ثوم مقيل

55 د. إ.

)مازة رشقية ساخنة )أ( )غ( )سم.( )ن

خبز عريب | رقاقات جبنة | كبة باللحمة | سمبوسك باللحمة | تشكيلة مخلاّلت عربية | فطاير سبانخ | تغميسة الطحينة

73 د. إ.

)عرنوس ذرة بنفسجي )أ

صلصة بابريكا وزبدة | شيدر بالكأمة | خليط ساكورا

58 د. إ.

)معّجنات ديم سام تقليدية مطهية عىل البخار )أ( )غ

صلصة فليفلة حلوة | صلصة صويا حارة بالاليم

74 د. إ.

)بطاطا مقلية بالكأمة )أ( )ن

مع جبنة بارميزان عىل الوجه | جبنة شيدر بالكأمة | كأمة سوداء

58 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

األطباق الرئيسية

فروج شاسور 

بطاطا مهروسة | نصف فروج مشوي | صلصة شاسور | أوراق جرجري

92 د. إ.

رشيحة ريب آي لحم بقر بالك أنغوس 

بطاطا صغرية محّمصة | لوبياء مع لحم مقّدد | صلصة فطر بورتوبيلو

155 د. إ.

)كبسة دجاج )أ

نصف دجاجة مشوية | أرز كبسة | شطة | رايتا

95 د. إ.

)مشاوي إماراتية مشّكلة )أ( )غ

شيش طاووق | قطع لحم ضأن | كباب كفتة | كباب شيش طاووق متبّلة بتوابل إماراتية تقليدية | زبادي بالطحينة | أرز رشقي أو بطاطا مقلية

130 د. إ.

)برياين إكسبلور ذا الند أوف مهراجا )أ( )غ( )م

اختيارك من: 

لحم البقر 75 د. إ. | الدجاج  68 د. إ. | مثار البحر 82 د. إ. | الخضار 55 د. إ.

رشيحة تندرلوين واغيو أسرتالية مشوية 

بطاطا مهروسة كرميية | يخنة الفطر | عصارة اللحم

155 د. إ.

قطع لحم ضأن غنية بالعصارة ومشوية  

لوبياء سوتيه | بطاطا مهروسة مع طامطم مجففة | زيتون أسود | صلصة إكليل الجبل

110 د. إ.

)قريدس خليجي )ث. ب.

عدس أسود مطهي ببطء | صلصة البقدونس والليمون والثوم

120 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

األطباق الرئيسية

)سمك قاروس من البحر األبيض املتوسط)س

أريض شويك | يخنة طامطم منّكهة بالريحان | سمك قاروس محّمر باملقالة | زيتون منزوع النواة | بصل أخرض

100 د. إ.

)مساال دجاج بالزبدة متوّسطة الحّدة )أ( )غ

أرز بالزعفران | رايتا | مخلل | ماساال | رقائق بوبادوم

75 د. إ.

)سمك القد األبيض مع العسل بامليسو )أ( )س

حبوب بازالء | بصل أخرض | بوك شوي | صلصة ميسو | جذور اللوتس | براعم زنجبيل

95 د. إ.

)جمربي بالخردل يف حبة جوز الهند صغرية وخرضاء )غ( )ث. ب.

أرز أبيض | رقائق بوبادوم | مخلّل

88 د. إ.

)صدر بط محّمر باملقالة )ك

صلصة النبيذ األحمر املركّزة | جزر وتني مغلّف بطبقة من رشاب القيقب | أوراق جرجري بخّل بلسميك

120 د. إ.

)سلمون محّمر باملقالة )س

هليون | جزر صغري | بوريه البازالء | فطر شيميجي

95 د. إ.

كاري بينانغ التايلندي األحمر/ األخرض  

اختيارك من: 

لحم البقر 75 د. إ. | الدجاج  68 د. إ. | مثار البحر 82 د. إ. | الخضار 55 د. إ



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

السندويشات | اللفائف | أطباق الربغر

)برغر أفاين بلحم بقر واغيو )أ( )غ( )سم.

برغر لحم بقر مشوي عىل الفحم | صلصة ديجونيز | بطاطا مقلية | خس | جبنة ذائبة | مخلاّلت| كعكة مغطاة بالسمسم | طامطم

78 د. إ.

)برغر بيوند )ن

بطاطا مقليّة | مخلل خيار | شطرية برغر نباتية | أفوكادو مهروس | كعكة نباتية

80 د. إ.

)ستيك سندويش بصلصة الباربيكيو )أ( )غ

تندرلوين لحم بقر مشوية | خبز شيباتا | مرّب البصل | صلصة باربيكيو | بطاطا مقليّة 

76 د. إ.

)لفافة دجاج بالكاجون )أ( )غ

رشائح دجاج بالكاجون | خبز تورتيال بالسبانخ | خس روماين | خيار | بطاطا مقليّة | صلصات مكسيكيّة

65 د. إ.

)ساندويش تريايك الدجاج بخبز باو )أ( )غ 

دجاج بصلصة تريايك | سلطة ملفوف آسيوية | بطاطا حلوة مقليّة

58 د. إ.

)بريوش الدجاج املقرمش )أ( )غ

خبز بريوش | دجاج مقيل عىل الطريقة الريفية | بطاطا مقليّة | مايونيز بصلصة السيراشا الحارّة

65 د. إ.

)بانيني الخضار املشويّة )أ( )غ( )م( )ن

خضار متوّسطية مشوية | خس روماين | طامطم | صلصة بيستو | مايونيز بالخردل | بطاطا مقليّة

52 د. إ.

)كلوب سندويش ثاليث الطبقات )أ( )غ( )ن

جبنة | لحم عجل مقدد ومقرمش | صلصة ديجونيز | بيض مقيل | بطاطا مقلية | خس | صدر دجاج مطهو ببطء | طامطم | سلطة فواكه | بطاطا مقليّة 

عىل الطريقة الفرنسية

65 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

البيتزا الكالسيكية

)فرويت دي ماري )أ( )غ( )ث. ب.

تشكيلة من مثار البحر عىل الوجه | جبنة موزاريال

68 د. إ.

)بيتزا إي فونغي )أ( )غ( )ن

جبنة موزاريال | طامطم | صلصة طامطم | زيت الكأمة | فطر بّري

58 د. إ.

)بيتزا مارغريتا)أ( )غ( )ن

زيت الريحان | جبنة موزاريال | صلصة طامطم

52 د. إ.

)بيتزا بيبريوين )أ( )غ

بيبريوين لحم البقر | جبنة موزاريال | صلصة طامطم

65 د. إ.

)بيتزا كواترو فروماجي )أ( )غ( )ن

جبنة زرقاء | جبنة موزاريال البوفالو | جبنة فونتينا | جبنة البارميزان | صلصة طامطم

65 د. إ.

)روكا وبريزاوال )أ( )غ

رشائح لحم بقر رقيقة ومجّففة | سلطة روكا | طامطم مقليّة نصف قليَة

65 د. إ.

)تونو بيتزا )أ( )غ( )ث. ب.

تونا | بصل أحمر | زيتون أسود

60 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

أطباق الباستا

)نيويك دي باتايت كون غتمربي إي سالسا دي بومودورو )أ( )غ( )ث. ب.

صلصة طامطم طازجة | جبنة بارميزان | قريدس | نيويك البطاطا | باستا

89 د. إ.

)باستا بالكوىس معّدة عىل طريقة كيتو )ن

سبانخ صغرية | كرب | جبنة بارميزان | زيتون أخرض منزوع النواة | طامطم مجففة | باستا بالكوىس

65 د. إ.

)موزات لحم ضأن مع أرز بالزعفران )أ( )غ

موزات لحم ضأن مطهيّة ببطء | أرز بالزعفران | جبنة بارميزان | خبز بالثوم

120 د. إ.

)رافيويل بالفطر )أ( )غ( )م( )ن

بيستو كرميي | جبنة بارميزان | زيت الكأمة| خبز بالثوم

70 د. إ.

)طبق سباغيتي سوداء مع الروبيان املميّز )أ( )غ( )ث. ب.

روبيان طازج مع صلصة وردية | جبنة بارميزان | خبز بالثوم

230 د. إ.

)باستا سباغيتي أو بيني )أ( )غ

تتوفّر أطباق باستا خالية من الغلوتني

صلصة من اختيارك:

أرابياتا | بولونيز | صلصة كرميية | وردية

60 د. إ.

)تالياتيليل كاربونارا )أ( )غ( )ث. ب.

صلصة طامطم طازجة | جبنة بارميزان | قريدس | نيويك البطاطا | باستا

89 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

األطباق الجانبية

خضار مشوية

20 د. إ.

بطاطا مهروسة

20 د. إ.

سلطة خرضاء مشّكلة

طامطم كرزية | خيار | أوراق جرجري صغرية | صلصة الخل 

20 د. إ.

خضار سوتيه

20 د. إ.

ستيك وبطاطا مقلية

20 د. إ.

أرز مطهي عىل البخار

20 د. إ.

بطاطا حلوة مقليّة

20 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الحلويات

)الفا كيك بالشوكوالتة )أ( )غ

يقّدم ساخناً مع آيس كريم بنكهة الفانيال

50 د. إ.

)بودينغ جوز الهند واملانغو العضوي )أ( )غ

صلصة ساغو | فطائر بالبطاطا الحلوة | أعواد الشوكوالتة

50 د. إ.

)كيك الحليب بالزعفران )أ( )غ

صلصة الحليب بالزعفران | كرمية مخفوقة | آيس كريم بالزعفران

50 د. إ.

طبق من الفواكه املوسمية

45 د. إ.

)ترياميسو عىل الطريقة التقليدية )م( )غ

حلوى إيطالية تقليدية منّكهة بالقهوة | ماسكاربوين طازجة | كاكاو

50 د. إ.

)طبق أم عيل التقليدي )أ( )غ( )م

كرمية | حليب طازج | فستق حلبي | عجينة بف | ماء الورد

40 د. إ.

)كريم بروليه بالفانيال )أ( )غ 

توت طازج | كريم بروليه بنكهة الفانيال

45 د. إ.

)تشكيلة اآليس كريم )أ( )غ

ثالث )3( مغارف من النكهات التي تختارها:

)شوكوالتة | جوز الهند | مانغو | فانيال | خاٍل من السكر(

35 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة طعام األطفال

ناغتس الدجاج )أ( )غ(

بطاطا مقليّة | دجاج مكسو بفتات خرب بانكو ومقيل

 40 د. إ.

كرات الدجاج بالبارميزان املطهية ببطء )أ( )غ(

صلصة طامطم | أرز مطهي عىل البخار

45 د. إ.

خبز بالجبنة والربوكويل )أ( )غ(

صلصة الجبنة الكرميية 

40 د. إ.

أرز مقيل بالدجاج والكينوا )أ( )غ(

دجاج مسلوق | صلصة طامطم خرضاء

45 د. إ.

سندويش الجبنة املشوية )أ( )غ(

جبنة شيدر| بطاطا مقلية | خبز متعدد الحبوب محّمص 

40 د. إ.

أصابع سمك السلمون )أ( )غ( )س(

كرب | أفوكادو مهروس | صلصة تارتار 

45 د. إ.

ميني برغر لحم البقر )أ( )غ(

شطرية لحم بقر أنغوس | جبنة شيدر | بطاطا مقلية | خس | طامطم

45 د. إ.

باستا سباغيتي أو بيني )أ( )غ(

اختيارك من الصلصات – بولونيز | صلصة كرميية | صلصة طامطم

45 د. إ.

براوين بثالثة أنواع شوكوالتة )أ( )غ(

يقّدم ساخناً | آيس كريم بالفانيال

30 د. إ.

تشيز كيك أوريو )أ( )غ(

صلصة كاراميل | تشكيلة توت طازجة

30 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

 املياه الفوارة

Valdo Rosé Prosecco, Italy

220 د. إ.

فالدو بروت بروسيكو ، إيطاليا

235 د. إ.

الشمبانيا

مويه إي شاندون

650 د. إ.

النبيذ األبيض

كوريت جيارا، بينو جريجيو، إيطاليا

270 د. إ.

بالن دو بالن، شاتو كسارة، لبنان

290 د. إ.

جراند فينا سول، بيني ديس دو ، شاردونيه، إسبانيا

250 د. إ.

كابوكا، سوفينيون بالن، نيوزيلندا

250 د. إ.

إيغل هوك، شاردونيه، أسرتاليا

200 د. إ.

النبيذ الروزيه

بينك فالمينجوز، بينو جريجيو روزيه، إيطاليا

200 د. إ.

روزيه دانجو، دومني دي نوفيل لوار

220 د. إ.

بالزجاجة



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

 النبيذ األحمر

إيغل هوك، مريلو، أسرتاليا

200 د. إ.

شاتو كسارة روج، لبنان

360 د. إ.

تورس غران كورونا، بينديس دو، إسبانيا

250 د. إ.

ماتوا فايل، مارلبورو، بينو نوار، نيوزيلندا

270 د. إ.

فولس باي، أولد سكول، شرياز، جنوب أفريقيا

200 د. إ.

كابرينيه سوفينيون، مريلو، ذا ريدل، هارديز، أسرتاليا

200 د. إ.

مونتيبولتشيانو دابروزو، مونكارو، ماريك، إيطاليا

290 د. إ.

تشيانتي كالسيكو، كاستيلو دي غابيانو، إيطاليا

220 د. إ.

كابرينيه سوفينيون، أروماس، مندوزا، األرجنتني

230 د. إ.

قامئة املرشوبات
بالزجاجة



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

نبيذ بالكأس

النبيذ األبيض
إيغل هوك، شاردونيه، أسرتاليا

60 د. إ.

كابوكا، سوفينيون بالن، نيوزيلندا
75 د. إ.

النبيذ الروزيه
بينك فالمينجوز، بينو جريجيو روزيه، إيطاليا

70 د. إ.

النبيذ األحمر
إيغل هوك، مريلو، أسرتاليا

60 د. إ.

أالموس مندوزا، كابرينيه سوفينيون، األرجنتني
70 د. إ.

فولس باي أولد سكول، شرياز، جنوب أفريقيا
70 د. إ.

البرية والسايدر

من الربميل
 هاينكن | ستيال

 45 د. إ.

الزجاجات
كورونا

42 د. إ.

هاينكن
58 د. إ.

كوباربورغ )فراولة واليم(
42 د. إ.

سمرينوف آيس
 42 د. إ.

ستيال
42 د. إ.

سرتونج بو
42 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

الفودكا

أبسلوت بلور 52 د. إ

غراي غورس 78 د. إ

ستوليشنايار 52 د. إ

الجن

بومباي سفاير 52 د. إ

هندريكس 65 د. إ

 تانكرياي 52 د. إ

التيكيال

خوسيه كويرفو سيلفر 52 د. إ

خوسيه كويرفو غولد 60 د. إ

الرم

كابانا وايت رم 52 د. إ

باكاردي وايت 52 د. إ

كابنت مورغان دارك رم 60 د. إ

الويسيك

تشيفاز ريغال 12 سنة 65 د. إ

جوين ووكر ريد ليبل 52 د. إ

جوين ووكر بالك ليبل 70 د. إ

ماكاالن 12 سنة 90 د. إ

جاك دانيلز 64 د. إ

املرشوبات الروحية )30 مل(



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

قامئة املرشوبات

مارتيني بيانكو 52 د. إ.

أبريول 52 د. إ.

بيمز منرب 1 52 د. إ.

عرق 58 د. إ.

بايليز 56 د. إ.

كاهلوا 52 د. إ.

ياجريميسرت 54 د. إ.

ماليبو 52 د. إ.

كوانرتو 54 د. إ.

سامبوكا 52 د. إ.

ليمونتشيلو 52 د. إ.

غرابا 74 د. إ.

الليكور )30 مل(



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

املوكتيالت

العصائر

سموذي األساي

توت األساي | موز | توت بّري | بذور الشيا | حليب اللوز

45 د. إ.

بليسينج

عصري التفاح األخرض الطازج | كرفس | خيار

35 د. إ. 

ليموناضة بالفحم

عصري ليمون طازج | رشاب القيقب | فحم منشط | مياه

35 د. إ.

ليموناضة بالخزامى 

خزامى مجففة | عصري الليمون | مياه الصودا

35 د. إ.

ليتيش تريت

ليتيش | أوراق النعناع | غريب فروت | اليم | مياه الصودا

35 د. إ.

نات إيه جن آند تونيك

خيار | رشاب بنكهة زهرة البيلسان | أوراق النعناع | عصري التفاح الفّوار

35 د. إ.

أورنج بلوسوم

برتقال | مانغو | عصري الاليم | باشن فروت طازج

35 د. إ.

صن رايز

عصري الشمندر الطازج | عصري املانغو

35 د. إ.

فريجن موهيتو

اليم طازج | أوراق النعناع | خيارك من النكهات )عادي | فراولة | باشن فروت( | 

مياه الصودا

35 د. إ.

العصري الطازج

تفاح )أخرض أو أحمر( | جزر | غريب فروت | ليمون ونعناع | مانغو | برتقال | أناناس | بطيخ

25 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

الشاي

القهوة

تشكيلة من الشاي

شاي البابونج | شاي إيرل غراي | شاي الفطور اإلنجليزي | شاي خلطة الفواكه | شاي أخرض | شاي الياسمني

 د. إ. 22

شاي ماتشا األخرض

عسل | حليب طازج | مسحوق الشاي األخرض

35 د. إ.

شاي مغريب

25 د. إ.

قهوة عربيّة - 40 د. إ.

أمرييكانو - 21 د. إ.

كافيه التيه - 23 د. إ.

كابوتشينو - 24 د. إ.

إسربيسو

سنجل - 19 د. إ.

دبل - 21 د. إ.

ماكياتو

سنجل - 20 د. إ.

دبل - 22 د. إ.

جولدن التيه - 35 د. إ.

كركم | قرفة | زنجبيل | حليب طازج 

شوكوالتة ساخنة - 35 د. إ.

قهوة تركية - 25 د. إ.



مأكوالت مسّببة للحساسية

)أ( ألبان، )غ( غلوتني، )س( سمك، )م( مكّسات، )ن( نبايت، )ث. ب.( مثار البحر، )سم.( سمسم

تشمل كافة األسعار نسبة 7 باملئة من رسوم البلدية و10 باملئة من رسوم الخدمة و5 باملئة رضيبة عىل القيمة املضافة

القهوة املثلّجة

الصودا

املياه

قهوة بنكهة الفواكه االستوائية

عصري األناناس الطازج | إسربيسو | رشاب اللوز

35 د. إ.

قهوة فيينا

أمرييكانو | كرمية مخفوقة

30 د. إ.

قهوة فريي فيجان

إسربيسو | رشاب القيقب | حليب اللوز

30 د. إ.

املرشوبات الغازية

كوكا كوال | دايت كوك | دايت سربايت | فانتا | جعة الزنجبيل | سربايت | مياه التونيك 

20 د. إ.

ريد بُل

40 د. إ.

مياه العني العادية

صغرية - 12 د. إ.

كبرية - 17 د. إ.

مياه العني الفوارة

صغرية - 14 د. إ.

كبرية - 19 د. إ.

مياه أكوا بانا العادية

صغرية - 16 د. إ.

كبرية - 21 د. إ.

مياه سان بيليغرينو الفوارة

صغرية - 18 د. إ.

كبرية - 23 د. إ.


