
 5.300 أجنحة الدجاج الحارة (غ) - (طبقنا خاص)      
اجنحة الدجاج ا�قرمشة، تقدم مع صلصة الصويا الحارة على الطريقة الكورية

كنافة الروبيان (غ) (جديد)        6.300
روبيان مقلي في لفائف الكنافة وصلصة الفلفل الحلو

ميني شيش طاووق         4.800 
أسياخ شيش طاووق مشوية ، صوص ثوم

كينوا فالفل          4.200 
صوص الكمأة والثوم ، خبز عربي صغير

روبيان ديناميت (غ) (جديد)        6.300 
روبيان مقلي بصلصة الديناميت

بطاطس ترافل بارميزان (ن، أ)        3.200 
بطاطس مقلية مع جبنة البارميزان والكمأة

سلطة
سلطة القيصر (أ، غ)          6.300 

روماني ، خبز محمص بالثوم ، بارميزان ، بيض ، أنشوجة

سلطة سيزر بالدجاج (أ، غ)        7.400 
سلطة سيزر روبيان (أ، غ)          8.400

فتوش (ن، غ)          4.200 
خس رومي ، خيار ، طماطم وصلصة السماق

سلطة الفيتا اليونانية والشعير (ن، أ، غ) (طبقنا الخاص)    4.800
جبنة فيتا اوريجانو ، شعير لؤلؤي ، خضروات مقرمشة ، حمص محمص

سلطة الجرجير (ن، أ، غ)         4.800 
 أوراق جرجير ، ت� مخلل ، ج� ماعز ، صلصة رمان

وجبات خفيفة 

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



 برجر
كالسيك برجر بالج� (أ، غ)  خاص              7.500

لحم بقري نيوزيلندي، جبنة شيدر، طماطم، بصل أحمر مشوي، خس بوسطن

برجر ماشروم السويسري (أ، غ)                  7.500 
لحم بقري نيوزيلندي، سويته بورتوبيلو، بصل أحمر مكرمل وج� امينتال

 7.000 برجر مرمالد البصل (أ غ)       
لحم بقر نيوزيلندي، جبنة شيدر، جواكامولي ومربى البصل البلسمي

7.000 أولد برجر مدخن (أ، غ)       
لحم بقري نيوزيلندي، لحم بقري، شيدر مدخن، خس، طماطم، صوص باربيكيو، مايونيز

5.500 دجاج مقرمش بالفلفل األسود (أ غ)       
صدر دجاج مقرمش، حلقات بصل، سويته بورتوبيللو، طماطم وجبنة إيمنتال

5.000 برجر الحلومي العربي (ن، أ، غ)        
حلومي باتي، طماطم، هريسة الحمص، زعتر تمبورا

• يتم تقديم جميع أنواع البرجر لدينا مع البطاطس ا�قلية أو السلطة الخضراء

وجبة خفيفة
7.400 كاساديا دجاج شيبوتل اليم (أ غ)  (طبقنا الخاص)    

جبنة شيدر ومونتيري جاك، كريمة حامضة وصلصة طازجة

9.000 لحم بقري مدخن بريسكت باو (غ)  (طبقنا الخاص)    
12- ساعة لحم بريسكيت مطهو ببطء ، صلصة ديناميت ، بطاطا توجاراشي ا�قلية

9.000 ميني سمك وبطاطس (غ)        
خليط بيرة خالي من الكحول، مايونيز حار وصلصة التارتار

7.400 فالتبريد دجاج باربيكيو (أ، غ)  (طبقنا الخاص)    
دجاج مشوي، بصل، جبنة موزاريال، لحم بقري مقدد، كزبرة وصوص باربيكيو

7.900 طبق ميني ا�زة (ن، م، غ)         
حمص، تبولة، فتوش، ورق عنب، فطاير سبانخ

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



 4.200 كريم بروليه بالشوكوالتة (ن، م، أ)       
سكر مكرمل مقرمش، ميني ماكرون، غاناش الزعتر

 4.200 ساور تشيزكيك (ن، أ، غ) -  (طبقنا الخاص)      
تشيزكيك مخبوزة مع كولي البيريز ا�تنّوعة، وفتات الشوكوالتة

 4.800 مثلجات (ن أ غ)      
تقدم مع التوت وبسكويت مقرمش صغير

فانيال (ن أ)  |  شوكوالته (ن أ)  |  سوربيه ا�انجا (ن)  |   سوربيه الليمون والنعناع (ن) 
سوربيه التوت ا�شكل (ن)     حلقوم بالورد (ن أ)

الحلويات

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



7.400 أبيرول سبرتس       
ا�شروب الكالسيكي اإليطالي فائق االنتعاش مستمد من اشعة الذهبية!

ومزيج منسجم في طعم الحموضه و الحلوة مع الفقعات ا�نعشة 

ج� باسل سماش               5.800 
مجرد شراب الج� والريحان و�سة من فاكهة مع فلفل كاي�.

موهيتو                5.800 
رام محلى بالسكر العضوي ومزين بأوراق النعناع والليمون الطازج مع مياه الصودا 

 5.300 مارغريتا       
ا�شروب الوطني في ا�كسيك، محضر من التيكيال ا�مزوجة مع البرتقال ا�سّكر والقليل من 

عصير الليمون الطازج  

 5.800 جولب بالنعناع       
يقدم مشروب جون لي بوربون بالرغوة، محلى بسكر عضوي وممزوج مع أوراق النعناع الطازجة 

موسكو ميول                5.800
مشروب الفودكا مبرد ومنعش مع توابل من الزنجبيل والليمون

كوكتيل ايليمنتس  
 6.100 ميامي فايبز      

ابتكار فريد وبسيط يمزج ب� مشروب� مشهورين (بيري دايكيري وبينا كوالدا)!
استمتع بدايكيري – كوالدا اللذيذ في كأس واحد!

 6.900 اسبريسو البونغو      
كوكتيالت التيكي، دائمًا ما تستدعي انتباهك! كوكتيل لونغ استوائي بشراب 

الدارك رم مع الفروتي كوفي

6.500 ل و س      
كوكتيل الحب ، فودكا مع ج� بنكهة الفاكهة مع القليل من عصير الفواكه 

الطازجة والتوت البري

6.500 أبل كاندي      
ستحصل على كوكتيل خفيف ومليء بالفقاعات من الشمبانيا والفودكا مع 

خليط من التفاح والقرفة. مزيج لذيذ، نعّده من أجل سعادتك

6.500 ميا تيباتشي بوربون كيس      
نكهة عصرية لشراب الويسكي ساور. بوربون ذو نهاية بطعم األناناس واللوز.. نهاية سائغة 

وحمضية قليًال.

كوكتيل كالسيكي

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



مشروبات إليمنتس الغير كحولية
موهيتو غير كحولي       4.400 

شراب الكاريبي، وقصب السكر العضوي مع الليمون األخضر الطازج 
ومشروب كوبا ليبري 

 4.400 ذا ايبانيما      
باشن فروت مع الزنجبيل وقصب السكر العضوي و الليمون االخضر الطازج 

 4.400 إليمنتس كوالدا       
طريقتنا الخاصة وا�ميزة إلعداد مشروب البينا كوالدا، مكون من عصير 

األناناس و الباشن فروت مع حليب جوز الهند اللذيذ

 4.400 أبل سوبر كاندي      
خليط التفاح والقرفة مع �سة من الشامبانيا ا�ضافة. شراب ممتاز ألي وقت وأي يوم!

4.400 إ�نتس غرانيتا      
عصير الرمان الطازج مع البرتقال والتونيك سيعجبك بال شك!

اختيارات من النبيذ
النبيذ األبيض 

انتوني هيلز، الواليات ا�تحدة األمريكية        كأس 4.400
شاردونيه              زجاجة  20.000    

فورتانت، فرنسا            كأس 5.000
سوفينيو باله                زجاجة  23.100    

جورجيو جياني، إيطاليا            كأس 5.000
بينوت جريجيو                زجاجة  22.000    

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



النبيذ األحمر 
أوبيكوا ، جنوب إفريقيا         كأس 4.400

ميرلوة                زجاجة 20.000    
 

مجموعة دي بورتولي، أستراليا             كأس 5.300
شيراز، كابيرنت سوفيجنون                  زجاجة 23.100    

سييرا غراندي، تشيلي               كأس 5.300
بينوت نوار                  زجاجة 23.100    

شاتو دي جراند سوسانز مارجو، فرنسا                كأس 15.800
كابيرنيت سوفينيوه ميرلوه وكابيرنيت فرانس                 زجاجة 78.600    

النبيذ الوردي 
كوتيس بروفانس، فرنسا            كأس 8.400

دي ٢                 زجاجة 40.900    

شمبانيا و نبيذ فوار 
فوغا، إيطاليا         كأس 5.800

بروسيكو                 زجاجة 26.200    
 

شارلز دي الروش، فرنسا                  زجاجة 104.800
بروت                

مويت و تشاندون، ن ف، فرنسا                 زجاجة 230.500
بروت امبيريال                

اختيارات من النبيذ
زجاجة بيرة         

4.400 هينيكن / أمستل اليت / ستيال      
4.200 كالرو / هويغاردن / بدويزر      
 4.700 كورونا / بيروني      

بيرة من برميل        
هينيكن / ستاروبرام� / ستيال ارتواز                            

كورس اليت / أمستل اليت                                           كامله  4.900     نصف  3.200
كارلينج       كامله  4.650     نصف  3.200

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.



مشروبات غازية
ا�شروب الغازية        

2.600 كوك كوال / كوال دايت / سبرايت / فانتا / صودا / تونيك     

مشروبات الطاقة 
4.000 رد بول       

عصائر ومياه
عصائر طازجة          

3.800 برتقال / أناناس / جزر / ليمون بالنعناع        

عصائر مبردة 
3.200 تفاح / طماطم / توت بري        

مياه 
أكوا بانا    

ماء فوار بيرييه 
          

شيشة 
عادي  

عنب       6.300 
نعناع       6.300  
عنب نعناع       6.300 
ليمون نعناع       6.300 
فراولة       6.300 
بطيخ       6.300 
توت ازرق       6.300 
مانجا       6.300 
تفاحت�       8.200

فريش 
برتقال       8.200 
تفاح       8.200 
أناناس       8.200

VAT 10% مجيع األسعار تمشل %10 رضيبة خدمة %5 رضيبة حكومية و

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

2.500 (S)   3.600 (L)

2.500 (S)   3.600 (L)


