
قـائـمـة البيسترو
B I STRO MENU



FAUX MILK & HONEY
SAR 40

Homemade baked 
granola,almond-banana 

pudding cashew yoghurt,
fresh berries, local honey. 

(460 Cal) * Dairy free

VIENNOISERIE
SAR 40

Fresh baked croissant, pain au 
choc, kouign amann, butter, 

jam.
(220 ,270 ,220 ,70 ,100 Cal.)

 HOT CEREAL
SAR 37

Quinoa porridge, vanilla 
custard, chia seeds, 

coconut sugar, berries.
(510 Calories)

 MULTI SEED BAGEL
SAR 17

Toasted Fresh Bagel & 
Cream Cheese.

(200 Cal)

AVOCADO BAGEL
SAR 40

Avocado, feta, chili, multi 
seeds bagel. (410 Cal)

* Add 2 poached eggs or 2 
fried eggs for SAR 10.50

(140 ,180  Cal.)

B R E A K

M U N C H

B A K E

E G G S

H E A L T H Y  B R E A K F A S T

B R E A D  &  P A S T R Y

TURKISH EGGS 
SAR 37

Two poached eggs, Greek 
yoghurt mixed with herbs, 

chili sauce, Aleppo peppers 
& brown butter.

(690 Cal)

EGGS BENEDICT
SAR 42

Poached eggs, hollandaise, 
croissant, chicken merguez 

sausage.
(700 Cal)

FRENCH OMELET
SAR 40

French-style 3 egg omelet, 
Gruyere, wild mushrooms, 

potato hash.
(500 Cal)

I N H A L E
S W E E T E R  B R E A K F A S T 

DUTCH COCOA PANCAKE
SAR 44

 Dutch Style Skillet cakes, 
chocolate shavings, warm 

chocolate fudge.
(860 Cal)

WAFFLES DE LEIGE
SAR 42

Made to order waffle, 
devonshire cream, 
cinnamon apple.

(610 Cal)

POSH FRENCH TOAST
SAR 42

Macadamia crusted 
brioche, vanilla butter, date 

molasses.
(570 Cal)

The menu prices are all inclusive of V.A.T

Adults need 2,000 Calories per day on average & individual calorie needs may vary 
from person to person  - Additional nutritional facts are available on request.



بيض تركي
37 ر.س

بيضتان مسلوقتان تقدمان مع 
الروب اليوناني باألعشاب الى جانب 
صلصة التشيلي مع الفلفل الحلبي 

والزبدة.
)٦٩0 سعرة حرارية(

بيض بينيديكت
42 ر.س

بيض مسلوق مع صلصة الهوالنديز 
يقدم بالكرواسان  الطازج مع 

سجق الدجاج. 
)٧٠0 سعرة حرارية(

أومليت فرنسي
40 ر.س

ثالث بيضات أومليت على 
الطريقة الفرنسية بجبنة الجرويير 

والمشروم البري تقدم مع البطاطا. 
)٥٠0 سعرة حرارية(

 داتش كوكو بان كيك
44 ر.س

بان كيك طازج مع الشوكوالته 
المبشورة وصلصة الشوكوالته 

الساخنة.
)٨٦0 سعرة حرارية(

وافلز دو ليج
42  ر.س

وافلز محضر عند الطلب مع 
الكريمة وشرائح التفاح المحمر. 

)٦١0 سعرة حرارية(

بوش فرينش توست
42 ر.س

بريوش مغطى بجوز الماكاديميا 
مع زبدة الفانيليا التاهيتية 

ودبس التمر.
)٥٧0 سعرة حرارية(

بــــــيـــــض
بــريــك

سيريال ساخن 
37 ر.س

عصيدة الكينوا مع كسترد الفانيال، 
بذور الشيا وسكر جوز الهند والتوت. 

)٥١0 سعرة حرارية(

خبز الباجل بالحبوب 
17 ر.س

يقّدم محّمص مع 
جبنة الكريم.

)٢٠0 سعرة حرارية(

جرانوال “فو ميلك آند هوني”
40 ر.س

جرانوال محضرة لدينا مع بودنغ 
حليب اللوز والموز تقدم مع التوت 

الطازج والعسل المحلي.
)٤٦0 سعرة حرارية( * خالي من األلبان

معجنات فرنسية 
40 ر.س

كرواسان، فطيرة الشوكوال، كوين 
أمان مع الزبدة والمربى.

)٢٢٠، ٢٧٠، ٢٢٠، ٧٠، ١٠٠ سعرة حرارية( 

خبز الباجل باألفوكادو
40 ر.س

أفوكادو، جبنة فيتا مع خبز الباجل 
المحمص بالبذور المتنوعة.

)٤١0 سعرة حرارية(
*  أضف بيضتين مسلوقتين أو مقليتين  

10،50 ر.س  )١٤٠، ١٨٠ سعرة حرارية(

مــانــش

بايك

اإلفــــطــــار الصحي

خــبـــز ومــعــجــنــات

إفــــطــــار الـــحـــلـــويـات

إنهايل

أسعار المنيو تتضمن الضريبة الُمضافة

يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية فى المتوسط يوميًا وقد تختلف اإلحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص 
آلخر - البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



FRENCH OMELET

TURKISH EGGS 

AVOCADO BAGEL

EGGS BENEDICT

أومليت فرنسي

بيض تركي

خبز الباجل باألفوكادو

بيض بينيديكت



DUTCH COCOA PANCAKE

WAFFLES DE LEIGE

POSH FRENCH TOAST

FAUX MILK & HONEY

 داتش كوكو بان كيك

وافلز دو ليج

بوش فرينش توست

جرانوال “فو ميلك آند هوني”



TOMATO SOUP & 
RACLETTE 

SAR 46

Grilled sourdough, Raclette, 
gruyere, gherkins.

(540 Cal)

GOUGÈRE 

SAR 35

Savory choux pastry, 
Gruyere mousseline, 

Pommery mustard- pickle 
aioli.

(490 Cal)

G R A Z E

VEGAN BABY GEM 
CAESAR 
SAR 46

Creamy cashew Caesar, 
capers, chickpeas, mock 

parmesan.
(300 Cal)

ROCKET & KALE SALAD

SAR 44

Apple cider vinaigrette, 
fava puree, multi seeds, 

sesame, avocado.
(270 Cal)  

BEETROOT-FAVA 
HUMMUS
SAR 33

Beetroot- mint concasse, 
root vegetable crisps.

(200 Cal) 

CORN ON THE
 COB

SAR 30

Charred corn on the cob, 
chipotle aioli, grated 

Manchego.
(440 Cal)

CRISPY JALAPENO 
PRAWNS
SAR 53

Fried prawns, sweet chili 
vinaigrette, fresh jalapeno 

salsa.
(400 Cal)

S A L A D S  &  S T A R T E R S

The menu prices are all inclusive of V.A.T

Adults need 2,000 Calories per day on average & individual calorie needs may vary 
from person to person  - Additional nutritional facts are available on request.



شوربة الطماطم مع 
الراكليت
46  ر.س

تقدم مع سندويش محشو بمزيج 
خلطة جبنة الجروييروالراكليت 

والمخلل.
)540 سعرة حرارية(

جوجير
35  ر.س

فطيرة الشو المحشوة بموسلين 
الجرويير وصلصة األيولي بالمخلل 

والخردل.
)490 سعرة حرارية(

سلطة بايبي جيم سيزر 
النباتية

46  ر.س
صلصة سيزر محضرة من كريمة 

الكازو مع الحمص المقرمش 
و الكيبرز ونكهة البارميزان.

)300 سعرة حرارية( 

سلطة روكيت وكايل
44  ر.س

فينيجريت خل التفاح مع بوريه 
الحمص والبذور المتنوعة 

والسمسم واألفوكادو.
)270 سعرة حرارية( 

ص بالشمندر ُحمُّ
33  ر.س

مع مكعبات الشمندر والنعناع 
و شيبس الخضار الجذرية.

)200 سعرة حرارية(

ذرة مشوية

30  ر.س
ذرة مشوية مع صلصة سبايسي  

آيولي وجبنة مانشيجو.
)440 سعرة حرارية(

 روبيان بالهاالبينو
53  ر.س

روبيان مقلي مع فينيجريت التشيلي 
الحلو وصلصة الهاالبينو الطازجة.

)400 سعرة حرارية(

غـــرايـــز
ســـلــــطـــة و مـــقـــبــــالت

أسعار المنيو تتضمن الضريبة الُمضافة

يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية فى المتوسط يوميًا وقد تختلف اإلحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص 
آلخر - البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



ROCKET & KALE SALAD

GOUGÈRE 

TOMATO SOUP & RACLETTE

سلطة روكيت وكايل

جوجير

شوربة الطماطم مع الراكليت



CRISPY JALAPENO PRAWNS

CORN ON THE COB

BEETROOT-FAVA HUMMUS

 روبيان بالهاالبينو

ذرة مشوية

ص بالشمندر ُحمُّ



CHICKEN AVOCADO CLUB
SAR 50

Grilled chicken breast, 
dressed leaves, sliced 
avocado, beef bacon, 

tarragon aioli, focaccia, 
fresh-cut fries.

(900 Cal) 

LE TARTINE  
SAR 44

Beef boulettes, fava puree, 
Greek yoghurt, purslane, 

pomegranate dressing, pine 
nuts, sumac onions, olive 

oil, focaccia.
(1000 Cal)   

CHICKEN WAFFLE SLIDERS
SAR 48

Chili- honey hot sauce, 
apple cider coleslaw, fresh 

cut fries.
(830 Cal)

T A R T I N E S  &  S A N D W I C H E S

C H O M P

ASIAN BEEF SALAD  
SAR 67

Beef ribeye, rice noodles, 
mixed leaves, mint, chili-

lemongrass dressing.
(410 Cal)

L’ENTRECOTE 
SAR 107

New York strip steak, 
‘café de Paris’ herb & 
mustard butter, fresh 

cut fries.
(810 Cal)

POULET AUX MORILLES
SAR 76

Chicken roulade, morel 
mushroom reduction, 

scented blend of wild and 
red rice.

(690 Cal) 

SALMON POKE
SAR 73

 
Sriracha-miso salmon, 

forbidden rice, cucumber, 
cabbage slaw, cresses, 

citrus dressing.
(310 Cal) 

MINTED PIPPE  
SAR 61

Fresh mint pasta, butter, 
green peas, reggiano, 

preserved lemon, labneh 
wafers.

(540 Cal)

MAC & CHEESE  
SAR 61

Fresh pasta, gruyere burro 
fuso, spinach, tomato,  

parmesan gratin.
(500 Cal)

C O N S U M E
M A I N S

The menu prices are all inclusive of V.A.T

Adults need 2,000 Calories per day on average & individual calorie needs may vary 
from person to person  - Additional nutritional facts are available on request.



لو تارتين
44  ر.س

ص  كرات لحم البقر باألعشاب مع ُحمُّ
الفاڤا والزبادي اليوناني وصلصة الرمان 

والصنوبر والسماق وزيت الزيتون وتارتين 
الفوكاشيا.

)1000 سعرة حرارية(

وافل بالدجاج المقرمش
48  ر.س

 
صلصة حارة بالعسل والفلفل 

مع سلطة الكولسلو بخل 
التفاح.

)830 سعرة حرارية(

تشيكن أفوكادو كلوب
50  ر.س

صدر دجاج مشوي مع شرائح 
األفوكادو، آيولي االعشاب مع 

بيكون وشرائح الفوكاشيا.
)900 سعرة حرارية(

سلطة لحم البقر اآلسيوية
67  ر.س

شرائح ريب آي المتبل مع صلصة 
عشب الليمون و التشيلي، الى جانب 

األوراق الخضراء المشّكلة ونودلز 
األرز.

)410 سعرة حرارية(

لونتروكوت
107  ر.س

قطعة نيورك ستربلوين مع 
صلصة “كافيه دو باريس” محضرة 

من األعشاب وتقدم مع البطاطا 
المقلية.

)810 سعرة حرارية(

دجاج مع مشروم الموريل
76  ر.س

صدر دجاج محشو بالمشروم 
والجبنة يقدم مع خالصة مشروم 
الموريل الفرنسي وخلطة أرز أحمر 

وبري خنينة .
)690 سعرة حرارية(

بوكيه السلمون
73  ر.س

مكعبات السلمون محمرة مع 
الميسو و السريراشا مضافة مع 

األرز األسود والخيار والملفوف 
المخلل وصلصة الحوامض.

)310 سعرة حرارية(

باستا بالنعناع
61  ر.س

باستا محضرة من النعناع الطازج 
مع الزبدة وجبنة الريجيانو والبازالء 

والليمون المخلل وشرائح
وافرز اللبنة الجافة.
)540 سعرة حرارية(

ماك آند تشيز
61  ر.س

معكرونة محضرة مع جبنة 
الجروييرمع قليل من الطماطم 

وكسوة البارميزان المقرمشة .
)500 سعرة حرارية(

شومب
ســـانـــدويـــتـــشـــات وتـــارتـــيـــن

كونسيوم
األطــــبــــاق الـــرئــــيــــســــيـــة

أسعار المنيو تتضمن الضريبة الُمضافة

يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية فى المتوسط يوميًا وقد تختلف اإلحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص 
آلخر - البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



CHICKEN WAFFLE SLIDERS

LE TARTINE  

ASIAN BEEF SALAD  

MINTED PIPPE  

وافل بالدجاج المقرمش

لو تارتين

سلطة لحم البقر اآلسيوية

باستا بالنعناع



CHICKEN AVOCADO CLUB 

POULET AUX MORILLES

SALMON POKE
تشيكن أفوكادو كلوب

دجاج مع مشروم الموريل

بوكيه السلمون

L’ENTRECOTE 
لونتروكوت



D E S S E R T S

CHOCOLATE DEVIL’S 
FOOD CAKE

SAR 52

Chocolate moelleux, biscuit 
ring, chocolate cake, 
chocolate crumble,

ice cream.
(1050 Cal)

TRES LECHE MILK 
CAKE

SAR 46
 

Three milk soaked almond 
cake, dulce de leche glaze, 
baby coconut ice cream, 

caramel braised pineapple, 
coconut cream.

(590 Cal)

PAIN PERDU 

SAR 44

Caramelized cinnamon roll 
brioche, vanilla custard, 

salted caramel, ice cream.
(490 Cal)

E N J O Y

CHOCOLATE
HAZELNUT TART

SAR 46

Warm fondant, chocolate
hazelnut ribbon ganache, 
cocoa crumble, raspberry 

pearls, ice cream.
(840 Cal)

PECAN CHEESECAKE 
TART

SAR 46

 Pecan tart, cheesecake layer, 
brown sugar caramel, 

ice cream.
(790 Cal)

DO IT YOURSELF 
S’MORES
SAR 65

Homemade Graham 
crackers, milk chocolate, 

marshmallow, fudge
sauce.

(920 Cal)

WAFFLE SUNDAE 
SAR 44

Made to order waffle, fresh 
berries, caramelized 
bananas, chocolate, 

caramel, chocolate hazelnut 
spread, ice Cream.

 (810 Cal)

CARNIVAL SUNDAE 
SAR 47

Brooklyn style artisan ice 
cream, mixed toppings, 
berries, whipped cream, 
warm chocolate fudge.

(730 Cal)

SAR 42

White on white ice cream, 
crispy- soft chocolate 

biscuits, torched 
marshmallow, chocolate 

fudge and warm caramel.
(550 Cal)

I C E  C R E A M  S U N D A E S 

I N D U L G E

ICE CREAM SANDWICH SUNDAE

The menu prices are all inclusive of V.A.T

Adults need 2,000 Calories per day on average & individual calorie needs may vary 
from person to person  - Additional nutritional facts are available on request.



استمتع
بـــالـــحـــلـــويـــات

كيك ديڤيل فود 
بالشوكوالته

52  ر.س

فوندانت “موليو” يقدم بطريقة 
مبتكرة مع كيك الشوكوال والكرمبل 

المقرمش  وآيس كريم.
)1050 سعرة حرارية(

 كيك تريس ليتشيس 
بالحليب
46  ر.س

كيكة اللوز المنقوعة في الحليب مع 
دولسي دي ليتشي وآيس كريم جوز 

الهند وأناناس بالكراميل وكريمة 
جوز الهند.

)590 سعرة حرارية(

بان بيردو

44  ر.س

سينامون رول منقوع بالكسترد مع 
الفانيال التاهيتية و يقدم مع صلصة  

الكاراميل المملح و اآليس كريم.
)490 سعرة حرارية(

تارت البندق بالشوكوالته
46  ر.س

تارت ساخنة تخبز مع مولتن 
الشوكوالته و البندق و تقدم مع 

شرايط الجاندوية وكافيار الرازبيري 
وآيس كريم.

)840 سعرة حرارية(

تارت جوز البيكان و التشيز كيك
46  ر.س

تارت البيكان مع طبقة التشيزكيك 
وكراميل وآيس كريم.

)790 سعرة حرارية(

سمورز )إصنعها بنفسك(
65  ر.س

بسكوت جراهام، شوكوالته 
ومارشمالو منقل اللهب.

)920 سعرة حرارية(

إنــدلــج
آيـس كـريـمـيـري صـنـداي

وافل صنداي
44  ر.س

وافل محضر عند الطلب مع التوت 
الطازج والموز بالكراميل و يقدم 

مع األيس كريم وصلصة كروكانت 
البندق بالشوكوالته.

)810 سعرة حرارية(

كارنڤال صنداي
47  ر.س

آيس كريم محضر لدينا على طريقة 
بروكلين ويقدم مع التوت والكريمة 

المخفوقة وفادج الشوكوالته 
الساخنة.

)730 سعرة حرارية(

آيس كريم ساندويتش صنداي
42  ر.س

ساندويتش آيس كريم وايت أون 
وايت المؤلف من طبقتين من 
البسكويت المقرمش الطري 
ومسحة المارشمالو وفادج 

الشوكوالته والكراميل.
)550 سعرة حرارية(

أسعار المنيو تتضمن الضريبة الُمضافة

يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية فى المتوسط يوميًا وقد تختلف اإلحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص 
آلخر - البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



CARNIVAL SUNDAE 
كارنڤال صنداي

CHOCOLATE DEVIL’S CAKE PAIN PERDU 
كيك ديڤيل فود بالشوكوالته بان بيردو



DO IT YOURSELF S’MORES

WAFFLE SUNDAE 

CHOCOLATE HAZELNUT TARTPECAN CHEESECAKE TART

ICE CREAM SANDWICH SUNDAE

سمورز )إصنعها بنفسك(

وافل صنداي

تارت جوز البيكان و التشيز كيكتارت البندق بالشوكوالته

آيس كريم ساندويتش صنداي

TRES LECHE MILK CAKE
كيك تريس ليتشيس بالحليب



Espresso (0 Cal)
Cortado (35 Cal)

Flat White (110 Cal)
Cappuccino (70 Cal)
Café Latte (80 Cal)
Iced Latte (80 Cal)

Spanish Latte (280 Cal)
Vanilla Latte (170 Cal)

Slow Drip – Chemex (0 Cal)
Slow Drip – V60 (0 Cal)

Iced Spanish Latte (300 Cal)
Iced Vanilla Latte (170 Cal)

E N G A G E
O R G A N I C  C O F F E E S  &  T E A S

A W A K E N
I C E D  C O F F E E S  F R A P P E S

SAR 34

S I P
S P E C I A L T Y  H O T  C H O C O L A T E

SAR 34

R E F R E S H

Sencha (0 Cal)
English Breakfast (0 Cal)

Morrocan Mint (0 Cal)
 Jasmine (0 Cal)

Chamomile (0 Cal)
Rose White (0 Cal)

SWEET ON SWEET 
FRAPPE 

Blended iced espresso, 
dulcey-toasted milk, 

caramel.
(340 Cal)

HOUSE

Whole milk steeped in 
56% Cocoa.
(340 Cal)

C O L D  P R E S S E D 
F R U I T  J U I C E S 

SAR 22

DARK FORCE 
MOCHA

Blended iced espresso, milk, 
56% cocoa chocolate.

(380 Cal)

SALTED CARAMEL 

Whole milk steeped in 
chocolate ganache & salted 

caramel.
(390 Cal)

M I N E R A L  W A T E R 
5 0 0  M L 

SAR 15 / SAR 22

Still Water
Sparkling Water

WAKEY SHAKEY 
 AFFOGATO

Chocolate biscuit ice cream 
sandwich, fresh brewed 

espresso.
(530 Cal)

GIANDUJA 

Whole milk steeped in 
chocolate hazelnut butter.

(260 Cal)

S O F T
D R I N K S 

SAR 15 

Coca Cola (140 Cal) 
Diet Cola (0 Cal)
Sprite (160 Cal)

Orange (140 Cal)
Carrot (120 Cal)

Pineapple (180 Cal)
Apple (160 Cal) 

Pomegranate 
(160 Cal)

Green Juice
(100 Cal)
Red Juice
(150 Cal)

BOON ORGANIC COFFEE
SAR 26

AVANTCHA ORGANIC TEAS
SAR 26

The menu prices are all inclusive of V.A.T

Adults need 2,000 Calories per day on average & individual calorie needs may vary 
from person to person  - Additional nutritional facts are available on request.



أسبريسو )0 سعرة حرارية( 
كورتادو )35 سعرة حرارية(

فالت وايت )110 سعرة حرارية(
كابوتشينو )70 سعرة حرارية(
كافيه التيه )80 سعرة حرارية(
التيه مثلج )80 سعرة حرارية( 

سويت أون سويت
فرابي

قهوة أسبريسو مثلجة 
ممزوجة بحليب الدولسي 

والكراميل.
)340 سعرة حرارية( 

هاوس

حليب كامل الدسم منقوع 
بـ 56 % كاكاو.

)340 سعرة حرارية(

عــصائــــر فـــواكــــــه 
مـــعـــصــــورة عـلى الـــبـــــارد

 22  ر.س

دارك فورس
موكا

مزيج قهوة االسبريسو 
المثلجة بالحليب و٥٦ ٪ من 

كاكاو الشوكوال.
)380 سعرة حرارية(

كاراميل مملح

حليب كامل الدسم منقوع 
بغاناش الشوكوالته والكراميل 

المملح.
)390 سعرة حرارية(

مياه معدنية 
٥٠٠ ملل

 15  ر.س /  22  ر.س

مياه معدنية 
مياه غازية

ويكي شيكي
آفوجاتو

آفوجاتو مع آيس كريم 
ساندويتش محضرة من 

بسكويت الشوكوالته 
وأسبريسو ساخن.
)530 سعرة حرارية(

جياندوجا

حليب كامل الدسم منقوع 
بكريمة البندق بالشوكوال .

)260 سعرة حرارية(

مشروبات 
غازية

 15  ر.س

كوكا كوال )140 سعرة حرارية(
كوال دايت )0 سعرة حرارية(
سبرايت )160 سعرة حرارية(

شارك
شـــــــاي وقـــهـــــوة عـــضـــويـــة

أيقظ نفسك
قــــــهـــــوة مـــــثــــلــــجـــــة وفــــــرابــــيــــــز

 34  ر.س

رشفة
الشوكوالته السـاخـنة الــــخــــاصــــة بــــنــــا

 34  ر.س

شاي أفانتشا العضوي
  26  ر.س

سنشا )0 سعرة حرارية(
إنجليش بريكفاست )0 سعرة حرارية(

موروكان منت )0 سعرة حرارية(
ياسمين )0 سعرة حرارية(

بابونج )0 سعرة حرارية(
روز وايت )0 سعرة حرارية(

التيه أسباني )280 سعرة حرارية(
التيه الفانيليا )170 سعرة حرارية(

سلو دريب -  كيميكس )0 سعرة حرارية(
سلو دريب -  ڤي 60 )0 سعرة حرارية(

التيه أسباني مثلج )300 سعرة حرارية(
التيه الفانيليا المثلج )170 سعرة حرارية(

قهوة بون العضوية
 26  ر.س

برتقال )140 سعرة حرارية( 
جزر )120 سعرة حرارية(

أناناس )180 سعرة حرارية(
تفاح )160 سعرة حرارية(

رمان
)160 سعرة حرارية(

عصير أخضر
)100 سعرة حرارية(

عصير أحمر
)150 سعرة حرارية(

انتعش

أسعار المنيو تتضمن الضريبة الُمضافة

يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية فى المتوسط يوميًا وقد تختلف اإلحتياجات الفردية من السعرات الحرارية من شخص 
آلخر - البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.



DARK FORCE MOCHA SLOW DRIP – CHEMEX
دارك فورس موكا سلو دريب -  شيميكس

WAKEY SHAKEY AFFOGATO SWEET ON SWEET FRAPPE
ويكي شيكي آفوجاتو سويت أون سويت فرابي

SPECIALTY SHAKES
ميلك شيكس



HOT CHOCOLATE AVANTCHA ORGANIC TEAS
الشوكوالته السـاخـنة شاي أفانتشا العضوي

POMEGRANATE ORANGE
رمان برتقال 

CARROT GREEN JUICE
جزر عصير أخضر



LIST OF PROTEIN PRODUCTS

Beef Tenderloin / Ground beef / Beef Strip:
Frozen, Canada /USA

Beef Black Angus:  Frozen, Canada /USA / Australia

Beef Pepperoni: Frozen, Jordan / Canada

Bone in Lamb Rack: Frozen, New Zealand / Australia

Veal Topside: Frozen, Holland

Tender Chicken Breast: Frozen, UAE

Chicken Breast & Whole Chicken:  Chilled, Saudi Arabia

Hammour: Chilled, Saudi Arabia

Salmon: Frozen, Norway 

Squid: Frozen, America / Peru

Prawns: Frozen, UAE

Crab Meat: Korea / Holland

الئحــة اللحوم المســتخدمة

لحــم بقــري تندرلويــن/  لحم بقــري مفروم / لحم بقري ســتربلوين: 
مثلــج، كنــدا  /  أمريكا

لحــم بقــري: مثلــج، كندا  /  أمريكا / اســتراليا
بيبيرونــي بقــري: مثلج، األردن / كندا

لحــم غنــم بالعظــم: مثلج، نيوزيلندا /  اســتراليا
لحــم فخــذ عجل خالــي من العظــم: مثلج، هولندا

صدور دجــاج: مثلجة، اإلمارات
صــدور دجاج و دجاج كامل: مبّرد، الســعودية

ســمك هامور: مبّرد، الســعودية
ســمك الســلمون: مثلج، النرويج

حبــار كاالماري: مثلــج، أمريكا / بيرو
روبيــان:  مثلج، اإلمارات

 لحــم ســلطعون : مثلــج، كوريا / هولندا

ALL OUR MEAT & POULTRY ARE HALAL SLAUGHTEREDجميــع اللحــوم  والدواجن ذبح حالل

- We are not responsible for lost or stolen items.
- Debit & Credit cards are accepted.

- Smoking is not permitted in the restaurant premises.

rococoa_sa

FOLLOW US


