
الئحة الطعام



PAUL، في القلب
كان شغفنا للخبز في القلب لمدة خمسة أجيال الماضية منذ 

سنة ١٨٨٩ وهو خبز تقليدي يجسد التميز بالعيش على 
الطريقة الفرنسية. 

هذا الشغف ال حدود له ولقد تجاوزنا عامنا ال١٢٥ ونحن 
جداً فخورون بوجودنا في المنطقة ألكثر من ١٥ سنة 

لمشاركة زبائننا خبراتنا بصنع الخبز واالستمتاع بأطيب 
المأكوالت الفرنسية.

و إني أعتز بجمع التقليد والحداثة معاً ولذلك يواصل طهاتنا 
اإلعداد ألطباق جديدة معّدة خصيصاً لكم وعلى سبيل

المثال: أطيب السلطات والساندويشات باستخدام أفضل 
المكونات ذات الجودة العالية، إضافة إلى األطباق الفرنسية 
التقليدية وبالطبع تشكيلة الحلويات اللذيذة والشهية المفضلة 

لديكم.

دعوا رحلتكم إلى عالم األطعمة الشهية الفرنسية تبدأ هنا!

أهالً وسهالً بكم في PAUL….. بالهناء والشفاء!

ماكسيم هولدر



غّذي صحتك
في مخبز ومطعم پول، كنا ومازلنا نخبز من القلب ونقدر الجودة، 
أفضل  تناول طعام  أن  الجيد ونقدر حقيقة  الفرنسي  الطعام  نحب 
يزودك بحياة أفضل. يجب أن تكون المكونات لدينا دائماً من أفضل 
نضرين  يبقينا  الصحي  الطعام  أن  مبدئنا  مع  تماشياً  المصادر، 

ويافعين.

قدمنا في قائمتنا الجديدة مجموعة من األطباق النباتية والڤيغان التي 
تلبي احتياجات ورغبات

ضيوفنا.

المحلي. فقد  المجتمع  ليكون جزًءا من  يسعى مخبز ومطعم پول 
النكهات  باستخدام  المحلي  الذوق  تلبي  طعام  قائمة  بتصميم  قمنا 

والمكونات المحلية الطازجة.

كريم(  اآليس  )باستثناء  الغلوتين  على  تحتوي  حلوياتنا  جميع 
والحليب والبيض.

على(  يقتصر  ال  )ولكن  يستخدم  مطبخ  في  منتجاتنا  إعداد  يتم 
الغلوتين، الحليب، البيض، المأكوالت البحرية، المكسرات، فول 

الصويا والسمسم.

في   للحساسية  المسببة  الرئيسية  المواد  جميع  أيضاً  وضحنا  لقد 
جميع أطباقنا في قائمة طعام. يرجى إبالغ الموظف عند تواجد أي 

نوع من الحساسية لديكم.
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ت
المقبال

الفطائر

فطيرة الكوسا بجبن الماعز  
جبن الماعز، كوسا، باذنجان، مع الكريما والبيض والحليب 77

فطيرة السلمون بالسبانخ  
سلمون وسبانخ مع الكريما والبيض والحليب ٨٥

الحساء

حساء البصل الكالسيكي
بصل، جبن موزاريال، تقّدم داخل كرة خبز طازجة من مخبوزاتنا 4٩

حساء الفطر
حساء الفطر الطازج 4٨ 

إضافة دجاج ١٩

حساء الشيف
حساء يومي 47

حساء البصل الكالسيكي

لقد تم تصميم برنامج والء پول خصيصاً 
لك للوصول إلى عالم من المزايا 

واالمتيازات.
قم بتحميل تطبيق پول أرابيا اآلن لتتعرف 

على المزيد من المزايا وتبدأ بتجميع 
نقاطك.

٢٠
١٨

ر 
فمب

نو
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لقيمات السلمونفطيرة الكوسا بجبن الماعز

المقبالت
فطيرة الدجاج بالحبق   

عجينة هشة مخبوزة بالفرن، محشوة بالدجاج الغني بصلصة البيستو مع حبات 
الصنوبر سوتيه الفطر الطازج ١4٩

لقيمات السلمون 
لقيمات السلمون المدخن المقرمشة، جبن كريما، أوراق الروكا مع صلصة 

فيرج ١٢٩

بطاطا مقلية متبلة بزيت الكمأة والبارميزان  
بطاطا مقلية متبلة بزيت الكمأة وجبن بارميزان المبشور، فلفل مطحون 

وأعشاب مقلية 64

بطاطا حلوة مقلية 74  

بطاطا مقلية 36 

فطيرة الدجاج بالحبق الهشةبطاطا حلوة مقلية
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Caesar salad 

ت
السلطا

السلطات

التفاح مع جبن الماعز  
سلطة خضراء مع شرائح التفاح، الشمندر، أوراق الروكا، طماطم كرزية 

مع صلصة خل البلسميك، يوضع فوقها جبن الماعز مقلي وسوتيه 6 حبوب 
 ١١٩

الكينوا بالحمضيات 
ثالث أنواع من الكينوا مع حبات الرمان، واإليدامامي، واألفوكادو، والمانجو، 

منكهة بتتبيلة الحمضيات، يوضع فوقها ما تختارون من
سلمون مدخن ١٥٩ 

الدجاج ١٥٩
روبيان مسلوق ١٥٩ 

نيسواز مع السلمون وفول االيدامامي   
خس مشكل، فاصولياء خضراء، بطاطا صغيرة، روكا، زيتون وطماطم 
كرزية، مع تتبيلة الليمون، يوضع فوقها السلمون المدخن، واإليدامامي 

والبيض المسلوق ٢١٩

فيرمييه  
سلطة المزارع يوضع فوقها دجاج مشوي متبل، شرائح تفاح أخضر طازجة، 

جوز، زبيب، جبن إيمنتال مبشور مع الجزر. تقدم مع تتبيلة الخردل والخل 
٩٩

سلطعون مع سلمون 
روكا طازجة، خضار مشكلة، أفوكادو طازج، مع شرائح الطماطم، تقدم مع 

تتبيلة الليمون ١٢٩

كينوا اللفت وتوت العليق  
أوراق اللفت، كينوا، طماطم كرزية، حبات رمان طازج، توت العليق يوضع 

فوقها النعناع الطازج وتقدم مع تتبيلة الليمون ١٠٩



7

جميع األسعار بالجنيه المصري أسعارنا ال تشمل 12% رسوم الخدمة و14% ضريبة مبيعات

سيزر 
خس، طماطم كرزية، خبز محمص بجبن البارميزان واألعشاب، يقدم مع 

تتبيلة سيزر 74 
إضافة دجاج مشوي 4٥

إضافة سلمون مشوي  6٩ 
إضافة سلمون مدخن  6٩ 
إضافة روبيان مشوي 6٩ 

باناشيه 
سلطة باناشيه مع شرائح األفوكادو الطازجة، قلب النخيل، هليون أخضر، 
قلوب أرضي شوكي، طماطم كرزية، خيار، ذرة حلوة مع الفطر الطازج، 

تقّدم مع تتبيلة الخل ١٢٩

فريشور األفوكادو  
سلطة خضراء مع األفوكادو، روكا، سبانخ، فجل أحمر، طماطم، خيار، 

أوراق النعناع الطازج، لوز محمص، طماطم مجففة بالشمس، بصل أخضر، 
زعتر أخضر مقدمة مع تتبيلة البلسميك ٨٩

بوراتا  
جبن بوراتا الغني بالكريما، طماطم كرزية بثالثة ألوان، طماطم مجففة 

بالفرن، تتبيلة البيستو المصنوعة على الطريقة المنزلية، أوراق الحبق الطازج 
وحبات الصنوبر المطحون، تقدم مع الروكا الصغيرة وتتبيلة البلسميك ١34

الدجاج باألفوكادو والجبن
روكا، أفوكادو طازج، دجاج مشوي، حمص، بازالء خضراء، زيتون أسود، 

جبن إيمنتال وكينوا، تقدم مع تتبيلة الليمون ١١٩

سلمون مدخن الكينوا بالحمضيات

نيسواز مع السلمون وفول االيدامامي

يمكن أن ُيضاف:
أفوكادو / نصف حبة  ٢٠ 

جبن حلوم مشوي ٢٩ 
دجاج مشوي 4٥

سلمون مدخن 6٩ 
سلمون طازج 6٩  

جبن بوراتا 7٥ 
كينوا ٢٩ 
تونا ٢٩  

روبيان مشوي أو مسلوق 6٩  

التفاح مع جبن الماعز
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األطباق الرئيسية

األطباق الرئيسية

سمك القاروس أو السلمون بصلصة االيدامامي
  

اختيارك من فيليه سمك القاروس أو السلمون، أرز أبيض مسلوق على البخار، 
مع سوتيه بازالء الثلج والجزر، مقدمة مع صلصة االيدامامي ٢١٩

سلمون مشوي مع الشمر  
شريحة سلمون مشوية، أرضي شوكي صغير، شمر طازج، كّبر، شرائح 
البصل، زيتون، طماطم كرزية، مع ما تختاره من بطاطا مهروسة على 
الطريقة المنزلية التقليدية أو العدس المسلوق، تقدم مع صلصة الشالوت 

الكريمية جانباً ٢٢٩

سمك القاروس بصلصة االيدامامي

اختيارك من الصلصات
 الفطر - الفلفل - فطر الكمأة - حب الخردل - صلصة االيدامامي  - 

صلصة الشالوت الكريمية 

األطباق الجانبية
أرز أبيض ٢٩  بطاطا مهروسة ٢٩    

بطاطا مع كمأة مهروسة 3٩   عدس مسلوق 3٩   
خضار مشوية 3٩   بطاطا حلوة مقلية 3٩  

بطاطا مقلية متبلة بزيت الكمأة 64 
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كوردون بلو دجاج  
صدور دجاج مقلية محشوة بالحبش، زعتر، ثالث أنواع جبنة، تقدم مع خضار 

سوتيه والبطاطا المهروسة، مع ما تختارون من صلصاتنا المحضرة على 
الطريقة المنزلية ١6٩

إسكالوب دجاج
دجاج مغلف بجبن البارميزان يقدم مع باستا لينجويني وخيارك من صلصة 

الطماطم أو الكريما ١4٩

دجاج مشوي بطريقة صحية 
صدر دجاج متبل باألعشاب يقّدم مع خيارك من صلصاتنا المحضرة بطريقة 

منزلية، خضار مشوية أو كينوا الخضار مع خل البلسميك المكثف ١4٥

كاري نباتي    
فطر طازج، فاصولياء خضراء، فلفل أحمر، فلفل أخضر، باذنجان، بروكولي 

سوتيه مع صلصة جوز الهند بالكاري الخفيف، واللوز المبشور، تقدم إلى 
جانب األرز األبيض ٩٩

إضافة دجاج 4٥ إضافة روبيان 6٩ 

فيليه لحم البقر بالفطر 
شريحة تندرلوين بقري مع طبقة من جراتان الفطر المقرمش، خضار سوتيه 
مقدمة مع البطاطا الحلوة المقلية، وخيارك من الصلصات المحضرة بطريقة 

منزلية ٢4٩

تندرلوين مع البطاطا المهروسة وفطر الكمأة  
شريحة تندرلوين بقري، مهروس البطاطا وفطرالكمأة الكريمي الغني، 

فاصولياء ناعمة، طماطم مجففة بالفرن وتوضع فوقها رقائق بطاطا مع 
خيارك من صلصاتنا المحضرة بطريقة منزلية ٢٢٩

دجاج مشوي بطريقة صحية كاري نباتي

فيليه لحم البقر بالفطر كوردون بلو دجاج

الرجاء اإلنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم النيء أو المطبوخ حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيداً أو 
الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض إلى زيادة خطر اإلصابة باألمراض 

التي تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك بعض الحاالت الطبية.
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السندويش البارد
النباتي    

شرائح الباذنجان المشوي، فلفل أحمر، قرنبيط مقلي، مع الحمص المهروس، 
طماطم مجففة، ريحان، أوراق الجرجير والنعناع الطازج، تقدم مع سلطة 

وبطاطا مقلية مع اختيارك من
خبز طري ٨٩ 

خبز ڤيغان ٨٩  

حبش مدخن
سندويش الحبش المدخن مع الخردل والمايونيز، خيار مخلل، طماطم طازجة، 

خس، تقدم في خبزة پولكا مع سلطة جانبية ٨٩  إضافة جبن إيمنتال ٢٩

تونا ديابوا 
تونا مع المايونيز والخس والطماطم الطازجة مقدمة في خبز پول الخاص تقدم 

مع سلطة جانبية 7٩

جبنة حلوم مشوية  
جبنة حلوم مشوية، شرائح طماطم طازجة، خيار، جرجير طازج، مايونيز 

بالنعناع، مع خبز باجيت بالزيتون والزعتر تقدم مع سلطة جانبية 7٩

سلمون مدخن 
سلمون مدخن على جبنة كريمية، حلقات البصل، جرجير، الكّبر، خبز الحبوب 

المتنوعة تقدم مع سلطة جانبية ١4٩

ت
السندويشا

النباتي

يمكن ترقية البطاطا المقلية إلى                       
بطاطا مقلية بالكمأة 64 بطاطا حلوة مقلية 3٩                        
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سندويش ستيك دجاج باألفوكادو تارتين

سندويش ساخن

سندويش ستيك 
شرائح تندرلوين سوتيه مع الفطر الطازج، فلفل أخضر، بصل صلصة 
الستيك، خس، صلصة مايونيز األفوكادو بجبن اإليمنتال، الخبز الطري 

بالسمسم، تقدم مع سلطة جانبية والبطاطا المقلية ١١٩

دجاج باألفوكادو 
دجاج سوتيه، جبنة اإليمنتال، أفوكادو الطازج، طماطم مع مايونيز الثوم، 

الخبز الطري يقدم مع سلطة والبطاطا المقلية ١٠4

هامبرغر
همبرجر، مقدمة مع مرقة الفطر، جبنة اإليمنتال، صلصة الفراي، طماطم، 
خيار مخلل، سلطة خضراء، تقدم مع ما تختاره من الخبز العادي أو خبز 

الحبوب مع سلطة والبطاطا المقلية ١٢٩

دجاج بخبز فالوش
أصابع الدجاج المتبلة المشوية مقدمة على خبز بالمايونيز مع طماطم طازجة 

وخس أخضر، خبز فالوش بالسمسم مع سلطة والبطاطا المقلية ٨٥

كلوب الدجاج
دجاج مشوي مع الخردل والمايونيز والخس، خيار مخلل، أفوكادو، شرائح 
الطماطم، تقدم في خبز بان دو مي األبيض مع سلطة والبطاطا المقلية ٩٩

لحم بقري مشوي بالجبن 
لحم بقر مشوي مع جبنة اإليمنتال، مايونيز، جرجير، شرائح طماطم ونعناع 

طازج، تقدم في خبز پولكا باإليمنتال مع سلطة والبطاطا المقلية ٩٩

تارتين

كروك مدام
سندويش كالسيكي يضم الحبش المدخن وجبنة اإليمنتال مع بيض مقلي 
عيون وسلطة جرجير وبارميزان مع البلسميك، تقدم مع البطاطا المقلية 

١٠٩

دجاج باألفوكادو
سندويش دجاج بالمايونيز مكشوفة، تعلوها طبقة من األفوكادو والسبانخ 

الطازج والطماطم المجففة، تقدم مع سلطة خضراء ١٢٩

روبيان باألفوكادو  
صلصة األفوكادو، والروبيان المسلوق مع صلصة آيالند، والبيض 

المسلوق، تقدم مع سلطة خضراء ١٢٩
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الباستا والجراتان
الجراتان

جراتان الدجاج بالفطر 
جراتان الدجاج والفطر، وباستا بيني مع صلصة بيشاميل، قطع الخبز، جبنة 

اإليمنتال المبشورة، تقدم مع سلطة خضراء ٩٥

جراتان فوريستييه 
جراتان الغابة، صدر دجاج مقطع، فطر سوتيه، حلقات البطاطا والبصل، 

مع صلصة البيشاميل وجبنة اإليمنتال وبارميزان المبشور. تقدم مع السلطة 
الخضراء ٩٢

جراتان لحم العجل والطماطم 
جراتان لحم العجل المفروم مع صلصة الطماطم وباستا بيني وصلصة 

البيشاميل مع جبنة بارميزان وموتزاريال وإيمنتال المبشورة تقدم مع سلطة 
خضراء ٩٩

جراتان فوريستييه
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الباستا

تالياتيللي بالدجاج 
باستا تالياتيللي بالدجاج مطهوة بالكريما الطازجة، دجاج سوتيه، صنوبر، 

طماطم مجففة، تقدم مع جبنة البارميزان وإكليل الجبل الطازج ١٢٩

پولونيز مع ثمار البحر  
باستا لينجويني مطهوة مع صلصة الطماطم پولونيز ومقدمة مع الروبيان وبلح 

البحر وجبنة البارميزان ٢٠4

باستا فوسيلي النباتية 
باستا فوسيلي النباتية مع الباذنجان والهليون والطماطم المجففة بالفرن 

والفطر والبروكولي والزيتون األسود والكوسا في صلصة الطماطم، مع جبن 
البارميزان ١٠٩

خيار ڤيغان متاح 

پولونيز مع ثمار البحر

باستا فوسيلي النباتية

تالياتيللي بالدجاج

هل تعلم أن فرنسا تشتهر بالمعكرونة أيًضا!

بدأت فرنسا تقاليد المعكرونة في ١7٠٠م في جنوب فرنسا، بالقرب 
من إيطاليا. وتطورت لتصبح طبق محبوب في جميع أنحاء البالد.

 بحلول عام ١٩٠٠م، تواجد صناع المعكرونة في جميع أنحاء 
باريس، وكانوا يصنعون الشعيرية والمعكرونة 

والالزانيا.



 سمك           نباتي           ڤيغان           مكسرات           النكهات المحلية١4

ت
الحلويا

من العرض

تشيز كيك
المانجو، الفراولة ٥٥

تريو الشوكوال  ٥4
موس بالشوكوال ٥4 

شوكوالته مزدوجه 4٨
كيك شوكوالته وموز 4٨

شارلوت الفراولة 44
مكارون 

شوكوالتة، فانيليا، فستق، توت العليق 4٩

مكارون صغير 
)6 قطع( ٩٩ )١٢ قطعة( ١6٩

ميل فوي
فانيليا 4٥ - فراولة 4٨ - شوكوالتة 4٨ - جوز البقان ٥٩  -

جوز هند المانجو 6٢

تارت
فراولة ٥٠ - فواكه ٥٠ - توت العليق ٥٥ - خليط حبات التوت ٥٥ 
- ليمون ٥٠ - شوكوالتة 4٩ - الشوكوالته والفاكهة الحمراء ٥٩ - 

الشوكوالته والموز ٥٠

إكلير
قهوة 4٢ - شوكوالتة 4٢- فراولة 4٢ - جوز البقان 4٩  - موز 4٢

الكريب 
الشوكوال ٥٩
ديليسيوز ٥٩

اآليس كريم

شوكوال لييجوا
مقداران من آيس كريم بالشوكوالته مغطى بالشوكوالته، كريمة طازجة وقطع 

الشوكوال ٥٥

دام بالنش 
مقداران من آيس كريم الفانيال مغطى بالشوكوالته و كريمة طازجة وشرائح 

من اللوز المحمص ٥٥

بيل هيلين
آيس كريم الفانيال وآيس كريم الفراولة، مغطى بالفراولة وكريمة طازجة ٥٥

ميلبا الفراولة 
مقداران من آيس كريم الفراولة الطازجة، وشرائح اللوز، ومغطى بكريمة 

طازجة وشراب الفراولة المحلى ٥٥

مقدار )١( ٢٥ )٢( 4٥ )3( ٥٩



١٥

جميع األسعار بالجنيه المصري أسعارنا ال تشمل 12% رسوم الخدمة و14% ضريبة مبيعات

موالو الشوكوالتة مع الفراولة كريب الفراولة مع الفانيليا

فرانش توست تارت الشوكوالته مع صلصة الكراميل

على طاولتك

بسكويت بنكهتي الفراولة والشوكوالتة بالبندق  
العجينة الهشة الخاصة بمطعمنا ملفوفة على شكل قوز، محشوة بشوكوالتة 

البندق مع الفراولة ويوضع فوقه الكريما ٩٩

كريب الفراولة مع الفانيليا  
الكريب المغطى بطبقة من كريما التروبيزين والفراولة الطازجة، يوضع فوقه 

رقائق الشوكوالتة البيضاء ١٠٩

موالو الشوكوالتة مع الفراولة  
موالو الشوكوالته، توضع فوقها شوكوالتة پول الخاصة بالبندق، فراولة 

طازج، مارشميللو ذائبة 7٩

فرانش توست 
بريوش التوست الفرنسي ، محشو بالشوكوالتة الداكنة وثمار الفراولة الطازجة 

مقّدمة مع الموز المكرمل 6٩

تارت الشوكوالته مع صلصة الكراميل  
تارت شوكوالتة، مع حشوة من اختيارك من توت العليق أو الشوكوالتة 

بالبندق، تقدم فوقها أيس كريم الفانيال مزينة بصلصة الكراميل ٩٩

سلطة فواكه 4٩ 



 سمك           نباتي           ڤيغان           مكسرات           النكهات المحلية١6

ت
المشروبا

المشروبات الساخنة
إسبرسو ٢٢

دوبل إسبرسو 3١
إسبريسو خالية من الكافيين ٢٢

كريما القهوة 3٢
قهوة أمريكية ٢٩

كابوتشينو 3٢
قهوة ڤيينوا 3٥

شوكوالتة پول الساخنة 3٥
إسبريسو ماكياتو ٢3

فالت وايت ٢6
ماروتشينو 37

سينامون فانيال التيه
كافيه التيه مخلوطة مع شراب الفانيليا ومسحوق القرفة 3٩

كاراميل ستيكي موكا
فرابيه الشوكوالتة، شراب الكراميل مخفوق مع الحليب الطازج واإلسبريسو 

44

شاي پول
إيرل جراي، بابونج، نعناع أخضر، شاي الفطور اإلنجليزي أو خليط پول 

الخاص ٢٨

كافيه جورمند 
قهوة مع 3 قطع مكارون صغيرة ٥٥

شاي جورمند 
شاي مع 3 قطع مكارون صغيرة ٥٥

لنهتم بالبيئة!

انضم إلينا لمساعدة البيئة من خالل تقليل 
استعمال البالستيك.

اطلب قشة عند حاجتك إليها.
#strawless



١7

جميع األسعار بالجنيه المصري أسعارنا ال تشمل 12% رسوم الخدمة و14% ضريبة مبيعات

PAUL كوكتيالت

پول ميكس
عصير المانجو مع الكيوي والفراولة الطازج  4٥

شيا كايل  
حبوب الشيا، كايل، لبن ، مانجو،فاكهة الباشن ٥٥

لو موالو  
كيكة الموالو، ايس كريم الشوكوالته، حليب، اسبريسو، كريمة  6٩

فيغن    
حليب اللوز، حليب جوز الهند، موز، تمر، فانيليا ٥٥

آبل كولر 
عصير البرتقال الطازج مخفوقة مع الفراولة والتفاح الطازج  36

ليتشي جينجر فنتازي 
زبادي طازجة مع الزنجبيل الطازج، شراب ليتشي مع فاكهة الليتشي مخفوقة 

مع الثلج 64

سموزي المانجو والباشن  
عصير المانجو، فواكه الباشن، نعناع  ٥٥

تمر واللوز    
حليب اللوز، تمر، قرفة، لوز مطحون، و كسر اللوز ٥٥

مشروباتنا الصيفية

موهيتو بالك بيري
توت أسود، شراب التوت األسود الـمرّكز، ورق نعناع طازج، شراب النعناع 

الـمرّكز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج 4٢

موهيتو غرين آّبل
قطع تفاح طازج، شراب التفاح الـمرّكز، ورق نعناع طازج، شراب النعناع 

الـمرّكز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج 4٢

موهيتو باشن فروت
فواكه إستوائية، مزيج الفواكه اإلستوائية، ورق نعناع طازج، شراب النعناع 

الـمرّكز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج 4٢

العصائر الطازجة

برتقال 3٩
برتقال وجزر 3٩

كيوي ٥٥
جزر 3٩

مانجو 3٩
ليموناضة 3٩

ليموناضة بالنعناع 3٩
فراولة 44

مياه منّكهة

مياه بنكهة الليمون والنعناع
مياه منّكهة، ليمون، ونعناع طازج ٢7

مياه بنكهة الفراولة والبرتقال
مياه منّكهة، فراولة طازجة، برتقال ونعناع 33

مشروبات مثلجة

التيه مثلج 3٢

موكا مثلجة 4٥

شاي مثلج
بنكهة الليمون أو الخوخ 3٥

المياه

اڤيان
)صغير( ٢٩ )كبير( ٥٥

بادوا
)صغير( ١4 )كبير( ٢٠

ميلك شيك پول

شوكوالتة، فانيال أو فراولة 4٥

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية ٢٥



قم بتحميل التطبيق واحصل على المكافآت!

أطباقك المفضلة تصلك لعتبة بابك، 
في البيت أو المكتب

يقوم پول بمساعدتك في حفالتك، ويضفي عليها 
طابعاً فرنسياً خاصاً.


