
الئحة الفطور



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.

وإني 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.

الئحة اللحوم

بقر تندرلوين
مبرد من جنوب أفريقيا )مورغن(

بقر تندرلوين شرائح
مثلج من جنوب أفريقيا )مورغن(

شرائح البرغر
مبرد من جنوب أفريقيا )مورغن(

لحم عجل مقدد 
مثلج من السعودية أو أمريكا

روست بيف 
مثلج من السعودية أو الكويت

سجق بقر
مبرد من الكويت

دجاج 
مثلج من السعودية أو اإلمارات

دجاج بقسمات
مثلج من السعودية أو اإلمارات

ديك رومي مدخن 
مبرد من تركيا أو االردن أو السعودية

سلمون 
مثلج من اسكتلندا أوالنرويج أو اإلمارات

سلمون مدخن 
مثلج من اسكتلندا أوالنرويج أو اإلمارات

غبغب
مثلج من تايلند أو الهند

الروبيان 
مثلج من الهند أو اإلمارات

سمك السيباس 
مثلج من اإلمارات

التونة 
معلب من تايلند أو فيتنام

محار
مثلج من النرويج أو اإلمارات
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الڤيينوازري
كرواسان 0.750

كرواسان بالجبنة 0.850
كرواسان بالزعتر  0.800

كرواسان باللوز  0.900
كرواسان بالفستق    1.000

فطيرة المشمش االنجليزية 1.100
حلوى البالميه 0.750

غورمانديز الشوكوالته 0.900
كعكة الشوكوالته 0.800

كعكة بالزبيب 0.800
كعكة الشوكوالته واللوز  0.950

كعكة الشوكوالته والفستق   1.100

سلة الڤيينوازري
١ كرواسان + ١ فطيرة بالشوكوالته + ١ كعكة الزبيب 2.100

سلة الڤيينوازري الصغيرة 
٢ كرواسان صغير + ٢ فطيرة بالشوكوالته صغيرة + ٢ كعكة الزبيب صغيرة 

1.250

فطيرة الجبن
خبز الفالوش مغطاة بجبنة اإلمنتال والفيتا 1.100

فطيرة الزعتر  
خبز الفالوش مغطاة بالزعتر وزيت الزيتون 0.800

ت
ت وتوس

معجنا

أومليت شيا مع بياض البيض

٢٠
١٨

ر 
فمب

نو
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جميع األسعار بالدينار الكويتي

كرواسان بالسلمون واألفوكادو

األومليت
أومليت 

تقدم مع سلطة خضراء وبطاطا هاشبراون 3٠٠.٢
 يمكن إضافة:

جبنة اإلمنتال  ٠.7٥٠   -  خضار ٠.7٥٠  - لحم العجل المقدد 
٠.7٥٠ - طماطم ٠.3٠٠  - سلمون مدخن ١.٥٠٠  - حبش مدخن 

١.٢٥٠ - فطر سوتيه 7٥٠.٠ 

أومليت مارسييز 
مع الفلفل الحلو، طماطم، بصل، فطر ٢٥٠.3

أومليت كلوب
طبقات من األومليت الكالسيكية ولحم البقر المقدد والفطر المشوي الطازج 

والجبن مع الطماطم بروفينسال وبطاطا هاشبراون ٩٠٠.3

أومليت شيا مع بياض البيض 
ما تختاره من البيض الكامل أو بياض البيض مع بذور الشيا والسبانخ الطازج 

وجبن البارميزان 3.4٠٠

كرواسان محشوة

كرواسان بالسلمون واألفوكادو  
كرواسان طازج محشو بالسلطة، البيض المخفوق، السلمون المدخن 

واألفوكادو الطازج، تقدم مع سلطة خضراء ٢.٩٠٠

حبش وجبن كامومبير
كرواسان محشو بلحم الحبش المدخن، جبن الكامومبير، بصل مقلى وطماطم 

طازجة ٢.١٠٠

جبن حلوم مشوي   
كرواسان محشو بجبن الحلوم، طماطم طازجة، زيتون أسود، جرجير، زيت 

الزيتون مع ريحان طازج ١.٩٥٠

فطور باريسي
١ من المشروبات الساخنة +

إختيارك من الڤيينوازري + ٢/١ خبز 
flûte à l’ancienne، زبدة

ومربى )مشمش وفراولة( ٢.٨٥٠

فطور كونتنانتال
١ من المشروبات الساخنة + ١ 
عصير برتقال طازج + إختيارك 

 flûte من الڤيينوازري + ٢/١ خبز
à l’ancienne، زبدة ومربى 
)مشمش وفراولة( 3.7٥٠

الفطور الكامل
١ من المشروبات الساخنة + ١ 

عصير برتقال طازج + إختيارك من 
 flûte à الڤيينوازري + ٢/١ خبز

l’ancienne، زبدة ومربى )مشمش 
وفراولة( + أومليت عادي ٩٥٠.4

كينوا 7٥٠.٠   
أفوكادو 7٥٠.٠  

سلمون مدخن ١.٥٠٠ 

أطباق جانبية:
جبن حلوم مشوي ١.٠٠٠  

علبة تونا ١.٠٠٠  
الدجاج ١.٢٥٠

الفطور

أومليت كلوب
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ض 
البي

بيض مخفوق

بيض مخفوق ڤول أو ڤونت
عجينة هشة مخبوزة بالفرن مع بيض مخفوق بجبن البارميزان، مقّدمة مع 

سلطة جانبية 7٥٠.٢

3 بيض محضر على طريقتك الخاصة
)مقّدم مع سلطة جانبية(  

مخفوق ٢.٥٠٠
مقلي ٢.٥٠٠
عيون ٢.٥٠٠

كيش مع البيض

جبن الماعز مع الكوسا والبيض المسلوق 
فطيرة جبن الماعز و الكوسا مع البيض المسلوق، صلصة الهولنديز، الهليون، 

تقدم مع سلطة خضراء ٩٥٠.3

سلمون وسبانخ وبيض مسلوق  
فطيرة السلمون والسبانخ مع البيض المسلوق صلصة الهولنديز، الهليون،تقدم 

مع سلطة خضراء ٩٥٠.3

بيض مخفوق ڤول أو ڤونت

أطباق جانبية:
أفوكادو نصف حبة 7٥٠.٠ 
جبن حلوم مشوي ١.٠٠٠ 

سلمون مدخن ١.٥٠٠ 
جبنة بوراتا ٥٠٠.3 
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فطورنا الخاص

بان كيك بجبن الحلوم    
بان كيك  بجبنة الحلومي، بيض مقلي، صلصة الطماطم المجففة مع اللوز

وصلصة هولنديز مقّدمة جانباً ٢٥٠.3

طبق الفطور  
طبق من الخبزالتقليدي، مملوء بخليط من صلصة الطماطم، فلفل أخضر، 

بصل، سمسم، مقدم مع بيض مقلي و بطاطا سوتيه صغيرة الحجم 3.7٥٠

بيض مسلوق مع األفوكادو 
بيضتان مسلوقتان مع األفوكادو، خبز بريوش محمص، جبنة كريمية منّكهة 

بالشبت، سبانخ، مع صلصة الهولنديز  ٨٠٠.3

بيض بيندكت مع لحم مقدد
بيضتان مسلوقتان، صلصة هولنديز، سلطة خضراء و البطاطا هاشبراون،

مع اختيارك من
بيندكت لحم العجل المقدد 3.6٠٠

بيندكت السلمون ٨٠٠.3 

بيض و األفوكادو  
شرائح بيض مسلوق، أفوكادو طازج، الحبوب، تقدم مع سلطة جانبية 

٢.٥٠٠

كروك مدام
سندويش الحبش المدخن وجبنة اإليمنتال مع بيض مقلي وسلطة الجرجير 

والبارميزان مع البلسميك، تقدم مع البطاطا المقلية ٩٠٠.4

طبق الفطور

بيض مسلوق مع األفوكادو

بان كيك بجبن الحلوم

أطباق جانبية:
أفوكادو نصف حبة 7٥٠.٠ 
جبن حلوم مشوي ١.٠٠٠ 

سلمون مدخن ١.٥٠٠ 
جبنة بوراتا ٥٠٠.3 
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ت
السندويشا

السندويشات
النباتي   

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

وبطاطا مقلية مع اختيارك من
خبزطري 3.7٥٠ 
خبزڤيغان 3.7٥٠ 

لبنة  
لبنة  طازجة ، زيتون أسود، نعناع طازج، خيار، شرائح طماطم، خبز باجيت 

باألوريجانو والزيتون، مع سلطة جانبية 4٠٠.٢

حبش مدخن
حبش مدخن، طماطم طازجة، مخلل، خس، مايونيز، خردل، تقدم في خبز 

الپولكا 3.٠٠٠ أضف جبن اإليمنتال 7٥٠.٠

جبن حلوم   
جبن الحلوم المشوي، شرائح الطماطم الطازجة، خيار، جرجير طازج، نعناع، 

مايونيز، تقدم مع خبز باجيت باألوريجانو والزيتون 3.3٠٠

النباتي
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بارفيه وفواكه طازجة

بارفيه وفواكه طازجة

طبق زبادي مع ميوزلي الفاكهة  
توليفة بالعسل مع الزبادي اليوناني وجبن الماسكاربوني، ميوزلي، موز، 

فراولة، مانجو، كيوي ٢.٩٠٠

توت بري وتوت العليق   
توت بري وتوت عليق طازج مع طبقات من الزبادي اليوناني، بذور الكتان 

المحمصة، بذور اليقطين، جوز، رقائق اللوز، مع العسل ٢.٥٠٠

فراولة  
فراولة طازجة مع طبقات من الزبادي اليوناني بالفراولة، بذور الكتان 

المحمصة، بذور اليقطين، جوز، رقائق اللوز، مع العسل 7٥٠.٢

بودينج بذور الشيا   
حليب جوز الهند مع بذور الشيا، مع خيارك من الفواكه الحمراء

أو المانجو ٠٠٠.3

سلطة فواكه 7٥٠.٢ 

سلطة فواكه حمراء ٥٠٠.3 

طبق زبادي مع ميوزلي الفاكهة
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ت
المشروبا

المشروبات الساخنة
إسبرسو ١.١٠٠

دوبل إسبرسو 7٥٠.١
إسبريسو خالية من الكافيين ١.١٠٠

كريما القهوة 7٥٠.١
قهوة أمريكية 3٠٠.١

كابوتشينو 7٥٠.١
قهوة ڤيينوا ١.٥٠٠

شوكوالتة پول الساخنة 6٥٠.١
إسبريسو ماكياتو ١.٢٠٠

سينامون فانيال التيه
كافيه التيه مخلوطة مع شراب الفانيليا ومسحوق القرفة ١.٩٥٠

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

١.٩٥٠

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

الخاص ١.٥٠٠

كافيه جورمند 
قهوة مع 3 قطع مكارون صغيرة ٢.٢٥٠

شاي جورمند 
شاي مع 3 قطع مكارون صغيرة ٢.٢٥٠

العصائر الطازجة
برتقال 7٥٠.١

برتقال وجزر 7٥٠.١
كيوي 7٥٠.١
جزر 7٥٠.١

مانجو )مثلّج( 6٥٠.١
ليموناضة 6٥٠.١

ليموناضة بالنعناع 7٥٠.١
فراولة ١.٩٥٠

لنهتم بالبيئة!

انضم إلينا لمساعدة البيئة من خالل تقليل 
استعمال البالستيك.

اطلب قشة عند حاجتك إليها.
#strawless
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PAUL كوكتيالت

پول ميكس
عصير المانجو مع الكيوي والفراولة الطازج  6٠٠.٢

شيا كايل  
حبوب الشيا، كايل، لبن ، مانجو،فاكهة الباشن 7٥٠.٢

لو موالو  
كيكة الموالو، ايس كريم الشوكوالته، حليب، اسبريسو، كريمة  7٥٠.٢

فيغن    
حليب اللوز، حليب جوز الهند، موز، تمر، فانيليا 7٥٠.٢

آبل كولر 
عصير البرتقال الطازج مخفوقة مع الفراولة والتفاح الطازج  7٥٠.٢

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

مع الثلج 7٥٠.٢

سموزي المانجو و الباشن  
عصير المانجو، فواكه الباشن، نعناع  7٥٠.٢

تمر و اللوز    
حليب اللوز، تمر، قرفة، لوز مطحون، و كسر اللوز 7٥٠.٢

مشروبات مثلجة

التيه مثلج 7٥٠.١

موكا مثلجة ١.٨٥٠

شاي مثلج
بنكهة الليمون أو الخوخ 6٠٠.١

المياه

اڤيان
)صغير( ١.٠٠٠ )كبير( ١.٨٥٠

بادوا
)33٠ مل( ١.١٠٠ )7٥٠ مل( ١.٨٥٠

ت
المشروبا



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.


