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الئحة الفطور



 سمك           نباتي           ڤيغان           مكسرات           النكهات المحلية2

يحتاج البالغون إلى ٢٠٠٠ سعر حراري في المتوسط يوميًا. وقد تختلف االحتياجات الفردية من 
السعرات من شخص آلخر. البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.
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األومليت
أومليت  

تقدم مع سلطة خضراء وبطاطا هاشبراون 79.00
 يمكن إضافة:

جبنة اإلمنتال  39.00،  خضار   19.00، لحم العجل المقدد 
29.00، طماطم  9.00، سلمون مدخن  89.00، حبش مدخن 

39.00، فطر سوتيه  24.00 

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

وجبن البارميزان 99.00

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

والجبن مع الطماطم بروفينسال وبطاطا هاشبراون 129.00

أومليت مارسييز  
مع الفلفل الحلو، طماطم، بصل، فطر 99.00

3 بيض محضر على طريقتك الخاصة 
مقّدم مع سلطة جانبية

مخفوق 79.00
مقلي 79.00
عيون 79.00

المقبالت
لقيمات السلمون    

لقيمات السلمون المدخن المقرمشة، جبن كريما، أوراق الروكا مع صلصة فيرج 
169.00

فطورنا الخاص
فريتر البطاطا وفطر الكمأة  

فريتر بطاطا مشوية مصنوعة يدويًا، فطر سوتيه مع 6 حبوب سيلاير، زيت 
الكمأة، مع اختيارك من البيض المسلوق أو المقلي 129.00

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

بالشبت، سبانخ، مع صلصة الهولنديز 119.00

بيض بيندكت
بيضتان مسلوقتان، صلصة هولنديز، سلطة خضراء والبطاطا هاشبراون،

مع اختيارك من

بيندكت لحم العجل المقدد 119.00

بيندكت السلمون  159.00

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

وصلصة هولنديز مقّدمة جانباًً 129.00

طبق األجبان    
تشكيلة أجبان 164.00

كرواسون محشوة
كرواسون بالسلمون واألفوكادو    

كرواسون طازج محشو بالسلطة، البيض المخفوق، السلمون المدخن 
واألفوكادو الطازج، تقدم مع سلطة خضراء 129.00

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

الزيتون مع ريحان طازج 79.00

حبش وجبن كامومبير    
كرواسون محشو بلحم الحبش المدخن، جبن الكامومبير، بصل مقلي وطماطم 

طازجة 89.00

 أومليت كلوب

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، خاصةً إذا كان لديك بعض الحاالت الطبية.
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السندويشات
حبش مدخن 

حبش مدخن، طماطم طازجة، مخلل، خس، مايونيز، خردل، تقدم في خبز 
الپولكا 119.00

أضف جبن اإليمنتال 39.00

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

مايونيز، تقدم مع خبز باجيت باألوريجانو والزيتون 99.00

الباذنجان المدخن واألفوكادو    
باذنجان مشوي مدخن، أفوكادو وشرائح طماطم طازجة على خبز التارتين، 

صنوبر، سمسم، صلصة الرمان وسلطة جانبية 139.00

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

تقدم مع سلطة جانبية 99.00

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 129.00

كروك مدام    
سندويش كالسيكي يضم الحبش المدخن وجبنة اإليمنتال مع بيض مقلي عيون 

وسلطة جرجير وبارميزان مع البلسميك، تقدم مع البطاطا المقلية 139.00

الفطور

فطور باريسي
1 من المشروبات الساخنة +

إختيارك من الڨيينوازري + 2/1 خبز    
flûte à l’ancienne، زبدة ومربى 

)مشمش وفراولة(
119.00

فطور كونتنانتال
1 من المشروبات الساخنة + 1 عصير 

برتقال طازج + إختيارك من الڨيينوازري 
+ 2/1 خبز flûte à l’ancienne، زبدة 

ومربى )مشمش وفراولة( 
129.00

الفطور الكامل
1 من المشروبات الساخنة + 1 عصير 

برتقال طازج + إختيارك من الڨيينوازري 
+ 2/1 خبز flûte à l’ancienne، زبدة 
ومربى )مشمش وفراولة( + أومليت عادي

149.00 

بيض مسلوق مع األفوكادو بان كيك بجبن الحلوم

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، خاصةً إذا كان لديك بعض الحاالت الطبية.
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المشروبات الساخنة 
إسبرسو  34.00 

دوبل إسبرسو  44.00
إسبريسو خالية من الكافيين  34.00

كافيه التيه 54.00
قهوة أمريكية  54.00

كابوتشينو 54.00
شوكوالتة پول الساخنة 54.00

فالت وايت 54.00
شاي پول  39.00

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

يمكن إستبدال
حليب جوز الهند   14.00

حليب اللوز   14.00
حليب الصويا  14.00
حليب الشوفان  14.00

يرجى سؤال النادل عن االختيارات البديلة

المشروبات المميزة
كاراميل كابوتشينو  

كابوتشينو مع شراب الكاراميل، مغطى بصلصة الكاراميل 64.00

ألموند فانيال التيه   
اسبريسو، حليب لوز مع شراب الفانيال، مغطى بشرائح اللوز 

المحّمص 64.00

التيه بالعسل والقرفة  
كافيه التيه مع عسل وشراب القرفة، مغطى بمسحوق القرفة 64.00

العصائر الطازجة 
برتقال 49.00

برتقال وجزر 49.00
جزر 49.00

مانجو 49.00
ليموناضة بالنعناع 49.00

كوكتيالت پول
  آڤوباشون 

 أفوكادو طازج، عصير الباشون فروت المرّكز، تفاح طازج وحليب 64.00

   بلوبانانا 
 توت بري طازج، عصير التوت البري المرّكز، موز طازج وحليب 64.00

  پول ميكس  
عصير المانجو مع الكيوي والفراولة الطازج 64.00

   شيا كايل  
حبوب الشيا، كايل، لبن ، مانجو،فاكهة الباشن 64.00

  سموزي المانجو والباشن  
عصير المانجو، فواكه الباشن، نعناع 64.00

مشروبات مثلجة
كاراميل سينامون التيه مثلّج  

كافيه التيه مع شراب الكاراميل والقرفة 64.00 

سبانيش التيه مثلّج  
دوبل اسبريسو مع حليب طازج وحليب مرّكز 64.00

شاي مثلج   
بنكهة الليمون أو الخوخ 49.00

مشروبات أخرى
مياه محلية )صغير( 19.00 / )كبير( 29.00  

مياه مستوردة )صغير( 39.00 / )كبير( 69.00  
مياه فوارة )صغير( 59.00 / )كبير( 129.00 

 حملوا تطبيق پول أرابيا واحصلوا
على المكافآت

لنهتم بالبيئة!
انضم إلينا ملساعدة البيئة من خالل تقليل استعمال البالستيك.

#strawless .اطلب قشة عند حاجتك إليها


