
جميع األسعار تشمل رضيبة القيمة 
املضافة

1  يحتاج البالغون إىل ٢٠٠٠ سعر حراري يف املتوسط يومًيا. وقد تختلف االحتياجات الفردية من.
السعرات من شخص آلخر. البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية

األومليت
أومليت  

تقدم مع سلطة خرضاء وبطاطا هاشرباون 59.00

 يمكن إضافة:
جبنة اإلمنتال  29.00،  خضار   14.00، لحم العجل املقدد 24.00، 

طماطم  7.00، سلمون مدخن  69.00، حبش مدخن 29.00،       
فطر سوتيه  19.00 

3 بيض محرض على طريقتك الخاصة 
مقّدم مع سلطة جانبية

مخفوق 59.00
مقلي 59.00
عيون 59.00

السندويشات
حبش مدخن 

حبش مدخن، طماطم طازجة، مخلل، خس، مايونزي، خردل، تقدم يف خزب 
الپولكا 89.00

أضف جنب اإليمنتال 29.00

جنب حلوم    
جنب الحلوم املشوي، رشائح الطماطم الطازجة، خيار، جرجري طازج، نعناع، 

مايونزي، تقدم مع خزب باجيت باألوريجانو والزيتون 79.00

الباذنجان املدخن واألفوكادو     
باذنجان مشوي مدخن، أفوكادو ورشائح طماطم طازجة على خزب التارتني، 

صنوبر، سمسم، صلصة الرمان وسلطة جانبية 109.00

الفطور

كرواسون محشوة
كرواسون بالسلمون واألفوكادو    

كرواسون طازج محشو بالسلطة، البيض املخفوق، السلمون املدخن 
واألفوكادو الطازج، تقدم مع سلطة خرضاء 99.00

جنب حلوم مشوي     
كرواسون محشو بجنب الحلوم، طماطم طازجة، زيتون أسود، جرجري، زيت 

الزيتون مع ريحان طازج 49.00

فطورنا الخاص
فريرت البطاطا وفطر الكمأة  

فريرت بطاطا مشوية مصنوعة يدوًيا، فطر سوتيه مع ٦ حبوب سرييال، زيت 
الكمأة، مع اختيارك من البيض املسلوق أو املقلي 99.00

بيض مسلوق مع األفوكادو    
بيضتان مسلوقتان مع األفوكادو، خزب بريوش محمص، جبنة كريمية منكّهة 

بالشبت، سبانخ، مع صلصة الهولنديز 89.00

بيض بيندكت مع لحم مقدد
بيضتان مسلوقتان، صلصة هولنديز، سلطة خرضاء والبطاطا هاشرباون،

مع اختيارك من
بيندكت لحم العجل املقدد 79.00

بيندكت السلمون  119.00

فطور بارييس

1 من املرشوبات الساخنة +
إختيارك من الڨيينوازري + 2/1 خزب    

flûte à l’ancienne، زبدة ومرىب 
)مشمش وفراولة(

75.00

فطور كونتنانتال

1 من املرشوبات الساخنة + 1 عصري 
برتقال طازج + إختيارك من الڨيينوازري 
+ 2/1 خزب flûte à l’ancienne، زبدة 

ومرىب )مشمش وفراولة( 
89.00

الفطور الكامل

1 من املرشوبات الساخنة + 1 عصري برتقال 
طازج + إختيارك من الڨيينوازري + 2/1 
خزب flûte à l’ancienne، زبدة ومرىب 

)مشمش وفراولة( + أومليت عادي
109.00 
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أسعارنا ال تشمل 12% رسوم الخدمة و% 14 رضيبة مبيعات
جميع األسعار بالجنيه املرصي

 سمك           نبايت           ڤيغان          
 مكرسات           النكهات املحلية
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 المشروبات الساخنة  
إسربسو  24.00 

دوبل إسربسو  34.00
إسربيسو خالية من الكافيني  24.00

كافيه التيه 39.00
قهوة أمريكية  39.00

كابوتشينو 39.00
شوكوالتة پول الساخنة 39.00

فالت وايت 39.00
شاي پول  31.00

إيرل جراي، بابونج، نعناع أخرض، شاي الفطور اإلنجلزيي أو خليط پول الخاص

يمكن إستبدال
حليب جوز الهند   10.00

حليب اللوز   10.00
يرجى سؤال النادل عن االختيارات البديلة

المشروبات المميزة
كاراميل كابوتشينو  

كابوتشينو مع رشاب الكاراميل، مغطى بصلصة الكاراميل 39.00

أملوند فانيال التيه   
اسربيسو، حليب لوز مع رشاب الفانيال، مغطى برشائح اللوز املحّمص 49.00

التيه بالعسل والقرفة  
كافيه التيه مع عسل ورشاب القرفة، مغطى بمسحوق القرفة 39.00

مشروبات مثلجة
كاراميل سينامون التيه مثّلج  

كافيه التيه مع رشاب الكاراميل والقرفة 39.00 

سبانيش التيه مثّلج  
دوبل اسربيسو مع حليب طازج وحليب مركّز 45.00

شاي مثلج   
بنكهة الليمون أو الخوخ 35.00

العصائر الطازجة   
برتقال 39.00

برتقال وجزر 39.00
جزر 39.00

مانجو 39.00
ليموناضة بالنعناع 39.00

كوكتيالت پول
  آڨوباشون 

 أفوكادو طازج، عصري الباشون فروت املركّز، تفاح طازج وحليب 49.00

   بلوبانانا 
 توت بري طازج، عصري التوت الربي املركّز، موز طازج وحليب 49.00

  پول ميكس  
عصري املانجو مع الكيوي والفراولة الطازج 45.00

   شيا كايل  

حبوب الشيا، كايل، لنب ، مانجو،فاكهة الباشن 55.00

  سموزي املانجو والباشن  

عصري املانجو، فواكه الباشن، نعناع 55.00

مشروبات أخرى
اڤيان )صغري( 29.00 / )كبري( 55.00  

بادوا )صغري( 45.00

حملوا تطبيق پول أرابيا واحصلوا على املكافآت

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

#strawless .اطلب قشة عند حاجتك إليها


