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قائمة إفطار رمضان االختيارية 
وجبــة إفطــار كاملة | 109   

شوربة، سلطة، طبق رئيسي، طبق حلو، مشروب

وجبــة إفطــار مــن 3 أطباق | 89
شوربة، سلطة أو طبق رئيسي، طبق حلو

وجبــة إفطــار من طبقـــين | 79
شوربة أو سلطة، طبق رئيسي

يمكنك االختيار من بين األصناف المذكورة في قائمة الطعام بشكل منفرد



جلوتين حليبمكسرات بيضفول الصويا سمكفول سوداني سمسممحاريات

 يحتوي هذا الطبق على بعض المكونات التي تم قليها باستخدام نفس المقالة التي استخدمت لطهي مكون آخر قد يحتوي على مواد مسببة للحساسية،
ولذلك هناك احتمال لحدوث تلوث الغذاء التبادلي أثناء التحضير، وبالتالي ال يمكننا أن نضمن خلو هذا الطبق من مسببات الحساسية

خيار نباتيخيار فيغان

الشوربات
شــوربة خضار  

  باذنجان، بطاطا، جزر، كوسا، بروكلي، تقدم مع قطع الخبز
 المحمص 30

شــوربة عــدس أحمر 
عدس أحمر، عصير ليمون، كزبرة، طماطم مجففة، تقدم مع قطع 

الخبز المحمص 30

السلطات
 سلطة القرع والقمح

 قرع مشوي، حمص مقرمش، سلطة مكس، رمان طازج، قمح
  مطبوخ، فجل أحمر مع تتبيلة الليمون والكمون

سلطة شرقية
 باذنجان، مشمش مجفف، لوز طازج، سلطة خضراء، طماطم 

طازجة، بصل، مع تتبيلة السماق

األطباق الرئيسية
ســلمون مــع الفالفــل المحمر  

سلمون مشوي مغطى بالفالفل المحمر، كينوا مطبوخة بالطماطم، سلطة، يقدم مع صلصة اللبن بالطحينة 79  

تندرليــون بدبــس الرمان 
بيف تندرليون سوتيه مع دبس الرمان، طماطم مشوية، بصل مشوي، مع األرز الشرقي أو البطاطا المقلية 79

نصــف دجاجة علــى الطريقة الشــرقية 
نصف دجاجة متبلة ببهارات الشاورما والخل، أرز شرقي ومايو الثوم 64 

كســكس بالخضروات 
كسكس مقدم في طاجن الخضروات، ومزين بالزبيب، والزيتون األسود والكزبرة 50

الحلويات
كروســان أم علي

كروسان سادة مخبوز مع الحليب، والقرفة، والزبيب، والبندق، ورقائق اللوز، مزين بكريمة 
الماسكربون وحبات الفستق الحلبي 37

كنافــة بكريمــة المانجو
عجيبنة الكنافة محشية بكريمة الماسكربون والمانجو الطازجة، ومزينة بحبات الفستق   

الحلبي 35

إكليــر التمر 
إكلير محشي بكريمة الفانيال، والكريمة المخفوقة مع التمر، ومزين ببودرة السكر 14

تــارت الفواكــه المجففة 
تارت محشي بكريمة البندق، التمر، المشمش، التين، الفستق الحلبي، البندق والجوز، ومزين 

بجليز المشمش 29

كريمــة الماســكربون بالموز والعســل 
 كريمة الماسكربون مع الموز الطازج، مغطاة بالفستق وتقدم مع العسل. 30

المشروبات
  جالب 

قمــر الدين 

- 167كالوري

- 576كالوري

- 266كالوري

- 339كالوري

 - 510كالوري، كينوا مطبوخة بالطماطم 337كالوري، الطبق الجانبي 132كالوري

 - 999كالوري، مع البطاطا المقلية 1025كالوري

 - 795كالوري للحصة الواحدة )حصتان(، مايو الثوم 417كالوري

 - 824كالوري

 - 532 كالوري للحصة الواحدة )حصتان(

 - 500 كالوري للحصة الواحدة )حصتان(

      - 444كالوري

 - 642كالوري

17 
17 

 - 633كالوري



قم بتحميل تطبيق پول أرابيا واحصل على المكافآت!

تتوفر لدينا خدمة التوصيل


