
حمص بابا غنوج

المقبالت

تبولة لبنة

سلطة فتوش ماست و خيار

فتاليف ورق عنب

خبز بيتاحلوم مقلي مقرمش

خبز بيتا بالزعتر تشيلي كون كارن فرايز

شوربة حريرة

 شوربة العدس

شوربة

أفوكادو ، خضار طازجة ، كالي مبشور ، كينوا

طماطم كرزية ، خبز محمص ، جبنة بارميزان

بيض مسلوق ، لحم مقدد ، صلصة السيزر

السلطات
سلطة سيزر

مع دجاج
مع براوز

سلطة ميكيد
يخلط االخضر مع الطماطم 

و الخيار

ميدترانين فالفل
كرات الفالفل ، حبوب فارو ، ملفوف

 بنفسجي ، والشمندر والسبانخ الصغيرة ،

محمص البقدونس والفلفل الحلو مع الحمص

تتبيلة طحينة القيقب

كرنب متبل بالسمسم ، توفو ، ادامامي
أرز أسود وبني ، مخلل ملفوف أحمر ،

البنجر الخام ، الكوسة ، اªفوكادو ، البصل اªخضر ،
مانجو ، واكامي ، صلصة شويو

سلطة بوذا نباتي

السنادويتشات والبرجر
راب دجاج اªفوكادو

ساندوتش كلوب ريم

بانيني لحم بقري

دجاج بانيني

برجر لحم      

برجر دجاج

ساندوتش تونة

ساندوتش بيض

بيتش كافي



الحال

سلة اجنحة الدجاج

دجاج مشوي

ستيك مشوي

روبيان باكت

سمك مشوي

الرئيسية

بطاطس مقلية

بطاطس ويدجز

  أرز مقلي

أرز أبيض

أرز بني

سلطة خضراء

سباغيتي بولونيز

بيني العربياتا

سوبر جرين باستا

معكرونة الطماطم والسبانخ الكريمية

 باستا الروبيان

مارغريتا

 بيبروني

 جرجير بلسميكو

  آيس كريم متنوع

 تارت التفاح

 تيراميسو

كعكة اليوم

شوكوالتة ديب

 مارشميلو / فراولة / براوني

طلبات جانبية

معكرونة

بيـــــتــــزا



قهوة الصباح

ت با و لمشــر ا

كرواسون سادة 

كرواسون زعتر

كرواسون الشوكوالتة 

كرواسون الجبن

كوكيز الشوكوالتة 

بسكويت الزبدة 

كيك ماربل ساليس  

شريحة كيك الموز

جــــزر

بطيخ

عصير طازج

تـــفــاح  
برتقال  

مشروبات طاقة
.دعها تضيء

تفاح ، خيار ، كرفس ، بعض من

السبانخ والليمون والزنجبيل

انرجايزر
ليمون ، ليمون ، برتقال ، عسل ، ملح البحر

 بطن مسطح

أناناس ، خيار ، جزر ، حفنة من

سبانخ ، اندفاعة من الكركم

تقوية المناعة
برتقال ، نعناع ، مانجو ، ليمون



نعناع الليمون

ليمون ، نعناع طازج ، عسل ، ماء صودا

 بيناكوالدا

عصير أناناس ، حليب جوز ، سكر

مارغريتا العذراء

عصير ليمون ، سكر عصير ليمون ، ماء صودا

البطيخ

سالش الجير

البطيخ وعصير الليمون

ماسة اªناناس والزنجبيل

زنجبيل ، عصير أناناس و شريحة أناناس

كوكتيل

شاي كابتشينو

 شاي عربي

شاي سادة

شاي أخضر

شاي أخضر بالنعناع

اختيار التسريب

قهوة مثلجة

شاي مثلج

عصير ليمون الشاي اªخضر

ليمون بالنعناع

المياه غازية صغير

مياه غازية كبيرة

 مياه المعدنية صغير

مياه معدنية كبيرة

مشروبات باردة

مشروبات ساخنة

مشروبات غازية

بيبسي و بيبسي دايت و سفن اب و سفن اب دايت و ميرندا

15% ������� א����� א���א

إسبرسو

قهوة عربية

قهوة تركية

كافيه التيه

الكراميل

موكا كافيه

تحويلة


