قـ ــا ئم ــة
ا ل ـط ــعام

األطبــاق العربيــة

تــبــــولة أفوكادو
تـــارتـــار
 35 -ر.ق- .

ً
ناعما
بقدونس مفروم
كينوا  ،طماطم  ،بصل ،
عصير ليمون  ،افوكادو
وزيت الزيتون

مــحـمـــــرة
تــــوســت

 30 -ر.ق- .

ثالثي
مزة الشرفة

 40 -ر.ق- .

ســــلـطـة
فــــــتـوش

فلفل أحمر محمص  ،صلصة طماطم ،
فتات الخبز  ،خبز باغيت  ،بذور رمان

 30 -ر.ق- .

خيار  ،طماطم  ،خس ،
نعناع  ،عصير ليمون  ،زيت زيتون ،
خبز محمص زعتر

مع الدجاج 35....................ر.ق.
مع الجمبري 40.................ر.ق.

حمص  ،جزر متبل  ،جذر الشمندر  ،زيت
زيتون محمص  ،زعتر كروتون ،
أعشاب صغيرة

فــــول
و حــمــص
 30 -ر.ق- .

حمص وفاصوليا مهروسة ،
طحينة  ،ليمون  ،دبس رمان ،
بذور الصنوبر  ،خبز بيتا

مـق ــبالت مـقـر م ــشة

اصابع
احللوم
 40 -ر.ق- .

اصابع حلوم مقلية بالبقسماط
مع صلصة الطماطم والفلفل الحلو

لفات عكاوي
 ٣٠ -ر.ق- .

جبن عكاوي ملفوف في فيلو
مع صلصة المشمش الحلوالحلو

كروكيت
البطاطس
 ٣٠ -ر.ق- .

كرات البطاطا المهروسة مغلفة بالبانكو و
مقلية ،مع صلصة الريحان

حلقات كاليماري
مقرمشة  40 -ر.ق- .

حلقات كاليماري طرية مغطاة بخلطتنا الخاصة و مقلية و مقرمشة ،
تقدم مع صلصة الهالبينو بالريحان

أرانشيني
 ٣٥ -ر.ق- .

كرات الريزوتو  ،بافلو موزاريال  ،بارميزان ،
ترافل  ،صلصة طماطم  ،بيستو

النكهــات الالتينيــة

تاكو البـحـر
 ٤٥ -ر.ق- .

روبيان تمبورا بالبقسماط
ملفوف مبشور  ،بيكو دي جالو ،
ليمون  ،كزبرة  ،بصل أخضر ،
صلصة أيولي  ،تورتيال

تاكو
الــــدجـــاج
 40 -ر.ق- .

تاكو
لـحــم البـقـر

دجاج مشوي  ،أفوكادو ،
جبن جاك وشيدر  ،بيكو دي جالو ،
كزبرة  ،خس روماني  ،تورتيال

 ٤٥ -ر.ق- .

لحم تندرلوين  ،فاصوليا مطحونة  ،فجل ،
بصل أحمر  ،بيكو دي جالو  ،كزبرة  ،خس روماني،
كريمة حامضة  ،صلصة بوبالنو  ،تورتيال

كـــاســـاديـــا

 40 -ر.ق- .

فلفل حلو مشكل  ،بصل  ،شيدر وجبنة مونتيري جاك  ،بيكو دي جالو ،
كريمة حامضة  ،جواكامولي

مع الدجاج 45....................ر.ق.
مع الجمبري ٤٥.................ر.ق.

تاكو سمك
 40 -ر.ق- .

هامور تمبورا  ،ملفوف مقطع ،
بصل أبيض ،كزبرة  ،هالبينو  ،ليمون ،
صلصة كريمة شيبوتلي ،تورتيال

س ــاليــدر
تقدم مع اختيارك من البطاطا المقلية
أو رقائق البطاطس محلية الصنع

ساليدر
دجاج
باربيكيو
 40 -ر.ق- .

أفوكادو  ،بصل أحمر ،
كولسلو  ،طماطم

ساليدر حلم
مطبوخ ببطء

ساليدر
حلم بقر
اجنوس
 50 -ر.ق- .

 50 -ر.ق- .

لحم ضأن مبشور  ،لبنة  ،نعناع  ،خس ّ ،رمان  ،جبنة فيتا

سلطة  ،طماطم ،
لحم بقري مقدد  ،بصل مكرمل ،
جبن غرويير  ،خيار مخلل

من الش ـ ــوايـة

طبق الشيف المميز

أســيـــــاخ مــشـــويــة

شيش طاووق  15.. ............ر.ق.
كفتة ضأن  20.. ..................ر.ق.
كباب لحم  ٢٠.. ..................ر.ق.
ريش ضأن  30.. ..................ر.ق.
نقانق (مرغيز)  ١٠.. ............ر.ق.

جمبري 20.. ........................ر.ق.
األخطبوط  ٢٥.. ..................ر.ق.
كباب خروف ٢٠.. ................ر.ق.
خضروات  15.. .....................ر.ق.

مشاوي
مشكـــلـــة
لشخصني
 185 -ر.ق- .

 2قطع لحم غنم  2 ،شيش طاووق ،
 2كفتة لحم 2 ،كباب لحم،
 2كباب لحم ،خضار مشكلة مع أرز

أطباق جانبية
أرز مكبــوس  10..........ر.ق.
أرز أبيــض  10..............ر.ق.
بطاطــس مقليــة  25....ر.ق.

حلويات

بــقــالوة
مثـلـثـة

 ٣٥ -ر.ق- .

عجينة فيلو محشوة بالفستق المفروم
و منقوعة في شراب حلو

كوكي
ساندوتش
بودنــغ التمر
الدافئ

 ٣٥ -ر.ق- .

 ٣٠ -ر.ق- .

آيس كريم فانيليا محشو بين قطعتين
من الكوكيز بالفواكه الجافة والمكسرات ،
مغطاة بالجوز وصوص الكراميل

بودينج التمر  ،آيس كريم فانيليا  ،مع
صلصة الكراميل المملحة

كرمي
بروليه

 ٣٥ -ر.ق- .

كاسترد بغطاء هش من السكر
المذاب

براوين
شوكوالتة
بالبندق
 ٣٥ -ر.ق- .

براوني شوكوالتة بالبندق
مغطاة بمغرفة من اآليس كريم

اإللكسيرز

الشرفة بوستر 40.................................

ريد بول  ،عصير بطيخ طازج  ،شراب تفاح  ،ثلج
مبشور

إنرجايزر طبيعي40................................

سبانخ  ،توت أزرق  ،عصير برتقال طازج  ،زبادي ،
حليب بارد

ال تيه26.....................................................

اسبريسو مفرد  ،حليب بارد  ،مسحوق كركم  ،ثلج
مبشور

ريد بول32 ...............................................

موكتيل

آرابيك دياليت29..............................

أوراق نعناع طازجة  ،عصير ليمون طازج  ،شراب
سكر  ،ثلج مبشور  ،ماء

نوجيتو الكيوي 35.........................

فاكهة كيوي طازجة  ،أوراق نعناع  ،ويدجز ليمون ،
سكر بني  ،سبرايت  ،ثلج مبشور

نوجيتو البطيخ 32.............................

عصير بطيخ طازج  ،أوراق نعناع  ،ويدجز ليمون ،
سكر بني  ،سبرايت  ،ثلج مبشور

جنجر سماش32.....................................

زنجبيل طازج  ،أوراق نعناع  ،هريس توت بري،
صودا  ،ثلج

تروبيكال مورن32................................

عصير ليمون طازج  ،عصير أناناس طازج  ،عصير
زنجبيل  ،جعة زنجبيل  ،سكر بني  ،ثلج

كوبلرفراولة٣٥........................................

فراولة طازجة  ،عصير ليمون  ،عصير أناناس  ،صودا

مانجو ميول32.......................................

هريس المانجو والخيار والعسل وعصير الليمون
الطازج والزنجبيل والثلج

سموثي

عصير األفوكادو35 .........................

أفوكادو طازج  ،حليب  ،عسل  ،آيس كريم فانيليا

الشرفة فيتنسيتا40.........................

بلح  ،لوز  ،تين جاف  ،لبن  ،عسل

عصير الكيوي و الموز 40................

كيوي طازج  ،موز  ،لبن  ،عسل

ميلك شيك

الفانيليا25......................................
آيس كريم فانيليا  ،حليب  ،شراب سكر

الفراولة25......................................

آيس كريم فراولة  ،حليب  ،شراب سكر

شوكوالتة25..................................

آيس كريم شوكوالتة  ،حليب  ،شراب سكر

عصائر طازجة

مانجو  ،بطيخ  ،برتقال25 .............
أناناس  ،جزر

ليمونادة

ريحان و نعناع 29.........................

ريحان جاف  ،نعناع طازج  ،صودا  ،شراب سكر،
ملح  ،ثلج مبشور

ليمونادة الرمان 29.......................

رمان  ،شراب السكر  ،ملح  ،صودا  ،ثلج مبشور

ليمونادة الخوخ 29.......................

خوخ  ،شراب سكر  ،ملح  ،صودا  ،ثلج مبشور

شاي مثلج

شاي مثلج بالزنجبيل25 ...............

زنجبيل طازج  ،ماء ساخن  ،شراب سكر  ،ثلج
مبشور

شاي مثلج بالليمون 25................

عصير ليمون طازج  ،ماء ساخن  ،شراب سكر  ،ثلج
مبشور

شاي مثلج فالينج إيجل 25...........

كركديه جاف  ،زنجبيل  ،ماء ساخن  ،شراب سكر،
ثلج مبشور

القهوة المثلجة

كابتشينو مثلج26.............................
التيه مثلج26.....................................
موكا مثلجة26...................................
فرابيه28..............................................

القهوة الساخنة

كابتشينو 26...................................
التيه26...........................................
أمريكانو 22.....................................
ماكياتو22.......................................
مو كا29..........................................
اسبريسو 18...................................
اسبريسو دبل22..........................
قهوة تركية25..............................

شاي ساخن

اإلفطار اإلنجليزي18....................
الشاي األخضر18..........................
إيرل جراي 18.................................
شاي البابونج22............................
شاي النعناع 18.............................
شاي الكركديه 22..........................
شاي عضوي 22.............................
شاي كرك22..................................

شاي مغربي

صغير 24..........................................
متوسط 30.....................................
كبير 38............................................

المشروبات الغازية

كوكا كوال18............................................
كوكا كوال اليت18...............................
كوكا كوال زيرو18..................................
سبرايت18................................................
جنجر ايل18..............................................

مياه

ايفيان  750مل24.................................
ايفيان  330مل18.................................
نايس  1.5لتر18....................................

مياه فوارة

بادوا  750مل24...................................
بادوا  330مل18....................................

