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BREAKFAST MENU

BREAKFAST SANDWICHES
CLUB SANDWICH

Chicken breast, turkey , beef pastrami, 
cheddar cheese, Iceberg lettuce, tomato 

and club sauce in Brioche Slices

42 SR

PASTRAMI SANDWICH
Beef Bastrami, Mustard sauce and gherkin 

pickles

34 SR

BRIGGS
Brisket burnt ends, topped with cheddar 
cheese on a bed of Guacomole. And then 

topped with sunny side up Egg

68 SR

GRILLED CHEESE SANDWICH
Properly made Cheddar grilld cheese  

between two layers of toasted Brioche

34 SR

BREAKFAST DISHES

MASOOB
Freshly baked bread pudding, 
bananas and honey.

35 SR

WAFFLES
Freshly baked wa�es with 
seasonal fruit topping

38 SR

PARFAIT
Crispy Granola, Fresh yogurt 
and seasonal fruits.

32 SR

BRICOHE FRENCH TOAST
French Toast topped with 
Caramel Sauce, Caramlised nuts

38 SR

CHEESE PLATTER
Premium Selection of fine 
imported cheese cuts

36 SR

PLATTERS
SET MENUES CHOSEN CAREFULLY

BREAKFAST SET MENU
The Arabic platter, plus a choice of any of 

the breakfast dishes.

99 SR

ARABIC PLATTER
Foul Mubakhar, Mosh, Olives mix, 

assortment of jams. And fresh Brioche 

48 SR
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TO TAKE HOME

BRIOCHE LOAF
A large Loaf of Fresh Brioche

BRICOHE SMALL LOAF
A smaller version of the Brioche loaf

30 SR 15 SR

INFUSED OLIVE OIL
Premium extra virgin olive oil, 
infused with herbs or chillis

HOME MADE JAMS
Your choice of Seasonal Jam, made 

in house

60 SR 50 SR

BREAKFAST MENU

EGGS
FRENCH OMLETTE
Plain or with Cheese

38 SR

MEXICAN OMLETTE
Omlette with burnt ends, vegitables and 
guacamole on the side

58 SR

SWISS OMLETTE
Omlette with cheese and mushrooms

48 SR

SCRAMBLED EGGS
Soft Scrambled eggs, Plain or with Cheese

38 SR

STEAK AND EGGS
Brioche Slice, Creamy Scrambled Eggs, Steak 
coocked to perfection and Steak Sauce

92 SR



منيو الفطور

ساندوتشات الفطور
ساندوتش كلوب

صدر الدجاج، تركي مدخن،استرامي، جبنة ، خس وطماطم 
وصلصة بريوشيه كلوب

42 SR

ساندوتش الباسترامي
باسترامي بقري، صلصة الخردل مع مخلل الغيركين

34 SR

بريجز
بيرنت اندز البريسكت على صلصة الجواكمولي تعلوها جبنة 

التشيدر وفوقها بيضة عيون

68 SR

قرلد تشيز
بريوش بجبنة التشيدر مطهو على الصاج

34 SR

أطباق الفطور

معصوب
معصوب على طريقة بريوشيه مع العسل 

الفاخر

35 SR

وافلز
وافل مع اختيارك من اإلضافات

38 SR

بارفيه
قرانوال مقرمشة باللبن الزبادي والفواكه 

الموسمية الطازجة

32 SR

فرنش توست بريوشيه
فرنش توست مصنوع من البريوشيه مع 

صلصة الكاراميل

38 SR

تشكيلة األجبان
تشكيلة متنوعة من األجبان الفاخرة

36 SR

الست منيو
تشكيالت معدة مسبقا

ست منيو الفطور
التشكيلة العربية، تشكيلة األجبان مع اختيارك من أطباق 

الفطور

99 SR

التشكيلة العربية
فول مبخر، مش، زيتون، تشكيلة مربى مع خبز بريوشيه

48 SR
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خذها للبيت
لوف بريوشيه

لوفبريوشيه الطازج المخبوز بالمحل
لوف بريوشيه صغير

نسخة أصغر من اللوف

30 SR 15 SR

زيت زيتون بالنكهات
زيت ريتون بكر فاخر منكه باألعشاب 

مربى محضره بالمطعم
اختيارك من المربى الوسمية المحضرة في 

بريوشيه

60 SR 50 SR

منيو الفطور

البيض
األومليت الفرنسي

أومليت سادة أو بالجبنة

38 SR

األومليت المكسيكي
بالخضار وقطع اللحمة مع صوص الجواكمولي

58 SR

األومليت السويسري
أومليت بالمشروم والجبنة 

48 SR

بيض سكرامبلد
بيض مخفوق بالكريمة، يقدم بالجبنة أو بدون

38 SR

ستيك وبيض
بيض مخفوق على شريحة من توست البرويشيه فوقها 

ستيك وصوص

92 SR


