Limited edition items

FRENCH TOAST
Barshumi
Figs
Berry Jam

58 SR

58 SR

58 SR

MOJITO
Pomegranate

25 SR

FRESH JUICE
Pineapple & Mint

28 SR

أصناف لفترة محدودة

فرنش توست
برشومي

 ٥٨ريال

تين

 ٥٨ريال

مربى التوت

 ٥٨ريال

موهيتو
الرمان

 ٢٥ريال

عصير طازج
أناناس بالنعناع

 ٢٨ريال

BREAKFAST DISHES
Ma'asoub
Our own way.

45 SR

200 cal

Maple Granula Bowl

50 SR

Our signature granula with Greek
yogurt, berries and maple syrup. 190 cal

Arabic Platter

99 SR

7 dips and smoked fava beans. 300 cal

Cheese Platter

60 SR

Chef's selection of International
cheese. 220 cal

EGG DISHES
Swiss Omelette
With Gruyere cheese and mushroom.

52 SR
230 cal

Mexican Omelette

59 SR

With brisket burnt ends, cheddar
cheese and vegetables. 230 cal

Truffle Benedict

68 SR

With baby spinach, mushroom and
truffle hollandaise. 230 cal

Shakshoka Benedict

59 SR

With garlic labna, sundried tomato
sauce, chili hollandaise. 230 cal

Steak n Eggs

110 SR

Fillet steak on fluffy scrambled eggs,
avocado and black pepper sauce. 260 cal

Allergy ( Egg - Milk - Gluten - Sesame - Soy beans - Nuts - Fish - Mustard - cheese )

SANDWICHES
Club Sandwich

46 SR

Sliced chicken, turkey, pastirma,
cheddar, tomato & iceberg lettuce. 300 cal

Grilled Cheese Sandwich
Yellow cheddar & mozzarella.

30 SR

390 cal

Briggs

75 SR

Brisket burnt ends, guacamole, yellow
cheddar cheese, sunnyside up. 1122 cal

Mugalgal Roll

62 SR

Lamb mugalgal, fluffy scrambled eggs,
tahina and dogus. 350 cal

Smoked Salmon Croissant

65 SR

Smoked salmon, avocado, sunny side
up, pickles and sauce hollandaise. 350 cal

Bacon n Scrambled Eggs Burrito

55 SR

Mapled bacon, scrambled eggs, potato
wedges and spicy cheese sauce. 250 cal

FRENCH TOAST
Salted Caramel
Ovomaltine
Pineapple Mascarpone
Mix Berries

45 SR

902 cal

45 SR

1100 cal

Soon

49 SR

Mix Berries with cream. 690 cal

DESSERTS
Melting Brownie

53 SR

Rich and fudgy brownie, vanilla
icecream and chocolate sauce. 1374 cal

Sticky Toffee Pudding

56 SR

Warm date cake, toffee sauce,
crispy dates and vanilla icecream. 657 cal

Om Ali

48 SR

Brioche Mascarpone, Halawa

45 SR

580 cal

Warm dates molasses and walnut
pralines. 772 cal

HOT DRINKS
Espresso
Single (One shot of coffee). 20 cal
Double (Two shot of coffee). 40 cal

15 SR
18 SR

Cappuccino
Latte

22 SR

Espresso on milk and foam. 46 cal
22 SR

Espresso with milk. 72 cal

Flatwhite
Spanish Latte
Mocha
Macchiato
Cortado
Americano
Hot Chocolate
Flavor or Extra Shot

22 SR

Espresso coffee milk and layer of foam. 100 cal
25 SR

Sweetened coffee with milk. 788 cal

Espresso with milk, foam and cocoa.

24 SR
129 cal

22 SR

Espresso with a little milk foam. 100 cal
22 SR

Espresso with a little milk. 15 cal
18 SR

Espresso with steam water. 10 cal
24 SR

Hot cocoa and milk mix. 77 cal

5 SR

Caramel, Hazelnut, Vanilla or Extra shot. 4 cal

Fair-trade Tea

15 SR

English breakfast, Green, Infusions. 2 cal

DRINKS
Soft Drinks

12 SR

Coke Cola, Sprite, Fanta & Diet Coke. 100 cal

Bavaria Beer

18 SR

Original, Apple, Pomegranate, Strawberry,
Peach. 200 cal

Rauch Sparkling

16 SR

Apple, Peach, Grape & cherry. 126 cal

Sparkling Water

16 SR

Small sparkling water. 140 cal

Still Water

Small or large mineral water.

9/19 SR

ICED DRINKS
Iced Latte

22 SR

A refreshing coffee drink with milk.

120 cal

Dulce De Leche

25 SR

Rock Shaken

22 SR

Dulce De Leche mixed with coffee,
milk and caramel. 315 cal

Double shots of espresso with mil,
hazelnut or caramel. Hand shaken. 150 cal

Iced Chocolate
Iced Spanish Latte
Iced Caramel Macchiato
Iced Americano
Hand shaken ice chocolate mix.

24 SR

80 cal

25 SR

Sweetened coffee with milk. 788 cal

25 SR

Coffee with milk and caramel. 226 cal

Two shots of coffee with ice.

24 SR

40 cal

MOCKTAIL

Home Made Ice Tea

22 SR

Peach, Raspberry, Lemon or Madinah
Habaq Ice Tea. 35 cal

Mojitos

26 SR

Classic mojito, Raspberry mojito or
Lime Basil mojito. 189 cal

Blackberry basil

28 SR

Mix of blackberries with ice & basil
leaves. 175 cal

Fresh Juices

22 SR

Freshly squeezed orange,
watermelon, Lemon mint. 59 cal

Pink Lemonade
Pomo Lemonade
Brioche Lemonade

22 SR

Lemonade with Raspberry. 100 cal
28 SR

Pomegranate and cranberry. 28 cal

Our special lemonade.

354 cal

28 SR

معصوب
عىل طريقة بريوشيه

 ٢٠٠سعرة

جرانوال

جرانوال بريوشيه المميزة باللبن اليوناني،
توت ،شراب القيقب ١٩٠ .سعرة

الفطور العربي

تشكيلة مختارة من النواشف،
الفول المبخر ٣٠٠ .سعرة

تشكيلة أجبان

تشكيلة مختارة من األجبان العالمية
من اختيار الشيف ٢٢٠ .سعرة

اومليت سويسري
مع جبنة جروير

 ٤٥ريال

 ٥٠ريال

 ٩٩ريال

 ٦٠ريال

 ٥٢ريال

وفطر ٢٣٠ .سعرة

اومليت مكسيكي
بأطراف البريسكت المحروقة ،جبنة
شيدر ،خضار ٢٣٠ .سعرة

ترافل بينيدكت

بالسبانخ ،المشروم ،صوص الهولنديز
بالترفل ٢٣٠ .سعرة

شكشوكة بينيدكت

لبنة بالثوم ،طماطم كرزية مجففة،
صوص الهولنديز الحار ٢٣٠ .سعرة

الستيك والبيض

قطعة ستيك عىل بيض مخفوق،
أفوكادو بصوص الفلفل األسود ٢٦٠ .سعرة

 ٥٩ريال

 ٦٨ريال

 ٥٩ريال

 ١١٠ريال

مسببات الحساسية (البيض  -الحليب  -الجلوتين  -السمسم  -فول الصويا  -المكسرات  -السمك  -الخردل  -الجبن)

كلوب ساندويتش

 ٤٦ريال

شرائح الدجاج ،الديك الرومي ،البسطرمة،
جبنة التشيدر ،الطماطم والخس ٣٠٠ .سعرة

ساندويتش الجبنة المشوي
جبنة التشيدر ،الموزاريال.

 ٣٠ريال

 ٣٩٠سعرة

البريقز

 ٧٥ريال

أطراف البريسكت المقمرة ،صلصة الغواكامولي،
جبنة التشيدر والبيض المقلي ١١٢٢ .سعرة

مقلقل رول

 ٦٢ريال

لحم مقلقل ،بيض مخفوق ،طحينة ،دقس.

ساندوتش كرواسون

 ٣٥٠سعرة

سلمون مدخن ،أفوكادو ،بيض عيون،
مخلل ،صوص الهولنديز ٣٥٠ .سعرة

بوريتو الفطور

 ٦٥ريال

 ٥٥ريال

شرائح البيكن اللحم المقدد بشراب
القيقب ،بيض مخفوق ،بطاطس ويدجز،
صوص الجبن الحار ٢٥٠ .سعرة

كراميل مملح

فرنش توست مع الكراميل

 ٤٥ريال
المملح ٩٠٢ .سعرة

 ٤٥ريال

شوكوالتة أوفومالتين

فرنش توست مع شوكوالتة أوفومالتين.

 ١١٠٠سعرة

األناناس وكريمة المسكربون
التوت المشكل
فرنش توست مع التوت المشكل والكريمة.

 ٦٩٠سعرة

براوني الشوكوالتة

كيكة البراوني الغنية بالشوكوالتة مع
آيسكريم الفانيال وصوص الشوكوالتة.

قريبًا
 ٤٩ريال

 ٥٣ريال
 ١٣٧٤سعرة

كيكة التمر مع صوص التوفي

 ٥٦ريال

أم علي

 ٤٨ريال

كيكة التمر الدافئة مع صوص التوفي،
آيسكريم الفانيال وقطع التمر المقرمشة ٦٥٧ .سعرة
 ٥٨٠سعرة

بريوش بالمسكربوني والحالوة
دبس التمر والجوز

المكرمل ٧٧٢.سعرة

 ٤٥ريال

اسبريسو

سنقل (جرعة واحدة من القهوة)
دبل (جرعتين من القهوة)  ٤٠سعرة

 ٢٠سعرة

كابتشينو

اسبريسو بمعيار صغير ويضاف عليه حليب
ورغوة الحليب ٤٦ .سعرة

التيه

اسبريسو مع

فالت وايت

 ٢٢ريال

قهوة االسبريسو والحليب وطبقة من
الرغوة ١٠٠ .سعرة

مشروب القهوة بالحليب

موكا

المحالة ٧٨٨ .سعرة

اسبريسو بالحليب والكاكاو.

ماكياتو

كورتادو

اسبريسو مع قليل من

امريكانو

 ٢٢ريال

 ١٠٠سعرة

الحليب ١٥ .سعرة

 ٢٢ريال

 ١٠سعرة

 ١٨ريال

اسبريسو مع الماء المغلي.

شوكوالتة ساخنة

مشروب الكاكاو الساخن مع الحليب.

إضافة نكهات

كاراميل ،بندق ،فانيال أو شوت.

شاي

شاي أحمر ،أخضر أو أعشاب.

 ٧٧سعرة

 ٤سعرة

 ٢سعرة

مشروبات غازية

كوكاكوال ،سبرايت ،فانتا أو دايت

بافاريا بير

كوال ١٠٠.سعرة

بيرة بافاريا بدون نكهة ،بالتفاح ،الرمان،
الخوخ أو الفراولة ٢٠٠ .سعرة

راوخ فوار

تفاح ،خوخ ،عنب

وكرز ١٢٦ .سعرة

مياه غازية
بيريه صغيرة.

 ١٤٠سعرة

مياه معدنية
مياه معدنية صغيرة.
مياه معدنية كبيرة.

 ٢٥ريال
 ٢٤ريال

 ١٢٩سعرة

اسبريسو مع قليل من الفوم.

 ٢٢ريال

 ٢٢ريال

الحليب ٧٢ .سعرة

سبانيش التيه

 ١٥ريال
 ١٨ريال

 ٢٤ريال
 ٥ريال
 ١٥ريال

 ١٢ريال

 ١٨ريال

 ١٦ريال

 ١٦ريال

 ٩ريال
 ١٩ريال

التيه مثلج

مشروب القهوة بالحليب المنعش.

دولسي دي ليتشي

 ١٢٠سعرة

مشروب القهوة بالحليب والدولسي دي

روك شيكن

ليتشي ٣١٥ .سعرة

دبل اسبريسو بالحليب والكاراميل أو البندق.
مخلوط باليد مع الثلج ١٥٠ .سعرة

شوكوالتة مثلجة

مشروب الشوكوالتة المثلجة المصنوع

سبانيش التيه مثلج

أمامكم ٨٠ .سعرة

مشروب القهوة بالحليب

المحالة ٧٨٨.سعرة

مشروب القهوة بالحليب

والكاراميل ٢٢٦.سعرة

كراميل مكياتو مثلج
امريكانو مثلج

جرعتين من القهوة مع ثلج.

 ٤٠سعرة

شاهي مثلج منزلي

بالخوخ ،الليمون ،التوت أو بنكهة
الحبق المديني الطازج ٣٥ .سعرة

موهيتو

بالكبيري بيزل
عصير طازج

برتقال ،ليمون بالنعناع،

والريحان ١٧٥ .سعرة

بطيخ ٥٩ .سعرة

بينك ليموناضة
ليموناضة بالتوت

األحمر ١٠٠ .سعرة

بومو ليموناضة
ليموناضة بالرمان والتوت

 ٢٥ريال
 ٢٢ريال

 ٢٤ريال
 ٢٥ريال
 ٢٥ريال
 ٢٤ريال

 ٢٢ريال

 ٢٦ريال

موهيتو توت ،موهيتو كالسيك،
موهيتو ليمون وريحان ١٨٩ .سعرة

مزيج منعش من التوت األسود

 ٢٢ريال

البري ٢٨ .سعرة

ليموناضة بريوشيه

ليموناضة بريوشيه الخاصة بنكهة الباشن
فروت ٣٥٤ .سعرة

 ٢٨ريال

 ٢٢ريال

 ٢٢ريال

 ٢٨ريال

 ٢٨ريال

