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

SOUP
Mushroom

36 SR

Wild mushroom cream with, Italian herbs. 216 cal

Pumpkin

Soon

With sage oil and pumpkin seeds. 90 cal

GARDEN

Pickled Watermelon

42 SR

Valbreso cheese, greens.308 cal

Quinoa Rolls

49 SR

With Mango, Pineapple, green apples
and Hoisin sause. 378 cal

Truffled Caeser

55 SR

Iceberg lettuce, truffled Caeser dressing,
grilled portobillo, shaved truffle shaves. 212 cal

Garden Salad

44 SR

All kinds of lettuce, arugula, tomatoes,
cucumbers, avocado, halloumi cheese with
wasabi dressing. 121 cal

Tuna Tataki

69 SR

Avocado salad, darjeeling tea and honey
dressing. 190 cal

Pumpkin Burrata

69 SR

Spiced sweet pumpkin and crispy pumpkin
seeds.417 cal

Santafé

Soon

Corn and avocado salad, peanut butter
dressing. 180 cal

PETITES
Mini Shrimp Tacos

46 SR

Fried shrimp, mango salsa, sriracha mayo. 226 cal

Lamb Bukhari Arancini

46 SR

Fried lamb Bukhari risotto balls. 230 cal

Honey glazed Octopus

Soon

7 hrs slow cooked to perfection. 210 cal

Crispy calamari
Thai Beef Satai
Najil Doggus Ceviche

53 SR

Fried calamari fingers, chili tartar sauce.482 cal
65 SR

Grilled beef skewers, peanut sauce.425 cal
60 SR

fresh Najil, crispy corn, doggus tigermilk.247 cal

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

MAIN
Canadian Ribeye

196 SR

Grilled to perfection, black pepper sauce. 1077 cal

Fillet Medallion

135 SR

Creamy mash potato, Mushroom sauce. 280 cal

Lamb Chops

149 SR

Sweet potato purée, green peppercorn
and berries sauce. 771 cal

Grilled Salmon

110 SR

Grilled vegetables, lemon cream sauce. 530 cal

Hand Caught Rock Lobster

240 SR

Kimchi butter sauce. 784 cal

Wagyu A9

430 SR

Well marbled Japanese Bread, Australian raised
striploin steak, brown butter hollandaise. 704 cal

Veal Milanese

Soon

Just as it should be. 114 cal

Lamb Shank Tagine

99 SR

orange and dates jus, couscous. 1895 cal

Soft Short Ribs

130 SR

72 hrs slow cooked, with maple glaze. 210 cal

Arroz

Soon

Saffron sayadiya with honey broiled hamour. 455 cal

Chicken Roulade

95 SR

Chicken mushroom cooking cream, parmizan
cheese mushroom portobello leeks. 2205 cal

HAND CUT FRIES
Just Fries
Burnt Ends Fries

14 SR

Hand cut and perfectly cooked. 180 cal
29 SR

Brisket burnt ends, cheddar cheese
and jalapeno. 1200 cal

Hindawiya Fries

20 SR

Our version Hijazi street fries. 756 cal

Truffled Wedges

26 SR

Crispy wedges, truffle hollandaise. 445 cal

Chips
Handcut & Homemade potato chips. 793 cal

14 SR

PASTA
Saffron Shrimp Tagliatelle

90 SR

Handmade tagliatelle, saffron cream,
parmesan cheese. 593 cal

Lasagna Alforno

88 SR

Made with freshly rolled green pasta. 1103 cal

Ribs Raviolli

Soon

Short ribs and sweet potato filling,
red grape sauce. 1136 cal

Gnocchi Carbonara Ala Mudakhan

110 SR

Sweet potato gnocchi, smoked lamb chunks,
cured egg yolk. 756 cal

EN BRIOCHE
Signature Brisket

72 SR

12 - 16 hrs slow cooked beef brisket,
BBQ sauce, coleslaw. 1018 cal

Briggs

75 SR

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

Sando

130 SR

Fried fillet megnon between two sliced
of brioche. 1058 cal

Ribeye Slider

48 SR

Proper Burger Slider

35 SR

Chimichurri sauce, Japanese mayo. 514 cal

Manchego cheese, caramelized onion,
arugula. 1062 cal

Tori Katsu Slider

30 SR

Fried chicken breast, spicy mayo, light slaw. 350 cal

Mexican chicken slider

30 SR

Grilled chicken breast, guacamole and spicy
cheese sauce. 217 cal

Club Sandwich

46 SR

Sliced chicken, turkey, pastirma, cheddar,
tomato and iceberg lettuce. 408 cal

Grilled Cheese Sandwich

30 SR

Yellow cheddar and mozzarella. 662 cal

Fried Chicken French toast

70 SR

Spicy salted caramel sauce. 872 cal

Brioché Pizza
Childhood version. 363 cal

35 SR

FRENCH TOAST
Salted Caramel
Ovomaltine

45 SR

902 cal

45 SR

1100 cal

Pineapple Mascarpone
Mix Berries

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

24 SR

Hand shaken ice chocolate mix. 80 cal

Iced Spanish Latte

25 SR

Sweetened coffee with milk. 788 cal

Iced Caramel Macchiato

25 SR

Coffee with milk and caramel. 226 cal

Iced Americano

24 SR

Two shots of coffee with ice. 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

Pink Lemonade

22 SR

Freshly squeezed orange,
watermelon, Lemon mint. 59 cal

Lemonade with Raspberry. 100 cal

Pomo Lemonade

28 SR

Pomegranate and cranberry. 28 cal

Brioche Lemonade
Our special lemonade. 354 cal

28 SR

شوربة كريمة الفطر

كريمة الفطر البري مع األعشاب اإليطالية ٢١٦ .سعرة

شوربة القرع العسلي

 ٣٦ريال
قريبًا

مع زيت المرامية وبذور القرع المقرمشة ٩٠ .سعرة

سلطة البطيخ المخلل

مع جبنة الفلبريسو والورقيات الخضراء ٣٠٨ .سعرة

سلطة الكينوا

مع جبنة الفلبريسو والورقيات الخضراء ٣٧٨ .سعرة

سلطة السيزر بالترفل

خس آيسبرغ ،صلصة السيزر بالترفل ،فطر
البورتوبيلو ،شرائح الترفل ٢١٢ .سعرة

سلطة الحديقة

الخس بأنواعه والجرجير والطماطم ،الخيار،
درسنج.
األفوكادو وجبنة الحلومي مع الوسابي
 ١٢١سعرة

تونا تاتاكي

مع سلطة األفوكادو وصوص الشاي بالعسل ١٩٠ .سعرة

جبنة البوراتا مع القرع

قطع القرع المحىل وبذور القرع المقرمشة ٤١٧ .سعرة

سانتافيه

سلطة الذرة واألفوكادو مع صوص زبدة الفول
السوداني ١٨٠ .سعرة

تاكو الجمبري

مع صلصة المنجا وصوص السريراتشا ٢٢٦ .سعرة

كرات البخاري باللحم
كرات الرز البخاري باللحم.

 ٢٣٠سعرة

أخطبوط بصوص العسل
مطبوخ لمدة  ٧ساعات لحد اإلتقان.

كلماري مقلي

 ٤٢ريال
 ٤٩ريال
 ٥٥ريال

 ٤٤ريال

 ٦٩ريال
 ٦٩ريال
قريبًا

 ٤٦ريال
 ٤٦ريال
قريبًا

 ٢١٠سعرة

أصابع الكليماري المقرمشة مع صلصة التاراتار الحارة ٤٨٢ .سعرة

 ٥٣ريال

ساتي اللحم التايلندي

 ٦٥ريال

سيڤيتشي الناجل

 ٦٠ريال

مع صلصة الفول السوداني ٤٢٥ .سعرة

قطع الناجل الطازج ،ذرة مقرمشة ،صوص الدقس ٢٤٧ .سعرة

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

ستيك ريب آي الكندي

 ١٩٦ريال

ستيك ميداليون

 ١٣٥ريال

مع صوص كريمة الفلفل األسود ١٠٧٧ .سعرة

مع البطاطس المهروسة وصوص الفطر.

ريش لحم الضأن

 ٢٨٠سعرة

مع البطاطا الحلوة المهروسة وصوص كريمة الفلفل
األخضر مع التوت ٧٧١ .سعرة

سلمون مشوي

مع الخضار المشوية وصوص الكريمة بالليمون ٥٣٠ .سعرة

 ١٤٩ريال

 ١١٠ريال

استاكوزا البحر األحمر

 ٢٤٠ريال

واغيو +٩

 ٤٣٠ريال

مشوية مع زبدة الكيمتشي ٧٨٤ .سعرة

استربلوين ستيك من الدرجة التاسعة مع صوص
الهوالنديز بالزبدة الغامقة ٧٠٤ .سعرة

لحم العجل عىل طريقة ميالن
شريحة لحم العجل المقرمشة مع صوص الليمون.

طاجن موزة الضأن

 ١١٤سعرة

بنكهة التمر والبرتقال ،يقدم مع الكسكسي ١٨٩٥ .سعرة

ضلع البقر الطري

مطبوخ لمدة  ٧٢ساعة ،مع صوص الميبل.

الرز

قريبًا

 ٩٩ريال
 ١٣٠ريال

 ٢١٠سعرة

صيادية بالزعفران مع الهامور المشوي ٤٥٥ .سعرة

تشكن روالد

دجاج  ،مشروم  ،كريمة  ،جبنة برميزان  ،بصل  ،برتوبيلو
مشروم  ،قرنبيط  ،كرات مشوي ٢٢٠٥ .سعرة

البطاطس المقلية

مقطعة يدوًيا ومطبوخة بإتقان ١٨٠ .سعرة

البطاطس المقلية مع
أطراف البريسكت المقمرة

قريبًا
 ٩٥ريال

 ١٤ريال
 ٢٩ريال

مع صوص جبنة التشيدر والهاالبينو ١٢٠٠ .سعرة

البطاطس المقلية عىل
طريقة الهنداوية

 ٢٠ريال

عىل الطريقة الحجازية التقليدية لكن بلمستنا الخاصة٧٥٦ .سعرة

بطاطس ودجز مع الترفل

ودجز مقرمشة مع صوص الهوالنديز بالترفل ٤٤٥ .سعرة

بطاطس شيبس

بطاطس مقطعة ومحضرة يدويا في بريوشيه ٧٩٣ .سعرة

 ٢٦ريال
 ١٤ريال

تالياتيلي بالجمبري والزعفران

مكرونة طازجة ،كريمة الزعفران ،جبنة البارميزان ٥٩٣ .سعرة

الزانيا الفورنو

مصنوعة باستخدام المكرونة الخضراء الطازجة ١١٠٣ .سعرة

راڤيولي ضلع البقر

بحشوة لحمة ضلوع البقر مع البطاطا المهروسة،
صوص العنب األحمر ١١٣٦ .سعرة

نيوكي باللحم المدخن

مصنوعة بالبطاطا الحلوة ،مع لحم الضأن المدخن
وصفار البيض المملح ٧٥٦ .سعرة

ساندويتش البريسكت

مطبوخ لمدة من  ١٢إىل  ١٦ساعة ،مع سلطة الملفوف
وصوص الباربكيو ١٠١٨ .سعرة

ساندويتش البريقز

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

ساندو

فيليه ستيك مقلي بين شريحتين من خبز البريوش ١٠٥٨ .سعرة

ساليدر شرائح الريب آي

مع صلصة التشيميشوري والمايونيز الياباني ٥١٤ .سعرة

ساليدر البرجر

مع جبنة منشيغو ،بصل مكرمل ،جرجير ١٠٦٢ .سعرة

ساليدر توري كاتسو

صدر الدجاج المقلي المقرمش ،سلطة الفلفل الرومي
بالبرتقال والصوص الخاص ٣٥٠ .سعرة

ساليدر الدجاج المكسيكي

صدر الدجاج المشوي ،صلصة الغواكامولي وصوص
الجبنة الحار ٢١٧ .سعرة

كلوب ساندويتش

شرائح الدجاج ،الديك الرومي ،البسطرمة ،جبنة التشيدر،
الطماطم والخس ٤٠٨ .سعرة

ساندويتش الجبنة المشوي
جبنة التشيدر والموزاريال ٦٦٢ .سعرة

فرينش توست مع
صدر الدجاج المقلي

 ٩٠ريال
 ٨٨ريال
قريبًا

 ١١٠ريال

 ٧٢ريال

 ٧٥ريال

 ١٣٠ريال
 ٤٨ريال

 ٣٥ريال

 ٣٠ريال

 ٣٠ريال

 ٤٦ريال

 ٣٠ريال

 ٧٠ريال

مع صوص الكراميل المملح الحار ٨٧٢ .سعرة

بيتزا بريوشيه

بيتزا الذكريات الجميلة ٣٦٣ .سعرة

 ٣٥ريال

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

 ١٠٠سعرة

الحليب ١٥ .سعرة

 ١٠سعرة

 ١٨ريال

شوكوالتة ساخنة

مشروب الكاكاو الساخن مع الحليب.

إضافة نكهات

كاراميل ،بندق ،فانيال أو

شاي أحمر ،أخضر أو

 ٢٢ريال
 ٢٢ريال

اسبريسو مع الماء المغلي.

شاي

 ٧٧سعرة

شوت ٤ .سعرة

أعشاب ٢ .سعرة

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 ١٤٠ .سعرة

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 ١٢٠ .سعرة

دولسي دي ليتشي

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

