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المشروبات

7كوكا كوال

7كوكا كوال اليت

7كوكا كوال زيرو

7سربايت

7فانتا

7آيس يت ليمون

7آيس يت الخوخ

12ماء جوز الهند

12 غرين كوال مع الكرز الحامض

12غرين كوال مع الليمون

8 شوكوالتة

8فشار / رقائق البطاطس

5فاكهة كاملة )قطعة(

5مياه محلية – صغري

10مياه محلية – كبري

10مياه فوارة مستوردة – صغري

20مياه فوارة مستوردة – كبري

شاي اإلفطار اإلنجليزي
12شاي أسود هندي نسبة كافيني عالية

شاي إيرل غراي
12شاي أسام هندي، زيت الربغموت، نسبة كافيني عالية

سينتشا
12شاي أخرض ياباين

شاي مغريب
12شاي أخرض، نعناع مغريب، نسبة كافيني منخفضة 

بابونج
12بابونج ويانسون مرصي، خاٍل من الكافيني

ليمون بالزنجبيل 
زنجبيل، عشبة الليمون، عرقسوس، قرش الليمون، نعناع،

 خاٍل من الكافيني
12

12إسربيسو

12أمريكانو

14دبل إسربيسو

14قهوة مثلجة

20كابتشينو

20 ماكياتو التيه

22كراميل التيه

22موكا

20شوكوالتة ساخنة

14هولسنت كالسيك

14هولسنت موهيتو

14مويس كالسيك

12البطيخ

12الربتقال

22ريد بول

25غايتوريد

الغازية المشروبات 

خفيفة وجبات 

المياه

ليفز فايف  شاي 

إيلي  - القهوة 

الكحول( من  )خال  الشعير  شراب 

الطازجة العصائر 

الطاقة مشروبات 

جميع األسعار بالريال السعودي شاملة الرضائب املحلية



اإلفطار حتى الساعة 11:00 صباًحا

الساندويتش الصباحي
32بيض مقيل، لحم ديك رومي مقدد ونقانق الدجاج 

خبز التوست باللحم
36بيض مقيل أو مسلوق عىل حسب االختيار، نقانق الدجاج، جنب تشيدر، فاصوليا مطبوخة

زبادي بالجرانوال 
36زبادي قليل الدسم، جرانوال، فواكه مجففة، مكرسات، عسل

توست اإلفطار
40اختيارك من البيض املقيل أو املسلوق، الطامطم، األفوكادو املهروس، اللبنة باألعشاب

إفطار ديراب الكامل
بيض مقيل أو أومليت عىل حسب االختيار، نقانق دجاج، لحم ديك رومي مقدد، فاصوليا مطبوخة، 

طامطم مشوية, هاش براون، حمص، زيتون، خبز توست
58

المأكوالت

جميع األسعار بالريال السعودي شاملة الرضائب املحلية

يرجى الحفاظ عىل إرشادات النظافة والتباعد الجسدي وفًقا لربوتوكوالت وزارة الصحة

بيض  مأكوالت بحرية  مكرسات مأكوالت نباتية 

شوربة الطامطم والريحان 
30طامطم مشوي، بيستو الزيتون األسود، خبز بالثوم

سلطة سيزر الكالسيكية
36خس، جنب البارميزان، خبز محمص، صلصة سيزر

سلطة القرع والكيل
46يقطني محمص، كيل، جبنة فيتا، لوز محمص، توت بري، صلصة العسل

مقبالت

دجاج بالقرع
48صدر دجاج مشوي، قرع حلو، رز أبيض، إدامامي، طامطم

ساملون بالكينوا
52كينوا أحمر، رقائق الساملون، أفوكاد ، خيار، رمان، صلصة الليمون

طبق البحر املتوسط
54كسكس البحر املتوسط، تونة صفراء، جبنة فيتا، طامطم مجففة، زيتون متبل

أطباق صحية

45بالدجاج



ديراب كلوب ساندويتش
لحم ديك رومي مقدد، جنب إمنتال السويرسي، لحم ديك رومي، خس، طامطم، بيض مقيل، خبز توست، 

بطاطس مقلية
50

حلومي راب
48حلومي وباذنجان مقليّان، طامطم مجفف، بيستو الزيتون، سلطة خرضاء أو بطاطس مقلية حسب االختيار

برجر باللحم البقري 
55قطعة من اللحم االسرتايل، جنب تشيدر، خس روماين، بصل مكرمل، مخلل، بطاطس مقلية

مارجيز هوت دوج
48سجق مارجيز الحار، بصل محمص وفلفل، مايونيز حار، بطاطس مقلية

ساندويتش لحم البقر املشوي
50روست بيف ، خيار مخلل ، خردل و مايونيز بالعسل ، جبنة شيدر رول ، بطاطس مقلية

المأكوالت

والبرجر الساندويتشات 

جميع األسعار بالريال السعودي شاملة الرضائب املحلية

يرجى الحفاظ عىل إرشادات النظافة والتباعد الجسدي وفًقا لربوتوكوالت وزارة الصحة

بيض  مأكوالت بحرية  مكرسات مأكوالت نباتية 

فاكهة طازجة
32فاكهة موسمية طازجة

تشيزكيك باملرىب
35تشيزكيك الليمون، مرىب التوت األزرق، طبقة بسكويت

بودينغ التمر
38متر سعودي، آيس كريم بالبسكويت، صلصة الحىل

الحلويات

بيني أو سباغيتي
49اخرت ما يناسبك من الصلصلة، أرابياتا         ، ألفريدو         ، بولونيز

المعكرونة

الرئيسية األطباق 

البطاطس والسمك
55سمك القد مقليًا بالزبدة، بازالء خرضاء، صلصة التارتار، رقائق البطاطس

فتة الباذنجان الكالسيكية
56باذنجان، طامطم، حمص، لوز، خبز، زبادي

ساملون توسكان محمص
98ساملون فيليه، طامطم، سبانخ، خرضوات مطبوخة بالبخار، كرمية البارميزان

أضالع لحم بقري
114أضالع اللحم مطهوة ملدة 24 ساعة، جزر مشوي، بطاطس بالبقدونس بخلطتنا الخاصة


