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المشاكل الصحية المحددة.   نباتي خال من المشتقات الحيوانية     نباتي     خال من الغلوتين     خال من الالكتوز     صحي     يحتوي على مكسرات

 زبدة اللوز وموز
وجيلي

فطيرة تفاح مع بوظة

ببطءسلطة شمندر مشوي 

البيتزا

سلطة فاكهة طازجة

أقراص لحم عجل عضوي 
١٨٠ غ

مقبالت
/ أفوكادو وخبز    

خبز من ٧ حبوب، هريس أفوكادو مع بهارات الكاري، 
ملح بحر، رقائق فلفل حار، جرجير،

زيت زيتون بكر ممتاز  ٣٠ 
/ مع إضافة سلمون مدّخن، بصل أحمر

فجل مبشور، َشَبت،
زيت زيتون بكر ممتاز  ٤٠ 

/ مع إضافة بيض مسلوق، طماطم مجففة،  
جبنة فيتا، أوراق بقلة صغيرة،

زيت زيتون بكر ممتاز  ٤٠ 

/  جبنة ريكوتا وخبز
خبز من ٧ حبوب: تين، جرجير، لوز

مدّخن، عسل  ٤٥ 

/  مع إضافة طماطم مشوية
ريحان طازج، شراب بلسميك،

زيت زيتون بكر ممتاز  ٤٠

  زبدة اللوز وموز وجيلي
سندويش زبدة لوز

وموز وجيلي، خبز بروتين،
تغميسة نوتيال  ٤٠ 

  وافل بالتمر
شراب تمر، كريمة مخفوقة  ٥٥ 

 فطائر بانكيك
كريمة مخفوقة، زبدة، شراب قيقب،

وتوت أزرق طازج  ٥٥ 

عصيدة كينوا      
مع توت ومكسرات  ٤٥ 

  بيضتان مسلوقتان
جبنة حلوم مشوية، طماطم مشوية، صلصة بستو 

بالزعتر، خبز محّمص  ٤٥ 

لفافة بيض عضوي في الفرن 
محشوة بطماطم مشوية، سبانخ، جبنة فيتا 

واختياركم بين لحم الديك الرومي المقدد
أو نقانق لحم العجل  ٤٥ 

 خبز الفطور المسّطح
زعتر ولبنة، جرجير، طماطم

مشوية، بيض، جبنة موزاريال طازجة،
سّماق  ٥٠ 

أصناف إضافية
 سلة خبز 

مرّبى فاكهة موسمية وعسل عضوي  ٣٥ 

    بيضتان في المقالة  ٢٠ 
  جبنة حلوم في المقالة  ٢٥ 

   لحم ديك رومي مقّدد  ٢٥ 
نقانق لحم عجل  ٢٥ 

     طماطم مشوية  ١٢ 
     فطر مقّلى  ١٥ 

     خضروات متّبلة  ٢٠

مأكوالت سريعة
  خبز موز معّد في المطعم

 زبدة لوز  ٢٥ 

  غرانوال بالعسل والمكسرات
 زبادي بنكهة جوز الهند، موز طازج  ٢٥ 

      بودينغ حبوب الشيا
والشاي بالبهارات، جوز مكرمل  ٣٠ 

  خبز شوفان بالتوت األزرق  ٢٥ 

     سلطة فاكهة طازجة  ٢٥ 

 مافن سكيني جيني  ١٥ 

 أطباق صغيرة
الحجم

  شوربة طماطم وشومر
 جبنة موزاريال طازجة، خبز باغيت محّمص  ٣٥ 

مع إضافة روبيان متّبل  ٤٥ 

   سلطة شمندر مشوي ببطء
 شرائح برتقال، جوز مغّلف بالسكر،

 جبنة فيتا، جرجير، نعناع، صلصة خل
بلسميك  ٥٠ 

  كفتة لحم ضأن مع سلطة
سبانخ وكينوا

  طماطم كرزية، حبوب رمان،
 زعتر ولبنة، صلصة

رمان وخل  ٥٠ 

  أفوكادو كابريزي
 جبنة موزاريال طازجة، طماطم متّبلة،

 أوراق ريحان، صلصة بستو، خل
بلسميك وزيت زيتون  ٧٠ 

  سلطة سيزر بالكرنب
خبز محّمص خال من الغلوتين، حبوب رمان، جبنة 

بارميزان مبشورة  ٤٥ 
مع إضافة صدر الدجاج المشوي ٥٠

مع إضافة الروبيان المتّبل ٦٥

البيتزا كما 
تريدون

أعّدوا

 صلصة طماطم،
 جبنة موزاريال 

و ٤ مكونات إضافية  ٦٥

خضروات: 
 طماطم، فلفل، فطر، خرشوف،

 كوسا، زيتون، جرجير، سبانخ،
بصل، فلفل حار

جبنة:
 جبنة زرقاء، جبنة حلوم، جبنة فيتا 

بروتينات:
بيبيروني، دجاج، روبيان

اسألوا النادل عن 
األطباق اليومية 

الخاصة
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 زبدة اللوز وموز
وجيلي

فطيرة تفاح مع بوظة

ببطءسلطة شمندر مشوي 

البيتزا

سلطة فاكهة طازجة

أقراص لحم عجل عضوي 
١٨٠ غ

مشروبات باردة
صودا عضوية  ١٥ 

مياه إفيان نصف لتر / ١،٥ لتر  ١٢ / ١٦ 

مياه بي أل كيه ١٦،٩ أونصة  ٢٠ 

مياه بالليمون والنعناع والخيار  ٢٠

مياه بالفراولة وجوز الهند  ٢٨

ليموناضة الرمان  ٢٨

مشروب األناناس والكزبرة  ٢٨

مشروب الشمندر والزنجبيل  ٢٥

مشروب األفوكادو والكرنب  ٢٥

شاي مثّلج بنكهة الزعفران  ٢٠

كابوتشينو مثّلج  ٢٥

قهوة التيه مثّلجة  ٢٥

شاي التيه مثّلج  ٢٥

شاي ماتشا التيه مثّلج  ٢٥ 

اختاروا عصيراً طازجًا أو اطلبوا المشروب الذي 
تريدونه من بار العصير لدينا  ٢٨ 

أطباق جانبية
    بطاطس حلوة مقلية  ١٥ 

    بطاطس مشوية في الفرن  ١٥ 

  بنكهة الزعفران ١٥ 

     خضروات متّبلة مشوية  ١٥ 

  سلطة خضار مع زعتر ولبنة  ٢٠ 

     هليون مشوي بالثوم  ٢٠ 

  بروكولي مطهو على البخار  ٢٥

  خضروات موسمية ٢٠

مختارات من 
الصلصات

 زبدة وأعشاب  ٨ 

     ليمون وزيت  ٥ 

      بستو وزعتر  ٨ 

 بلسميك  ١٠ 

 فطر  ١٠ 

أطباق التحلية
      كعكة جزر غير مطبوخ  ٣٥ 

 فطيرة تفاح مع بوظة  ٣٥ 

  كيك شوكوالتة خال من
الطحين مع بوظة  ٣٥

     بودينغ ماتشا وشيا  ٣٥ 

   فاكهة موسمية مع بوظة  ٢٥ 

مشروبات ساخنة 
جرعة / جرعتا إسبريسو  ٢٠ /٢٥ 

قهوة أمريكية ٢٠ 

ماكياتو ٢٥ 

كورتادو ٢٥ 

قهوة بالرغوة البيضاء ٢٥ 

كابوتشينو ٢٥ 

التيه ٢٥ 

قهوة تركية ٢٠ 

شاي التيه ٢٥ 

شاي ماتشا التيه ٢٥ 

تشكيلة شاي )تشابا( ٢٥ 
يمكن إعداد أي مشروب يحتوي على الحليب من 

حليب الصويا أو حليب اللوز

أطباق رئيسية
  نودلز على طريقة سكاي أند وولكر

 نودلز بالكوسا أو معكرونة سباغيتي مع زيت زيتون 
بكر ممتاز، ثوم، بصل، طماطم كرزية، ريحان وجبنة 

بارميزان مبشورة  ٥٥ 

 كسرولة نيوكي بالبطاطس
الحلوة في الفرن

 صلصة طماطم، لحم بقر عضوي مفروم،
ريحان، جبنة موزاريال طازجة، خبز

باغيت محّمص  ٦٥ 

  برغر لحم بقر عضوي
خس الزبدة، طماطم، بصل مكرمل،

جبنة بري، طبق جانبي واحد،
من دون خبز أو في رغيف خبز

بالقمحة الكاملة  ٧٠ 

 سندويش كينوا وفاصولياء
بيضاء في خبز عربي

جرجير، طماطم، بصل أحمر،
طحينة، مخلالت عربية،
و طبق جانبي واحد  ٧٠ 

   أقراص لحم عجل عضوي ١٨٠ غ
 صلصة وطبقان

جانبيان  ١٦٠

   صدر دجاج مغّلف باألعشاب
 صلصة وطبقان

جانبيان  ٦٥

   شريحة فيليه سلمون مشوي
 صلصة وطبقان

جانبيان  ٧٥
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