
إفطار كونتيننتال��ن���م�
تشكيلة�من�الفواكه�الطازجة�والمخبوزات�الصباحية،�التوست�مع�الزبدة�والمربى،�اختيارك

�من�الحبوب�مع�القهوة�أو�الشاي�وكوب�من�عصير��الفواكه�الطازج�

إفطار أميركي �م�
أبدأ�يومك�من�الفواكه�الطازجة،�وسلة�من�المخبوزات�الطازجة�الصباحية�،�نقانق�الدجاج،�الهاش�

براون،�الفاصوليا�المخبوزة�وبيضتين�معّدتين�بالطريقة�التي�تختارها��مخفوق،�مسلوق،�مقلي،�بوشيه�
أو�اختيارك�من�األومليت�مع�القهوة�أو�الشاي��

إفطار عربي��م�
��اختيارك�من�عصير�البرتقال�أو�األناناس�أو�البطيخ�الطازج��وبيضتان�معدتان�على�ذوقك���مخفوق،�

مسلوق،�مقلي،�بوشيه�أو�اختيارك�من�األومليت�
فول�مدمس،�لبنه،�زيتون�مشكل،�شرائح�من�الطماطم�والخيار،�سلة�من�المخبوزات�الطازجة�

الصباحية،�خبز�عربي�مع�الزبدة�والمربى�والعسل�واختيارك�من�القهوة�أو�الشاي��

إفطار جولدن ساندز ألسلوب حياة 
صحية �ص�

�ابدأ�يومك�باختيار�إحدى�العصائر�الطازجة��الجزر،�البرتقال،�األناناس�أو�البطيخ�
طبق��الفواكه�الموسمية،�الزبادي�الطازج�قليل�الدسم،�توست�الحبة�الكاملة،�بيض�األومليت�
أو�المسلوق�إلى�جانب�الشاي�األخضر�أو�أي�شاي�أعشاب�من�اختيارك�أو�أي�مشروب�ساخن�
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50
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16

بيضتان معدتان على ذوقك  
بيض�مخفوق،�بيض�مقلي،�أومليت�أسباني،�أومليت�بالفطر�والجبنة،�أومليت�ببياض�البيض،�
أومليت�الماسال�الحار�على�الطريقة�الهندية��تقّدم�جميع�أنواع�أطباق�البيض�أعاله�مع�الهاش�

براون�

بيضتان مسلوقتان أو بوشيه

اختيارك المفضل من قائمة اإلفطار

إفطار الحبوب المتنوعة
شوكو�بوبس،�كورن�فليكس،�موسلي�الفواكه�الجافة�والشوفان�واختيارك�من�الحليب�قليل�

الدسم�أو�كامل�الدسم،�ساخن�أو�بارد�

عصيدة الشوفان بالتفاح والقرفة

طبق من شرائح الفواكه الموسمية (ن) (ص)  

فطائر محالة بالتوت األزرق                                 
يقدم�مع�شراب�القبقب

الكرواسان المخبوز الطازج    
اختيارك�من�الكرواسان�السادة�أو�الشوكوالتة�أو�الجبن�والزعتر��تقدم�قطعتان�

كعك المافين الطازج
اختيارك�من�المافين�الفانيال�أو�الشوكوالتة��تقدم�قطعتان�

أطيب مخبوزات جولدن ساندز
مخبوزات�صباحية�تحّضر�تقدم�مع�الزبدة�والمربى��جبنة�والكرواسان�السادة�مخبوزات�

الدنيش�واختيارك�من�الفانيال�أو�مافن�الشوكوالته،�والخبز�األبيض�أو�األسمر

الفاصولياء المخبوزة ��ن��

فول مدّمس �ن��
الفول�المطهّو�مع�المكّونات�التقليدية�من�الطماطم�والبصل�والبقدونس�والكمون�وزيت�

الزيتون�وعصير�الليمون��تقّدم�مع�الخبز�العربي�
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28

26
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14

28

16

16

اإلختيارات من قائمة اإلفطار على مدار اليوم

البيض اللذيذ 

الحساء المغذي

السلطات والمقبالت

أفضل ساندويشات في المدينة

تقدم�جميع�الساندويشات�مع�البطاطس�المقلية�وسلطة�ديلي��

كلوب ساندويش جولدن ساندز الكالسيكي 
ثالث�طبقات�من��خبز�التوست�محشوة�بالدجاج�والمايونيز�،�البيض�المقلي،�بيف�بيكون�و��الجبن،�

الطماطم،��والخس�

ساندويش التونة بالمايونيز��ب��
لحم�التونة�األبيض�مع�المايونيز�ومخلل�الخيار�المفروم�والخس�طماطم�

ساندويش لحم ستيك 
قطع�اللحم�البرازيلي�المطبوخ��بصلصة�الباربكيو�ومحشو�في�خبز�الباجيت�الفرنسي�مع�الفطر�

والبصل�المكرمل�

ساندويش كفتة مشوية 
لحم�الضأن�المتّبل�بالبهارات�العربية�وملفوف�في�الخبز�العربي�مع�البصل�والطماطم�والسماق��

يقّدم�مع�صلصة�الطحينة�

ساندويش طماطم وجبنة �ن���ص�
ساندويش�جبن�الشيدر�وقطع�الطماطم�الطازجة�المحشوة�في�الخبز�األبيض

�

دجاج كاساديال
خبز�التورتيال��المحشو�بجبن�المشكل،�مع�مزيج�التوابل�والخضروات،�ثم�يوضع�على�صينية�الخبز�

ويقدم�مع�صلصة��
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30

40
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32

كوب السلطة
سلطة��مكونة�من�الخس�المشكل�والطماطم،�إضافة�إلى�اللحم�المقدد�الهّش�مع�صدر�دجاج�

مشوي،�وبيض�مسلوق�وأفوكادو�وشرائح�البارميزان،�تقدم�مع�صلصة�الرانش�الجانبية�

السلطة الموسمية الخضراء��ن�
تشكيلة�من�الخس�والطماطم�والجزر�والخيار�مع�الخل�الخاص�بنا�

السلطة اليونانية �ن���ص��
الخس�الروماني�والطماطم�والخيار�وأوراق�النعناع�,�فليفله�الخضراء�وقطع�الزيتون�والبصل��مع�جبن�

الفيتا�المتّبل�بالليمون�وزيت�الزيتون�

سلطة سيزار الكالسيكية 
خس�الكابوتشا�المقرمش�وخبز�األعشاب�المحمص�وجبنة�بارميزان�مع�صلصه�سيزار�باألنشوفة�

سادة  
دجاج  

روبيان �ث�
 

المازة الشرقية 
حمص,متّبل�,فتوش�,تبولة�,كبة�لحم���تقدم�مع�الخبز�العربي�

المازة الشرقية - صنف واحد

لفائف جبن الفيتا��ن�
مقبالت�الجبن�اللذيذة�والشهية��خليط�رائع�من�جبن�الفيتا�اليونانية�محشو�في�لفائف�الفيلو�

جمبري مقلي مقرمش �ب���
جمبري�مقلي�عمالق��مغطى�بالخبز�ومقلي��يقدم�مع�صلصة�التارتار�

أجنحة الدجاج بالباربكيو��م�
أجنحة�الدجاج�المخبوزة�بالصلصة�الباربكيو�المدخنة�والمتماسكة�بمذاق�شهي،�الطبق�المفضل�

لدى�الجميع�في�كل�األوقات�

32

28

30

28
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34

24

18

19

19

19

19

حساء عدس عربي��ن���ص��
حساء�محّضر�من�العدس�المحلي�يضاف�إليه�عصير�الليمون�وقطع�البصل�والبقدونس�

الطازج�،�ويقدم�مع�قطع�الليمون�والخبز�المحمص�

حساء الطماطم��ن���ص���
الطماطم�الطازجة�مطبوخه�بعناية�وتقدم�مع�خبز��األعشاب�المحمص�

حساء كريمة الفطر��ن�
الفطر�الطازج�والممزوج�مع�الكريمة�المطبوخ�بعناية�

حساء البصل الفرنسي
البصل�المحمص�الغني�بالصلصة�البنية��يقدم�مع�قطع�الخبز�والجبن�

حساء مرقة الدجاج   
صدر�الدجاج�مطبوخ�بعناية�مع�المعكرونة�والجزر�والبصل�

ساندويشات البرجر الشهية

البيتزا الغنية بالجبن

قمنا�بإعداد�البيتزا�خصيصًا�لك�باستخدام�أفضل�المكونات�الموسمية�والصلصات�الخاصة
�

مارجريتا��ن��
جبن�الموزاريال�وصلصة�الطماطم�والريحان�اإليطالي�واألوريجانو�

هاواين 
الخلطة�الكالسيكية�من��الطماطم�والجبن�الموزاريال�والديك�الرومي�واألناناس،�واألوريجانو��

عشاق الخضروات �ن�
�صلصة�الطماطم�و�جبن�الموزاريال�و�فطر�وبصل�وفلفلة�خضراء�وزيتون�اسود�وذرة�وأوريجانو��

البيبيروني البقري
شرائح�من�البيبيروني�لحم�البقري�وصلصة�الطماطم�الطازجة�والفلفل�مغطاة�بجبن�الموزاريال�

واألوريجانو�

دجاج باربيكيو سوبريم 
قطع�الدجاج�المشوية�بصوص�الباربكيو�وشرائح�الزيتون�االسود,�والفلفلة�الحلوة�والبصل،�مغطاة�

بجبن�الموزاريال�واألوريجانو�

"األجبان األربعة"��ن��
عجينة�هشة�طازجة�وصلصة�البيتزا�اللذيذة،�مغطاة�ومحشوة�بجبن�الموزاريال�الشهية�وجبن�الشيدر�

والبارميزان�والفيتا��متعة�لمحبي�وعشاق�الجبن�

عشاق المأكوالت البحرية��ب�
جمبري�ومحار�وكاالماري�وفلفلة�الخضرات�وزيتون�االسود,�وبصل�مغطى�بجبن�الموزاريال�الطازج�

واألوريجانو�
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38

35

38

38

38
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ساندويشات البرجر اللذيذة المصنوعة من 
لحم البقر أو الدجاج

الدجاج�المشوي�أو�اللحم�البقري�مع�قطع�الطماطم�والخس�والبصل�وجبن�الشيدر��يقدم�مع�سلطة�
الكولسلو�الطازجة�

�برجر�الدجاج�مع�المايونيز،�وبرجر�اللحم�البقري�على�صلصة�الخردل��

الدجاج 
لحم البقر 

ساندويش أو  وجبة برجر كومبو 
يقدم�مع�عصير�البرتقال�الطازج�أو�مشروب�المياه�الغازية�من�اختيارك�والبطاطس�المقلية�وأي�

ساندويش�أو�برجر�من�القائمة�السابقة�

32
39

42

بيني ارابياتا��ن�
معكرونة�البينه�مطبوخه�مع�صلصة�الطماطم�الطازجة�الحارة�المحّلية�الصنع�

سباجيتي بومودورو �ن�
معكرونة�سباجيتي�،�مطبوخة�مع�صلصة�الطماطم،�وتقدم�مع�جبنة�البارميزان�والزيتون�األسود�

والبقدونس�المفروم�الطازج�

تالياتيلي آل فونجي ��ن�
معكرونة�تالياتيلي�مطبوخه�مع�الثوم�والفطر�البّري�والكريمة�الطازجة،�تقدم�مع�جبن�البارميزان�

سباجيتي بولونييز
طبق�سباجيتي�إيطالي�كالسيكي�,�لحم�البقر�المفروم�ومطبوخ�مع��الطماطم�الطازجة�،�وتقدم�مع�

جبن�البارميزان�

باستا المأكوالت البحرية - سي فود بصلصة الكريمة��ب�
باستا�البينه�مع�الروبيان�والكالماري�والمحار،�تقدم�بصلصة�كريمة��واألعشاب�اإليطالية�والثوم�

الطازج�وجبنة�البارميزان�

فويسيلي بصلصة ألفريدو
صوص�الكريمة�الجبن�ستخطف�األضواء�حتمًا�هنا��تطهى�مع�الدجاج�الطرّي�وباستا�فويسيلي�

والخضار�الموسمية�والتوابل�اللذيذة،�ويضاف�إليها�الثوم�لتشّكل�مذاقًا�ممتعًا�

تقّدم�جميع�أطباق�الباستا�أعاله�مع�الخبز�بالثوم��قطعتين�،�للمزيد�من�المذاق�الغني�

34

34

42

42
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الباستا - "الطازجة والدسمة"



All prices are in U.A.E dirhams and inclusive of Municipality Fees, Service Charge and Value Added Tax 
(V.A.T) If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering.

(S)- Seafood, (V)-Vegetarian, (N)- Nuts, (H)- Healthy Option

بانير تيكا ماساال��ن���م�
طبق�من�شمال�الهند�ممّيز�بمذاق�الكريمة�الدسمة�باللون�البرتقالي�البّراق،�وهو�مكّون�من�

مكعبات�الجبن�البلدي�الهندي�مع�صلصة�الطماطم�والبصل�الطازج�الدسمة�الغنية،�يضاف�إليها�
بهارات�مختلفة��

دال �ن���ص�
عدس�أسود�أو�أصفر�متّبل�بالثوم�والكمون��يقّدم�مع�خبز�البراتا�او�األرز�

تشانا ماساال ��ن�
بإمكان�تناولها�كوجبة�خفيفة�أو�وجبة�رئيسية،�أو�حتى�عند�الفطور،�إنها�من�أكثر�األطباق�النباتية�

شعبية،�وهي�مكونة�من�الحمص�بنكهة�الكاري�وبهارات�الجارام�ماساال�المحّضرة�محليًا��

سمك فيليه مشوي �ب�
سمك�فيليه�متّبل�مشوي�ويقّدم�مع�الخضار�المطهّوة�على�البخار�والبطاطس�المقلية�وصوص�

الليمون�والزبده�

السمك والبطاطس - فيش أند شيبس�ب�
إنها�الوجبة�التقليدية�الخاصة�في�بريطانيا��طبق�سمك�الفيليه�المغمس�بالخبز�والمقلي��يقّدم�مع�

البطاطس�المقلية�وصلصة�التارتار�

السلمون المقلي بالمقالة �ب�
سمك�السلمون�األسكتلندي�مشوي�على�الطريقة�التقليدية��والمطهّو�بدرجة�فوق�نصف�استواء��

يقّدم�مع�السبانخ�إلى�جانب�صلصة�الليمون�بالزبدة�

الروبيان المشوي  - جامبو �ب�
روبيان�خليجي�متّبل�باألعشاب�الطازجة�ومشوي�جيدًا��يقّدم�مع�الخضروات�المطهّوة�على�البخار�

والبطاطس�المقلية��ويقّدم�مع�صوص�الليمون��ويقّدم�مع�صوص�الليمون�

الدجاج المشوي من دون عظم
�نصف�دجاجه�خالي�من�العظام�متّبل�بالثوم�وزيت�الزيتون�واألوريجانو�مشوية�بطريقة�جيدا���يقّدم�

مع�خلطة�من�سلطة�الخس�والثوم�بالمايونيز�والبطاطس�المقلية�

شيش طاووق
اسياخ�من�دجاج�ومتّبل�باألعشاب�العربية�والبهارات�مشوي�بطريقة�جيده��يقّدم�مع�صلصة�الثوم�

والبطاطس�المقلية�

جولدن ساندز الدجاج المحشي الخاص��م�
نوصيكم�بشّدة�تجربة�طبق�الشيف�الخاص��صدر�دجاج�محشّو�بالصنوبر�والفطر�والسبانخ�والجبنة�

مشوي�على�الجريل�،�ويضاف�إليه�صلصة�كريمة�الخردل�

ريَش خروف مشوية
رَيش�خروف�أوسترالي�مشوية،�متّبلة�مع�األعشاب�والبهارات��تقّدم�مع�الطماطم�المشوية�والبصل�

والبطاطس�المقلية،�على�الطريقة�العربية�

مشاوي مشكّلة شرقية
مشاوي�لحم�الخروف،�شيش�طاووق،�ريش�خروف،�وكفتة�كباب�متّبلة�باألعشاب�العربية�والبهارات��

تقّدم�مع�صلصة�الثوم�والبطاطس�المقلية�

تندرلوين لحم البقر المشوي
٢٥٠جرام�من�تيندرلوين�لحم�البقر�البرازيلي�اللذيذ��ربما�هو�اللحم�األطرى�واألطيب�على�اإلطالق،�
وبمذاق�ال�ينسى�أبدا��يطهى�حسب�رغبتك�ويقدم�مع�طلبين�جانبيين�وإحدى�الصلصات�المذكورة�
أدناه�حسب�ذوقك�اختر�أي�اثنين�من�قائمة�الطلبات�الجانبيةالسبانخ�المطبوخه�بعناية،�البطاطس�

المهروسة،�الخضار�المقلية،�الخبز�بالثوم�أو�األرز�المطبوخ�على�البخار�

أي طلب إضافي للطبق الجانبي
مختارات�من�الصوصات���اختر�إحدى�الصوصات�التالية��صوص�الفلفل،�صوص�كريمة�الفطر�البّري،�

صوص��الباربكيو،�صوص�كريمة�الخردل�
درجات�استواء�الستيك�الموصى�بها�

غير�ناضج���أحمر�من�الداخل����تحت�نصف�استواء���وردي�من�الداخل�نصف�استواء���وردي�خفيف�
من�الداخل����فوق�النصف�استواء���غير�وردي

مورج ماخاني�م�
معروف�بالدجاج�بالزبدة،�إنه�معد�بالطريقة�البنجابية�من�قطع�الدجاج�بدون�عظم،�ومطهّو�بصلصة�

كريمة�الطماطم�ونفحة�من�الحلبة�

اختيارك من الكاري الهندي.
مهما�كان�اختيارك،�جميع�خيارات�الكاري�مصنوعة�من�المكونات�الطازجة�وتضم�خضار�موسمية�
متنوعة�أو�الدجاج�أو�لحم�الخروف،�وتحّضر�مع�الطماطم�ومرق�البصل�الغني،�وتتّبل�بالبهارات�

الجارام�ماساال�
خضار �م�
دجاج �م�
خروف �م�

تقدم�جميع�األطباق�أعاله�مع�أرز�البسمتي�المطهّو�على�البخار�أو�اختيار�براتا�مع�سلطة�اللبن�والخيار�
وشرائح�الباباد�الهندية�

البرياني، الطبق الكالسيكي الدائم
ال�يحتاج�إلى�مقدمة��إنه�الطبق�المفضل�لدى�الجميع��وهو�مكّون�من�أرز�البسمتي�الطويل�ومطهّو�

بالبهارات�واألعشاب�الهندية،�يضاف�إليها�القرفة�وماء�الورد�

خضار��م�
دجاج �م�
خروف �م�

روبيان �م���ب�

وجبة كومبو العربية �م�
يقّدم�مع�عصير�البرتقال�الطازج�أو�أي�مشروب�غازي�من�اختيارك،�سلطة�خضراء�طازجة�وأحد�أنواع�

األرز�العربي����برياني�الدجاج�أو�الخروف�أو�الروبيان�

تقّدم�جميع�خيارات�البرياني�أعاله�ووجبات�الكومبو�العربية�مع�سلطة�اللبن�والخيار�وشرائح�الباباد�
الهندية�

34

25

25

48

48

58

68

48

40

48

62

64

72

14

 42

29
35
40

29
38
42
55

59

المقبالت واألطباق الرئيسية

14

15

أرز البسمتي على البخار
األرز�الهندي�التقليدي�الطويل�النحيف�

أرز جيرا
أرز�البسمتي�بالحبة�الطويلة�المطهّو��مع�بذور�الكمون�

أطباق صينية

أنواع األرز الخاصة

حساء الذرة والدجاج 
احصل�على�التدفئة�مع�هذا�الحساء�المكّون�من�الذرة�الحلوة،ومكعبات�الدجاج،�البيض�والبصل�

األخضر�

لفائف الخضار �سمبوسة�
لفائف�هشة�ومقرمشة�محشوة�بالخضار�اللذيذة�المقلية�قليًال�وللمزينة�بصلصة�التانجى،�وطبق�

جانبي�لصلصة�صويا�

نودلز الهاكّا الصينية
نودلز�الهاكا�المغلية�وهى�الخضروات�الطازجة�المقلية�والصوصات�الصينية�الطبوخة،�باإلضافة�إلى�

إختيارك�مابين�الخضروات�الموسمية�أو�الدجاج�أو�المأكوالت�البحرية�

خضروات �م�
دجاج��م�

مأكوالت بحرية��م���ب�

إختيارات األرز المقلى الصيني
خضروات �م��

بيض��م�
دجاج��م�

15

21

25
31
39

21
21
24

أطباق روسية

إغراءات حلوة

حساء بورسشت
حساء�الشتاء�الكالسيكي�المليء�بشرائح�لحم�البقر�الرقيقة�باإلضافة�إلى�تشكيلة�مذهلة�من�

الخضروات�مثل�الجزر�والملفوف�والقشطه�الحامضة�

سلطة روسية "سلطة الزيتون"
مزيج�من�قطع�البطاطاس�المسلوقة،�جزر،�بازالء�خضراء،�البيض�المسلوق،�واللحم�البقر�المقدد،�

جميعها�إلضافة�المزيد�من�النكهة�اللذيذة،�وتقدم�مع�المايونيز�وصلصة�الكريمة�الحامضة�

البيف ستروجانوف
شرائح�لحم�بقر�مقطعة،�مطبوخه�مع�البصل�والفطر،�والمزينة�بصلصة�مصنوعة�من�القشطة�
الحامضة�والصوص�البني،�تقدم�مع�طبق�جانبي�من�البطاطس�المهروسة�واألرز�على�البخار�

"بلوف" - لحم الخروف بيالف الروسي
بلوف�هو�طعام�روسي�مصنوع�من�أرز�حبة�طويلة�األبيض�والزعفران�والزبيب�ومكعبات�لحم�الخروف�

بدون�عظم��تطهى�كل�المكونات�وتمزج�بالتوابل�إلضفاء�نكهة�مميزة�

15

23

41

44

أم علي��م�
الحلوى�التقليدية�الدافئة�المصنوعة�من�العجينة�الهشة�المخبوزة�والزبيب�والمكسرات�في�الحليب�

المحلى�الدافىء�

كريم كراميل��م�
حلوى�فرنسية�كالسيكية�محلية�الصنع�تتكون�من�الكاسترد�مغطى�بالسكر�المكرمل�

بودنغ الخبز التقليدي والزبدة��م��
الفانيليا�الكسترد�والزبيب�المجفف�في�طبق�الفرن�

اختيارك من اآليس كريم ��م��
نكهات�اآليس�كريم�المختلفة��الشوكوالته،�المانجو،�الفانيال�أو�الفراولة��اختيارك�المفضل�من�٣�

نكهات�لذيذة�من�اآليس�كريم�

20

16

18

18

قائمة المشروبات

كوكتيل جولدن ساندز سيجنيتشر 
أدناه�قائمة�ببعض�الكوكتيالت�الموصى�بها�ألي�موسم�

موهيتو التفاح
خلطة�من�أوراق�النعناع�الطازجة�والسكر�البني�وشرائح�الليمون�مع�عصير�التفاح�

تروبيكال كوالدا
شراب�جوز�الهند�واألناناس�المنعش�لكوكتيل�كالسيكي�منعش�

مينت كولر
أوراق�النعناع�الطازجة�مع�عصير�الليمون�المنعش�في�الصيف�

فروت بانش
تشكيلة�من�البرتقال�الطازج�واألناناس�والكيوي�الطازج�مزّينة�باآليس�كريم�بنكهة�المانجو�

فرابوتشينو مثلج
شراب�حلو�لذيذ�من�القهوة�والحليب�والقشدة�الطازجة�المفضلة�لدى�جميع�محبي�القهوة�المثلجة�

كوك فلوت
مشروب�كالسيكي�من�اآليس�كريم�بنكهة�الفانيال�والكوكا�كوال�

ميلك شيك كريمي كثير الرغوة
الشوكوالتة،�الفانيال،�المانجو،�الفراولة�والموز�

العصائر الطازجة
البرتقال،�واألناناس،�التفاح�األخضر�واألحمر،�البطيخ،�الجزر�والجزر�مع�البرتقال�

العصائر المثلجة
البرتقال،�األناناس،�التفاح�األحمر،�العنب�األحمر،�المانجو�وكوكتيل�الفواكه�

شاي مثلج
ليبتون���دراق�وليمون��

مشروبات غازية 
كوكا�كوال�عادية،�كوكا�كوال�اليت،�فانتا،�سبرايت،�الزنجبيل�وماء�الصودا�

المياه
مياه معدنية إيڤيان

مياه معدنية محلية 

مياه فوارة
بيرييه���٣٣٠�مل

القهوة
سينجل اسبريسو    

دوبل اسبريسو 
كابتشينو، التيه، ماكياتو، 

أميريكانو، قهوة تركية

الشاي
شاي ليبتون  

شاي مشبع باألعشاب 
شاي�أخضر،�بابونج،�إيرل�غراي،�شاي�أخضر�بالياسمين،�شاي�بالنعناع�

شاي هندي 
شاي�الكرك�الهندي�الجاهز�أو�شاي�الماساال�التقليدي،�للمزيد�من�الحيوية�والشباب�في�أي�وقت�من�

النهار��

16

18

18

22

18

16

29

17

14

14

6

Small / Large
10 / 16
5 / 8

12

13
14
14
13

13
14

14


