
كوالت بحرية مكرساتمأ نبايت ڤيغان جميع األسعار بالجنيه املرصي. جميع أسعارنا تشمل رضيبة القيمة املضافة ورسوم الخدمة

البيض واألطباق املالحة

اإلفطار الخاص  
فطرية باف بفطر الكمأ  

فطريه باف مع جبنة بفطر الكماة , ومرشوم باالعشاب العطرية وجبنة 
البارمزيان  مع اختيارك من البيض املسلوق او املقلي  ١٣٩،٠٠

شكشوكة اإلدامامي بخزب التارتني  
خزب تارتني بين محمص وشكشوكة الطماطم املطبوخة ببطء مع بيض 

مسلوق وإدامامي مع لبنه بنكهة الكمون  ١٠٩،٠٠

البيض باألفوكادو   
ثالث بيضات مسلوقه وخزب التارتني، مع افوكادو طازج، وحبوب 

السرييال، تقدم مع سلطة جانبية   ١٠٩،٠٠

بيض مسلوق مع األفوكادو  
بيضتان مسلوقتان مع االفوكادو ,وخزب بريوش محمص,وجبنه 

كريميةبالشبت وسبانخ مع صلصة الهولنديز وتقدم مع سلطة خرضاء 
وبطاطا هاشرباون ١٢٩،٠٠

بيض بينديكت
بيضتان مسلوقتان وصلصة هولنديز وسلطة خرضاء والبطاطا 

هاشرباون مع اختيارك من:
بينديكت لحم العجل املقدد  ١٢٩،٠٠

بينديكت السلمون  ١٦٤،٠٠

وعاء اسايي  
يقدم مع فواكه موسمية  ١١٩،٠٠

إضافة :
الجرانوال  ٢٩،٠٠

املكرسات الجافة   ٢٩،٠٠

اسايي  بزبدة الفول السودان  
تقدم مع زبدة الفول السوداين واملوز  ١١٩،٠٠

إضافة :
الجرانوال  ٢٩،٠٠

املكرسات الجافة   ٢٩،٠٠

كلوب أومليت
طبقات من أومليت سادة مع لحم العجل املقدد والفطر والجبنة 

وطماطم بروفنسال، ُيقدم مع سلطة جانبية وبطاطا هاشرباون  ١٢٩،٠٠

طبق االجبان
تشكيلة من أصناف الجبنة والفواكه ١٦٤،٠٠

الرجاء االنتباه:
كوالت البحرية  قد يؤدي استهالك اللحوم أو الدواجن أو املأ

أو املحار أو البيض الينء أو املطبوخ حسب الطلب أو غري 
يادة خطر اإلصابة باألمراض املنقولة  املطبوخ جيًدا إىل ز
بالغذاء، خاصة إذا كنت تعاين من حاالت طبية معينة.
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األومليت 
أومليت  

تقدم مع سلطة خرضاء وبطاطا هاشرباون ٨٩،٠٠
يمكن إضافة:

خرضوات مرسيليا   ٣٩،٠٠ 
جبنة اإلمنتال    ٣٩،٠٠ 

فطر سوتيه    ٢٩،٠٠ 
طماطم وفليفله    ١٤،٠٠ 

أومليت الشيا  
اختيارك من البيض الكامل أو بياض البيض مع بذور الشيا وجبنة 

البارمزيان والسبانخ الطازج  ١٠٩،٠٠ 

يقتك الخاصة   بيض محرض على طر
مقدم مع سلطة جانبية

مخفوق  ٨٩،٠٠
مقلي  ٨٩،٠٠
عيون  ٨٩،٠٠ 

سندويشات وكرواسون 
ساندويش حلوم بالبيستو   

خزب البولكا مع جبنة الحلوم املشوي وصلصة البيستو  مع طماطم 
مجففة وطماطم طازجة وخيار وريحان وجرجري تقدم مع سلطة جانبية 

١٠٩،٠٠

حبش مدخن
ساندويش الحبش املدخن مع الخردل واملايونزي وخيار مخلل وطماطم 

طازجة وخس تقدم يف خزبة پولكا مع سلطة جانبية ١٢٩،٠٠
إضافة جنب ايمنتال ٣٩،٠٠

كرواسون بالسلمون واألفوكادو  
كرواسون طازج محشو بالسلطة والبيض املخفوق والسلمون املدخن 

واألفوكادو الطازج تقدم مع سلطة خرضاء ١٢٩،٠٠

كرواسون حلومي  
يتون أسود وجرجري  كرواسون محشو بجنب الحلوم وطماطم طازجة وز

وزيت الزيتون مع ريحان طازج مقدم مع سلطة جانبية ٩٩،٠٠

الفطور 

ييس فطور بار
١ من املرشوبات الساخنة + إختيارك من الڨيينوازري + ١/ ٢ خزب 

FLÛTE À L’ANCIENNE ، زبدة ومرىب )مشمش وفراولة(  ١٤٩ 

فطور كونتنانتال
١ من املرشوبات الساخنة + ١ عصري برتقال طازج + إختيارك من 
الڨيينوازري + ١/ ٢ خزب FLÛTE À L’ANCIENNE ، زبدة ومرىب

)مشمش وفراولة( ١٦٩

الفطور الكامل 
من املرشوبات الساخنة + ١ عصري برتقال طازج + إختيارك من 

الڨيينوازري + ١/ ٢ خزب FLÛTE À L’ANCIENNE ، زبدة ومرىب 
)مشمش وفراولة( + أومليت عادي ١٩٩

مخبوزاتنا الفرنسية التقليدية متوفرة على 
العرض، الرجاء السؤال لطلبها

ساندويش حلوم بالبيستو
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املرشوبات
املرشوبات الساخنة  

إسربسو   ٣٤،٠٠ 

دوبل إسربسو   ٤٤،٠٠ 

يسو خالية من الكافيني   ٣٤،٠٠  إسرب

كافيه التيه  ٥٤،٠٠ 

يكية   ٥٤،٠٠  قهوة أمر

كابوتشينو  ٥٤،٠٠ 

شوكوالتة پول الساخنة  ٥٤،٠٠ 

فالت وايت  ٥٤،٠٠ 

شاي پول   ٣٩،٠٠ 
إيرل جراي، بابونج، نعناع أخرض، شاي الفطور اإلنجلزيي 

أو خليط پول الخاص
يمكن إستبدال

حليب جوز الهند    ١٤،٠٠
حليب اللوز    ١٤،٠٠
حليب الصويا   ١٤،٠٠

حليب الشوفان   ١٤،٠٠
يرجى سؤال النادل عن االختيارات البديلة

املرشوبات املمزية
كاراميل كابوتشينو 

كابوتشينو مع رشاب الكاراميل، مغطى بصلصة الكاراميل ٦٤،٠٠

أملوند فانيال التيه   
اسربيسو، حليب لوز مع رشاب الفانيال، مغطى برشائح اللوز املحّمص 

٦٤،٠٠

التيه بالعسل والقرفة
كافيه التيه مع عسل ورشاب القرفة، مغطى بمسحوق القرفة ٦٤،٠٠

العصائر الطازجة   
برتقال  ٤٩،٠٠ 

برتقال وجزر  ٤٩،٠٠ 

جزر  ٤٩،٠٠ 

مانجو  ٤٩،٠٠ 

ليموناضة بالنعناع  ٤٩،٠٠ 

مرشوبات مثلجة
كاراميل سينامون التيه مثلّج  

كافيه التيه مع رشاب الكاراميل والقرفة  ٦٤،٠٠ 
سبانيش التيه مثلّج  

دوبل اسربيسو مع حليب طازج وحليب مركّز  ٦٤،٠٠ 
شاي مثلج  

بنكهة الليمون أو الخوخ  ٠٠،٤9

كوكتيالت پول
آڨوباشون  

أفوكادو طازج، عصري الباشون فروت املركّز، تفاح طازج وحليب  ٦٤،٠٠ 
بلوبانانا  

توت بري طازج، عصري التوت الربي املركّز، موز طازج وحليب  ٦٤،٠٠ 
پول ميكس   

عصري املانجو مع الكيوي والفراولة الطازج  ٦٤،٠٠ 
شيا كايل  

حبوب الشيا، كايل، لنب، مانجو، فاكهة الباشن  ٦٤،٠٠ 
سموزي املانجو والباشن   

عصري املانجو، فواكه الباشن، نعناع  ٦٤،٠٠  

مرشوبات فرابيه ممزية
كايف فرابيه  

اسربسو، فرابيه القهوه، حليب  ٦٤،٠٠ 
موكا فرابيه  

اسربسو، فرابيه السوكوالته، صوص الشوكوالته، حليب  ٦٤،٠٠ 
كراميل فرابيه  

اسربسو، فرابيه القهوة، رشاب الكرامبل اململح، صوص الكراميل، 
حليب  ٦٤،٠٠ 

فانيال فرابيه  
اسربسو، فرابيه الفانيال، رشاب الفانيال، حليب  ٦٤،٠٠ 

فرابيه البندق قليلة السعرات  
اسربسو، فرابيه القهوة، رشاب البندق خايل من السكر، حليب  ٦٤،٠٠ 

كراميل فرابيه قليلة السعرات  
اسربسو، فرابيه القهوة، رشاب الكراميل خايل من السكر، حليب  ٦٤،٠٠ 

مرشوبات أخرى 
مياه محلية )صغري(  ١٩،٠٠  / )كبري(  ٢٩،٠٠  
مياه إڤيان )صغري(  ٣٩،٠٠  / )كبري(  ٦٩،٠٠  

ية  ٣٤،٠٠ مياه غاز
مياه فوارة )صغري(  ٥٩،٠٠  / )كبري(  ١٢٩،٠٠  

لنهتم بالبيئة!
انضم إلينا ملساعدة البيئة من خالل تقليل استعمال البالستيك.
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