
كوالت بحرية مكرساتمأ نبايت ڤيغان جميع األسعار بالريال القطري. األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة.

الحساء 
شوربة العدس األحمر  ٣٠٩ كالوري 

عدس أحمر وعصري ليمون وكزبرة خرضاء وطماطم مجففة 
تقدم مع الخزب املحمص  36.00

حساء البصل الكالسييك ٢٦٣ كالوري
يال، تقّدم داخل كرة خزب طازجة من مخبوزاتنا  36.00  بصل، جنب موزار

حساء الفطر ٢١٠ كالوري
حساء الفطر الطازج  ٣٦.٠٠

إضافة دجاج ١٣.٠٠

حساء الشيف ٢١٠ كالوري
حساء يومي  ٠٠.٣4

املقبالت 
معكرونة الجنب بالكمأ ٧٩٠ كالوري 

معكرونة مقرمشة مع جنب بالكمأ وصلصة البومودورو بالريحان  ٣٩.٠٠

سلة الجمربي باألفوكادو 4٨٣ كالوري 
تمبورا الجمربي واألفوكادو املقلي تقدم مع صلصة األيويل بالعسل 

والسرياتشا  5٩.٠٠

طبق السلمون بالفجل 5٩٣ كالوري 
خزب پول املحمص وسلمون مدخن مع جبنة مخلوطة بالفجل مع 

اإلدامامي والسبانخ والجرجري مع صلصة طماطم بالبارمزيان ٦٦.٠٠

فلفل مشوي باإلدامامي ٧44 كالوري 
فلفل أحمر مشوي مع معجون السمسم وإدامامي وحبوب السرييال 

تقدم مع رشائح الخزب املحمص  ٣٩.٠٠

البطاطا املقلية 
البطاطا بالكمأ وجبنة البارمزيان ٩4٨ كالوري  ٢٩.٠٠

بطاطا حلوة مقلية ٧٧4 كالوري  ٢٩.٠٠ 
بطاطا مقلية ٧5٠ كالوري  ٢٢.٠٠

املقبالت

حساء البصل الكالسييك

طبق السلمون بالفجل
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السندويشات 
سندويش ستيك ٩٦٦ كالوري

رشائح تندرلوين سوتيه مع الفطر الطازج، فلفل أخرض، بصل صلصة 
الستيك، خس، صلصة مايونزي األفوكادو بجنب اإليمنتال، الخزب الطري 

بالسمسم، تقدم مع سلطة جانبية والبطاطا املقلية  69.00

سلمون مدخن  ٦٨١ كالوري 
سلمون مدخن على جبنة كريمية، حلقات البصل، جرجري، الكرّب، خزب 

الحبوب املتنوعة تقدم مع سلطة جانبية  ٦٩.٠٠

دجاج باألفوكادو ٩٦4 كالوري  
دجاج سوتيه، جبنة اإليمنتال، أفوكادو الطازج، طماطم مع مايونزي 

الثوم، الخزب الطري يقدم مع سلطة والبطاطا املقلية  58.00

حلوم بالبيستو   ٦٨5 كالوري 
خزب البولكا مع جبنة الحلوم املشوي وصلصة البيستو مع الطماطم 
املجففة والطماطم الطازجة وخيار وريحان وجرجري تقدم مع سلطة 

جانبية  49.00

حبش مدخن  4٨١ كالوري
سندويش الحبش املدخن مع الخردل واملايونزي، خيار مخلل، طماطم 

طازجة، خس، تقدم يف خزبة پولكا مع سلطة جانبية 48.00
إضافة جنب إيمنتال  13.00 

الباذنجان املدخن واألفوكادو    ٣٩٣ كالوري 
باذنجان مشوي مدخن، أفوكادو ورشائح طماطم طازجة على خزب 

التارتني، صنوبر، سمسم، صلصة الرمان وسلطة جانبية  49.00

السلطة ٦٦ كالوري
البطاطا املقلية  ٣٧5 كالوري

هاش براون ١٣٨ كالوري

السندويشات والربغر

الرجاء االنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم الشينء أو املطبوخ حسب 

كوالت  الطلب أو اللحم غري املطبوخ جيداً أو الدواجن أو املأ
يادة خطر اإلصابة باألمراض  البحرية أو املحار أو البيض إىل ز

اليت تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك بعض 
الحاالت الطبية

حلوم بالبيستو
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الربغر والكلوب 
برجر الدجاج املقرمش ١٢١5 كالوري 

اختيارك من خزب البطاطس أو خزب متعدد الحبوب مع دجاج مقلي 
بحبوب السرييال بصلصة املسطردة بالعسل مع بصل مكرمل محلى 

مع صلصة األيويل بالعسل والسرياتشا تقدم مع البطاطس املقلية  
59.00

إضافة جبنة التشيدر  9.00

برجر اللحم بالباربيكيو والجنب ١٢٣5 كالور
اختيارك من خزب البطاطس أو خزب متعدد الحبوب مع برجر طازج بجبنة 

الشيدر الذائبة وبصل مقرمش مع صلصة باربكيو ماري روز والبصل 
املحلي ولحم مقدد مقرمش يقدم مع البطاطس املقلية  59.00

برجر ڤيغان  ٦٦5 كالوري 
برجر نبايت محرض من الكينوا والفاصوليا الحمراء املتبلة مع طحينة 

الغريموالتا وخرضوات طازجة ورشائح األفوكادو مع حبوب السرييال 
يقدم مع سلطة خرضاء  51.00
إضافة البطاطس املقلية 12.00

لحم بقري مشوي ببطء ٧٨٢ كالوري
خزب التوست الطري مع لحم بقري مشوي ببطء ومايونزي وبيض 

يال الذائبة وطماطم وخس وخيار  مسلوق ولحم مقدد وجبنة املوزار
ومخلل يقدم مع البطاطس املقلية  56.00

كلوب الدجاج ٧٣٦ كالوري
دجاج مشوي مع الخردل واملايونزي والخس، خيار مخلل، أفوكادو، 

رشائح الطماطم، تقدم يف خزب بان دو مي األبيض مع سلطة والبطاطا 
املقلية  56.00

دجاج الساندو ١١٢٩ كالوري
دجــاج مقلــي بحبــوب الســرييال مضغــوط بــني قطعتــني من الخزب 
الطــري مــع صلصــة الخــردل بالعســل والسرياتشــا وبصــل محلي 

وطماطــم وخيــار ومخلــل وخــس وجبنــة ذائبــة تقدم مــع البطاطس 
املقليــة  54.00

السلطة ٦٦ كالوري
البطاطا املقلية  ٣٧5 كالوري

هاش براون ١٣٨ كالوري

الرجاء االنتباه:
قد يؤدي استهالك اللحم الشينء أو املطبوخ حسب 

كوالت  الطلب أو اللحم غري املطبوخ جيداً أو الدواجن أو املأ
يادة خطر اإلصابة باألمراض  البحرية أو املحار أو البيض إىل ز

اليت تنتقل عن طريق األغذية، خاصًة إذا كان لديك بعض 
الحاالت الطبية

برجر اللحم بالباربيكيو والجنب
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سلطة اللحم بالباربيكو واألفوكادو

السلطة 
يمكن استبدال أي تتبيلة بقليل من تتبيلة زيت الليمون ٣٦5 كالوري 

سلطة اللحم بالباربيكو واألفوكادو 5٩5 كالوري 
سلطة خرضاء مع رشائح تندرلوين املشوي ومقلي بصلصة الباربكيو 

ية وسبانخ والذرة الصغرية ورقائق  املدخن وأفوكادو وطماطم كرز
البصل املقرمش يقدم مع صلصة الخردل بالفستق 

4٢٦ كالوري  69.00

بويك الدجاج   ٨44 كالوري 
دجاج مشوية بالعسل مع سبانخ وكاجو ولوز وأرز بالزنجبيل وبطاطا 

حلوة وبروكلي   وأفوكادو وإدامامي يقدم مع صلصة املانجو 82 كالوري 
69.00

نيسواز مع السلمون وفول االيدامامي   ٣٢٦ كالوري 
يتون وطماطم  خس مشكل، فاصولياء خرضاء، بطاطا صغرية، روكا، ز

ية، مع تتبيلة الليمون، يوضع فوقها السلمون املدخن، واإليدامامي  كرز
والبيض املسلوق  68.00

سلطة الفيتا بالشعري   544 كالوري 
خس مشكل وصلصة الفريج والنعناع وبازالء خرضاء وصلصة طماطم 

يزية مغطاة  يتون وطماطم كر وشعري وفلفل اخرض وبصل اخرض وز
بقطع جبنة الفيتا  54.00

الكينوا بالحمضيات
ثالث أنواع من الكينوا مع حبات الرمان، واإليدامامي، واألفوكادو، 

واملانجو، منكهة بتتبيلة الحمضيات 29 كالوري 
خيارك من: 

سلمون مدخن   349 كالوري 25.00
سلمون مشوي   204 كالوري 25.00

دجاج مشوي  396 كالوري 15.00
روبيان مسلوق أو مشوي   32٧ كالوري 24.00

فريمييه    5٢٢ كالوري
سلطة املزارع يوضع فوقها دجاج مشوي متبل، رشائح تفاح أخرض 

طازجة، جوز، زبيب، جنب إيمنتال مبشور مع الجزر. تقدم مع تتبيلة 
الخردل والخل 2٧4 كالوري  54.00

يشور األفوكادو   ٢٨٩ كالوري  فر
سلطة خرضاء مع األفوكادو، روكا، سبانخ، فجل أحمر، طماطم، خيار، 
أوراق النعناع الطازج، لوز محمص، طماطم مجففة بالشمس، بصل 

أخرض، زعرت أخرض مقدمة مع تتبيلة البلسميك  64.00

سزير   
ية، خزب محمص بجنب البارمزيان واألعشاب، يقدم  خس، طماطم كرز

مع تتبيلة سزير  44.00
إضافة: 

سلمون مدخن   115 كالوري 25.00
سلمون مشوي   204 كالوري 25.00

دجاج مشوي  115 كالوري  15.00
روبيان مسلوق أو مشوي   94 كالوري 24.00

السلطعون وسمك السلمون   289 كالوري
جرجري وخضار مشكلة وأفوكادو وقطع طماطم، ُتقدم مع تتبيلة 

الليمون  59.00

السلطة
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برجر ڤيغان

ڤيغان 
شوربة العدس األحمر ٣٠٩ كالوري

عدس أحمر وعصري ليمون وكزبرة خرضاء  وطماطم مجففة تقدم مع 
الخزب املحمص 36.00

فلفل مشوي باإلدامامي ٧44 كالوري
فلفل أحمر مشوي مع معجون السمسم وإدامامي وحبوب السرييال 

تقدم مع رشائح الخزب املحمص 39.00 

الباذنجان املدخن واألفوكادو  ٣٩٣ كالوري
باذنجان مشوي مدخن وأفوكادو ورشائح طماطم طازجة على خزب 

التارتني وصنوبر وسمسم وصلصة الرمان وسلطة جانبية 49.00

سلطة الفيتا والشعري النباتية 4١٣ كالوري
خس مشكل وصلصة الفريجي ونعناع وبازالء وصلصة طماطم وشعري 

يزية  51.00 يتون وطماطم كر وفلفل اخرض وبصل أخرض وز

يشور األفوكادو   ٢٨٩ كالوري فر
سلطة خرضاء مع األفوكادو، روكا، سبانخ، فجل أحمر، طماطم، خيار، 
أوراق النعناع الطازج، لوز محمص، طماطم مجففة بالشمس، بصل 

أخرض، زعرت أخرض مقدمة مع تتبيلة البلسميك 64.00

باستا كرات اللحم النباتية ٧١٣ كالوري
كرات اللحم النباتية الطازجة تقدم مع باستا فوسيلي النباتية وصلصة 

طماطم البومودورو  59.00

برجر ڤيغان ٦٦5 كالوري
برجر نبايت محرض من الكينوا والفاصوليا الحمراء املتبلة يقدم مع طحينة 

الغريموالتا وخرضوات طازجة ورشائح األفوكادو  ومع حبوب السرييال 
ويقدم مع سلطة خرضاء  51,00  

إضافة البطاطس املقلية  12.00

باستا كينوا النباتية ٣٨٢ كالوري
باستا فوسيلي كينوا مع الباذنجان والهليون والطماطم املجففة بالفرن 
والفطر والربوكويل والزيتون األسود والكوسا يف صلصة الطماطم  59.00
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االطباق رئيسية

املعكرونة 
باستا كرات اللحم ٩٣٨ كالوري 

كرات لحم تقدم مع باستا لينجويين وصلصة طماطم البومودورو  
64.00

تالياتيللي بالدجاج  ١١٢٠ كالوري
باستا تالياتيللي بالدجاج مطهوة بالكريما الطازجة، دجاج سوتيه، 
صنوبر، طماطم مجففة، تقدم مع جبنة البارمزيان وإكليل الجبل 

الطازج  69.00

لينجويين بولونزي 5٩٣ كالوري
 باستا لينجويين مطبوخة يف صلصة طماطم بولونزي ومغطاة 

بجبنة البارمزيان  59.00

باستا كينوا النباتية 4٦٨ كالوري
باستا فوسيلي كينوا مع الباذنجان والهليون والطماطم املجففة بالفرن 
والفطر والربوكويل والزيتون األسود والكوسا يف صلصة الطماطم، مع 

جنب البارمزيان  59.00

هل تعلم أن فرنسا تشتهر باملعكرونة أيًضا!
بدأت فرنسا تقاليد املعكرونة يف ١٧٠٠م يف جنوب فرنسا، 

بالقرب من إيطاليا. وتطورت لتصبح طبق محبوب يف 
جميع أنحاء البالد.

بحلول عام ١٩٠٠م، تواجد صناع املعكرونة يف جميع أنحاء 
باريس، وكانوا يصنعون الشعريية واملعكرونة والالزانيا.

باستا كرات اللحم 
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االطباق رئيسية  
تندرلوين مع الجنب بالكمأ  ١٢٩٣ كالوري

ينارا بالبيستو  لحم تندرلوين مخلوط مع ريبس مجفف مع صلصة املار
مغطاة بمعكرونة مقرمشة مع جنب بالكمأ وجبنة البارمزيان بالفطر 

والربوكلي أو معكرونة مقرمشة مع جنب بالكمأ وبطاطس مهروسة  
99.00

نصف دجاجة مشوية ١٠٠٢ كالوري
نصف دجاجة مشوية ومتبلة باألعشاب تقدم مع خضار سوتيه 

وبطاطس هوالندية مع اختيارك من الصلصات الطازجة ويمكنك 
استبدال البطاطس الهوالندية ببطاطس مهروسة  ٧6.00

بويك السلمون    ١٠٢١ كالوري
سلمون مشوي يقدم مع أرز مخلوط بالسمسم وأفوكادو وبروكلي 

وكاجو يقدم مع صلصة الصويا بالليمون الصحي  95.00

بيف سرتوغانوف ٩٨٠ كالوري 
رشائح تندرلوين، كريما، كورنيشون، فطر وبصل، تقدم مع بطاطا 

مهروسة، مغطاة بصلصة البطاطا  ٧9.00

دجاج بالزنجبيل والكاجو   ١١٨١ كالوري
دجاج سوتيه يف صلصة هويسن الربتقال، خضار مقطعة،

تقدم مع اختيارك من األرز الربي 1203 كالوري أو األبيض 1159 كالوري 
تقدم مع بيضة مقلية.  ٧4.00

كوردون بلو دجاج  ١٠٨5 كالوري  
صدور دجاج مقلية محشوة بالحبش، زعرت، ثالث أنواع جبنة، تقدم مع 
خضار سوتيه والبطاطا املهروسة، مع ما تختارون من صلصاتنا املحرضة 

على الطريقة املزنلية  ٧6.00

يقة صحية  4٣١ كالوري دجاج مشوي بطر
صدر دجاج متبل باألعشاب يقّدم مع خيارك من صلصاتنا املحرضة 

بطريقة مزنلية، خضار مشوية أو كينوا الخضار مع خل البلسميك 
املكثف  ٧4.00

اختيارك من الصلصات: 

فطر  ٧٩ كالوري
فلفل  44 كالوري

فطر كمأة  ٦٠ كالوري
صلصة ادامامي  ١٠٩ كالوري

صلصة اليم الصويا  ٣٣ كالوري
ينارا بيستو  54 كالوري صلصة مار

تندرلوين مع الجنب بالكمأ
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الحلويات

حلويات
وعاء اسايي   ٢٣٣ كالوري

يقدم مع فواكه موسمية  34.00
إضافة:

الجرانوال ١٣٢ كالوري  5.00
املكرسات الجافة  ٦٠ كالوري 8.00

اسايي  بزبدة الفول السوداين 4٢٢  عدد كالوري
تقدم مع زبدة الفول السوداين واملوز  34.00

إضافة:
الجرانوال 132 كالوري  5.00

املكرسات الجافة  60 كالوري 8.00

باف بان كيك الفانيال   ١٣١١ كالوري 
فطرية البان كيك باف بالنوتيال. مغطاة بميين مارشميلو وكرات 

الشوكوالتة وشوكوالتة داكنة  34.00

باف بان كيك الفانيال الشوكوالته  ١١٨٢ كالوري 
فطرية البان كيك باف بالنوتيال. مغطاة بميين مارشميلو وكرات 

الشوكوالتة وشوكوالتة داكنة  34.00

يم الفانيليا براوين الشوكوالتة والتوت مع آيس كر
    ١5٦٩ كالوري

 براوين الشوكوالتة بالبندق. مغطاة بالفراولة وآيس كريم فانيليا 24.00

كه حمراء   ٣٦٩ كالوري بودينج الشــيا وفوا
 بودنغ الشيا مغطاة بتشكيلة متنوعة من التوت 32.00

بودينج الشــيا مع املانجو  4١١ كالوري 
 بودنغ الشيا مغطى برشائح املانجو الطازج والرمان ورقائق اللوز. 32.00

يم الفانيليا   ٧١٨ كالوري خــز باملــوز مــع آيس كر
كريمة نباتية بنكهة الفانيليا مع التوت العليق بجانب رشائح خزب املوز 

ومرشوش برقائق اللوز  24.00

پــان پريدو ١١54 كالوري
خزب بريوش، حليب، فواكه حمراء، آيس كريم فانيليا وصلصة كراميل  

39.00

مخبوزاتنا الفرنسية التقليدية متوفرة على 
العرض، الرجاء السؤال لطلبها

براوين الشوكوالتة والتوت  مع آيس كريم الفانيليا



كوالت بحرية مكرساتمأ نبايت ڤيغان جميع األسعار بالريال القطري. األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة.

مرشوبات مثلجةاملرشوبات
كاراميل سينامون التيه مثلّج  ٢٨5 كالوري 

كافيه التيه مع رشاب الكاراميل والقرفة ٠٠.٢5
سبانيش التيه مثلّج ٢٠١ كالوري 

دوبل اسربيسو مع حليب طازج وحليب مركّز ٠٠.٢5
شاي مثلج  

بنكهة الليمون ١٢٣ كالوري أو الخوخ ١٣٦ كالوري ٢٢.٠٠

كوكتيالت پول
آڨوباشون  ٣٣4 كالوري  

أفوكادو طازج، عصري الباشون فروت املركّز، تفاح طازج وحليب ٢٨.٠٠
 بلوبانانا  ٣٢٢ كالوري

توت بري طازج، عصري التوت الربي املركّز، موز طازج وحليب ٢٨.٠٠
پول ميكس  ١4٢ كالوري 

عصري املانجو مع الكيوي والفراولة الطازج ٢٨.٠٠
 شيا كايل ٢٣4 كالوري  

حبوب الشيا، كايل، لنب، مانجو، فاكهة الباشن ٢٨.٠٠
سموزي املانجو والباشن  ٢٢٠ كالوري 

عصري املانجو، فواكه الباشن، نعناع ٢٨.٠٠ 

مرشوبات فرابيه ممزية
كايف فرابيه  ١٠٨ كالوري

اسربسو، فرابيه القهوه، حليب ٠٠.٢4
موكا فرابيه  ٣٢5 كالوري

اسربسو، فرابيه السوكوالته، صوص الشوكوالته، حليب ٠٠.٢4
كراميل فرابيه  ٢٢٧ كالوري

اسربسو، فرابيه القهوة، رشاب الكرامبل اململح، صوص الكراميل، 
حليب ٠٠.٢4

فانيال فرابيه  ٢٣٦ كالوري
اسربسو، فرابيه الفانيال، رشاب الفانيال، حليب ٢٦.٠٠

فرابيه البندق قليلة السعرات  ١١٨ كالوري
اسربسو، فرابيه القهوة، رشاب البندق خايل من السكر، حليب ٢٦.٠٠

كراميل فرابيه قليلة السعرات  ١١4 كالوري
اسربسو، فرابيه القهوة، رشاب الكراميل خايل من السكر، حليب ٢٦.٠٠

مرشوبات أخرى 
مياه مستوردة )صغري( ١4.٠٠ / )كبري( ٢٢.٠٠  

مياه فوارة )صغري( 18.00 / )كبري( 26.00  
ية  12.00 مياه غاز

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

strawless# .اطلب قشة عند حاجتك إليها

املرشوبات الساخنة  
إسربسو  صفر كالوري 14.00 

دوبل إسربسو  صفر كالوري 19.00 

يسو خالية من الكافيني  صفر كالوري 14.00  إسرب

كافيه التيه ١٠٩ كالوري 24.00 

يكية  صفر كالوري 20,00  قهوة أمر

كابوتشينو ١٢٢ كالوري 24.00 

شوكوالتة پول الساخنة ٣4٢ كالوري 22.00 

فالت وايت ١٠5 كالوري 24.00 

شاي پول  صفر كالوري 20 .00 
إيرل جراي، بابونج، نعناع أخرض، شاي الفطور اإلنجلزيي 

أو خليط پول الخاص
يمكن إستبدال

حليب جوز الهند    ٠٠.5
حليب اللوز    ٠٠.5
حليب الصويا   ٠٠.5

حليب الشوفان   ٠٠.5
يرجى سؤال النادل عن االختيارات البديلة

املرشوبات املمزية
كاراميل كابوتشينو ١٦٠ كالوري

كابوتشينو مع رشاب الكاراميل، مغطى بصلصة الكاراميل ٢٦.٠٠

أملوند فانيال التيه ١٧5 كالوري    
اسربيسو، حليب لوز مع رشاب الفانيال، مغطى برشائح اللوز املحّمص 

٢٦.٠٠

التيه بالعسل والقرفة ٢٠٢ كالوري
كافيه التيه مع عسل ورشاب القرفة، مغطى بمسحوق القرفة ٢٢.٠٠

العصائر الطازجة   
برتقال ١5٠ كالوري  24.00 

برتقال وجزر ١54 كالوري 24.00 

جزر ١٠٢ كالوري 24.00 

مانجو ١١٩ كالوري 24.00 

ليموناضة بالنعناع ١٣١ كالوري 22.00 


