


الضريبة مشمولة

أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

الفطور سّلة 

بروفنسال  فطور 
جرانوال بالزبادي محّضر على الطريقة المنزلية، 

سلطة فواكه وسلة من تشكيلة خبز ُتقّدم مع 
المربى والزبدة يمكنك االختيار بين العصير الطازج 

أو المشروب الساخن ) أ، م، ن، غ(

Dhs 75

Dhs 95

لوكسيتان  فطور 
بان بيردو إلى جانب مجموعة من المخبوزات 

الفرنسية الصغيرة، سلة من تشكيلة خبز ُتقّدم مع 
المربى والزبدة يمكنك االختيار بين العصير الطازج أو 

المشروب الساخن  ) أ، م، غ(

ى  1  بعد الظهر في
حت

 أيام األسبوع  و2  بعد 

الظهر في عطلة

 نهاية األسبوع

فطور من وحي أرياف فرنســا 
Dhs 85 مجموعة من المخبوزات الفرنسية الصغيرة، سلة 

من تشكيلة خبز تقّدم مع المربى والزبدة، بيض 
محّضر على طريقتك المفضلة. يمكنك االختيار بين 

العصير الطازج أو المشروب الساخن  ) أ، م، غ(
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Dhs 40

Dhs 65

Dhs 60

الفطور

بيــض محّضر علــى طريقتك المفضلة 
ثالث بيضات مطبوخة حسب الرغبة )مسلوقة، 

مقلية، مخفوقة أو أومليت(. تقدم مع الخبز 
المحمص والطماطم نصف المحمصة.)أ(

أضف الفطر أو الجبن أو السبانخ.
 للواحد

 أضف سمك السلمون أو اللحم المدخن أو النقانق.
 للواحد

Dhs 75

بينديكت  بيض 
بيضتان مسلوقتان ُتقدمان على قطعة توست 

مع صلصة هولنديز وخيارك من السلمون المدخن 
والهليون أو الفطر والسبانخ أو لحم العجل المقدد 

والمشوي مع األفوكادو.  )أ، غ(  

وافل لوكسيتان
وافل ممّلح بالكركم يقّدم مع اختيارك من البيض، 

السلمون المدّخن، جبنة كريمّية وطماطم كرزّية )أ، غ(

البيض تشكيلة 

لوكسيتان  شكشوكة 
ثالث بيضات مسلوقات  بصلصة الطماطم

 المنكهة بالورد مع الحلوم والباذنجان.  ) أ، م(

Dhs 55

Dhs 69

Dhs 55

أفوكادو مــع الخبز المحّمص
خبز ريفي محّمص مغطى باألفوكادو ومزيج من 

البذور. يقّدم مع اختيارك من البيض، مع صوص 
التوفو الّنباتّية. )غ، م(

بالزبادي  جرانوال 
زبادي يوناني طازج مخفوق مع خليط الجرانوال،

 حبوب الكاكاو المجروشة، صلصة الكشمش
 األسود والفواكه الموسمية.  ) أ، م، غ(

لفائــف التوفو النباتّية
لفائف الخبز مع التوفو الممزوج بالكركم ، روكا، 

هريس الفلفل المحّمر، طماطم، يقدم مع
بوريه األفوكادو. ) غ، ن(

Dhs 45

Dhs 65

Dhs 65

مزيج الفاكهة واألســاي
تشكيلة من الفواكه الطازجة المنقوعة في مزيج  
الموز وحليب الّلوز وتوت األساي البرازيلي، يقّدم مع 

الغرانوال المقرمشة. )ن، م(

بان بيردو
خبز بريوش محمص مع كريمة الكاسترد، كرامبل 

اللوز، جبن كريم بنكهة الفراولة، فواكه طازجة 
واألعشاب ) أ، م، غ(

الفواكه سلطة 
مجموعة من الفواكه الطازجة منقوعة

بشراب الباشن فروت والفانيليا ومزينة بشرائح
اللوز المقرمشة. )ن(

+ Dhs 10

+ Dhs 15



الّثالثي البانكيك 
Dhs 65 برج من الفطائر الخفيفة يقّدم مع جبنة الريكوتا 

المخفوقة، كريما انكليزية، توت، مع الّلوز المكّسر 
وثالث أنواع من الصوص )كريما مخفوقة، شراب 

القيقب وهريس البندق( ) أ، م، غ(
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والشوربات المقبالت 

الفطر  شوربة 
شوربة الفطر البري والكراث ُتقدم مع الكمأ األسود 

المبشور ومكعبات خبز الكروتون ) أ، غ، ن( 

اليقطين حساء 
حساء اليقطين والفريك الشهي. يقدم مع الفستق، 

النعناع، الرمان، وبذور اليقطين. )غ، م، ن( 

البصل شوربة 
بصل مطهو ببطء على الطريقة التقليدية مع

مرق لحم العجل ُيقدم مع جبن اإلمنتال الذائب
والخبز المقرمش ) أ ,غ ( 

اليومية  Dhs 40الشوربة 

Dhs 49

Dhs 45

Dhs 45

الفرنسّية البيتزا 
عجينة رقيقة ومقرمشة مغطاة بصلصة 

البندورة، جبنة البارميزان، األوراق الخضراء 
وزيت الزيتون البكر  ) أ، غ، ن( 

تارتار السلمون والمانجو
طبقات من قطع السلمون والمانجو واألفوكادو 

والطماطم، منقوعة بالّليمون المخّلل والشبت، 
مزّينة ببيض السلمون ) أ، غ، س(

كرات الروبيان
كرات الخبز بحبر الحّبار األسود محشوة بمزيج  
مطهو على نار هادئة من روبيان النمر األسود 

والكّراث. يقّدم مع صوص روميسكو. )غ، م، س(

Dhs 69

Dhs 58

Dhs 65

كاالمــاري برقائق اللوز 
 كاالماري وحبار صغير مقلي مقرمش، يقدم

مع صلصة أيولي الخفيفة  ) أ، غ، م، س(
Dhs 65

المقرمش الدجاج 
قطع دجاج مغطاة بالكعك، تقّدم مع 

صلصة المريمّية. ) أ، غ(
Dhs 49

كرات الّلحم بروفنســال
ثالث كرات من الّلحم في صلصة طماطم غنية، 
مع زيتون تاغاسيا وجبن البرميزان وأوراق السلطة 

المشّكلة. تقّدم مع الخبز الّريفي. )أ، غ(

Dhs 60

ال بوراتا 
جبن بوراتا مع بوريه الحمص، طماطم داتيريني، 

عسل معطر بالخزامى وكرامبل الفستق
الحلبي )أ ,م ,ن (

Dhs 69
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السلطات

طبق لوكســيتان المشّكل

Dhs 72

روبيان النمر األسود، مانجو، أفوكاد، مخلل الزنجبيل، 
فول الصويا، خيار، فجل أحمر، سلمون مدخن، بذور 
السمسم، بقلة، مع صوص حمضيات بونزو، يقدم

مع المايونيز النباتّي الحار.

Dhs 55

Dhs 69

Dhs 69

ســلطة لوكسيتان كابريزي 
حبات موزاريال صغيرة متّبلة، طماطم ، شرائح 

أفوكادو و تشكيلة خضار مع أوراق حبق وصنوبر 
تقدم مع صلصة الخّل المحّضرة على الطريقة 

المنزلية مع صدر الدجاج المشوي   ) أ، م(

أوراق الجرجير، تين مجفف، فراولة طازجة، توت أزرق، 
رّمان، فستق حلبي محّمص. تقّدم مع صلصة الّرمان 

وخل البلزاميك  ) أ، غ، ن( 

تبولــة الكايل والكينوا
أوراق الكايل، كينوا، أفوكادو، جوز البيكان، جبنة 

الفيتا، تفاح أخضر، طماطم كرزّية، مع صوص 
الرّمان وخّل الّتفاح. )أ، م،(

ســلطة الروبيان والمانغو
روبيان النمر األسود ، بقلة ، عدس ، هندباء حمراء 

)راديكيو(، أفوكادو ، مانجو ، كزبرة ، بندق ، مع 
صوص ليمون اليوزو. )م، س(

سلطة سيزر 
خس ممزوج بصلصة البارميزان الكريمية ومزين

بمكّعبات خبز الكروتون المقرمشة وشرائح البارميزان 
)Dhs +7( الرقيقة مع خيارك من الدجاج المشوي 

 أو القريدس المشوي )Dhs +14( ) أ، غ(

ســلطة الروكا والسبانخ
سلطة غنّية من الّتين المجّفف، الطماطم 

المجّففة، هريس الطماطم، البندق والّلوز والفستق 
المحّمص، جبنة الريكوتا ورقائق جبنة بيكورينو مع 

صوص الحامض والبرتقال. )أ، م، ن(

ســلطة جبنة الحلوم

Dhs 67

Dhs 55

Dhs 65



الكركند بريوش 
Dhs 99 خبز بريوش طازج مع الكركند الكندي األحمر، الكرفس، 

الثوم المعمر، الطماطم ومايونيز بالفلفل الحار. يقدم 
مع البطاطا المقلية.

والسندويشات البرجر 

Dhs 95

Dhs 59

كلوب ســندويش بالدجاج
ثالث طبقات من الخبز المحمص مع طماطم، بيض 

مسلوق، فطر سوتيه وصدر دجاج مع اللحم المقّدد 
مع المايونيز يقدم مع البطاطا المقلية ) أ، غ(

برجر راكليت 
خبز بريوش بنكهة الكركم مع قطعة لحم بقر 

أنجوس مشوية تقدم مع أوراق سبانخ سوتيه، 
طماطم مشوية، بصل محمر وصلصة جبنة 

شيدر ذائبة ) أ، م، غ ( 

Dhs 55

لفائــف التوفو النباتّية
لفائف الخبز مع التوفو الممزوج بالكركم ، روكا، 

هريس الفلفل المحّمر، طماطم، يقدم مع
بوريه األفوكادو. )غ، ن(
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والريزوتو الباستا 

Dhs 65

Dhs 79

Dhs 75Dhs 95

Dhs 75

Dhs 57

بولونيزي رافيولي 
رافيولي طازجة تقّدم مع صلصة البولونيز 

الغنّية بالّلحمة وجبنة البارميزان. )أ، غ(

بالفطر  ريزوتو 
أرز أربوريو اإليطالي، فطر بّري، رقائق جبنة البارمزان 

وبودرة فطر بورتشيني. )أ، غ(

نيوكــي بصلصة لحم البقر 

89 Dhs

ضلع لحم بقر أنجوس طري مطهو 
ببطء يقدم مع الزبدة البنية ونيوكي 

البطاطس بصلصة البلسميك  ) أ، غ(

الريزوتو االصفر 
أرز كارنارولي مطهو بمرق الزعفران يقدم 

مع الفطر المحّمر  ) أ، ن(

أرابياتا  بيني 
بيني باستا بصلصة الطماطم والبقدونس الحارة 

مع جبنة البارميزان المعّتقة ) أ، ن، غ(

تاليوليني بالكمأ االســود 
باستا تاليوليني طازجة ممزوجة بصلصة البارميزان

 مع الفطر البري والكمأ االسود المبشور ) أ، غ، ن(

بالقريدس  لينغويني 
لينغويني باستا بمرق الجمبري والطماطم 

مع القريدس  ) أ، غ، س( 
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الرئيسية األطباق 

ســمك القاروص المشوي )سيباس( 
سمك القاروص المشوي يقّدم مع بوريه الجزر 

والّزنجبيل مع البازالء الّصينّية، الهليون، الطماطم 
الكرزية وصلصة األعشاب الطازجة. )أ، غ، م، س(

Dhs 109

ستيك ريب آي
ستيك ريب آي البقري يقّدم مع البطاطا المقلّية،

الطماطم الكرزّية المشوّية وفطر البورتوبيلو
مع اختياريك من صوص )الفطر، الفلفل األسود أو 

مرق العجل.( )أ(

Dhs 129

Dhs 109

Dhs 115

 سبانخ سوتيه ) أ، ن(
 بطاطس مقلية )ن(

بطاطس مقلية اضافة الجبن بالكمأ  ) أ، غ، ن(
بطاطس محّمرة بالفرن  )ن(

بطاطس مهروسة )ن(
خضار مطهوة على البخار ) أ، ن(

هليون سوتيه بالزبدة ) أ، ن(

Dhs 26

Dhs 23

Dhs 33

Dhs 26

Dhs 26

Dhs 23

Dhs 26 

الجانبية األطباق 

Dhs 119

فريتس شــريحة اللحم
تندر بيف ستربلوين، يقدم مع صلصة ديمي جالس، 

بقدونس،  زبدة مع االعشاب و بطاطا مقلية ) أ، غ(

ســمك السلمون المحّمر
سمك السلمون المحّمر في المقالة، مغّطى ببذور 

الّسمسم يقّدم مع بوريه جذور الكرفس، البقلة 
وصوص الزبدة وليمون اليوزو.  )أ، س(

روبيان رويال 
روبيان محّمر يقدم إلى جانب االرز االسود، مايونيز، 

كرامبل الفستق الحلبي واألعشاب الطازجة
 ) أ، غ، س( 

Dhs 95

دجاج بروفنسال 
كسرول دجاج سوبريم مع طماطم مجففة،

زيتون وبطاطس تقدم الى جانب الخبز المقرمش ) أ، غ، ن( 
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المخبوزات

كرواسان بالجبنة )أ، غ، م، ن(
كرواسان بالزعتر )أ، غ، م، ن(

كرواسان بشرائح الحبش والجبنة )أ، غ، م(
كروسان الجبن والبريزاوال )أ، غ(

كرواسان بالزبدة  )أ، غ، م، ن(
كرواسان بماء الورد والفستق الحلبي )أ، غ، م، ن(

كرواسان باللوز )أ، غ، م، ن(
كرواسان بالشوكوالته )أ، غ، م، ن(

Dhs 22

Dhs 22

Dhs 33

Dhs 38

Dhs 18

Dhs 28

Dhs 28 

Dhs 20

المخبوزات

Dhs 45

Dhs 40

Dhs 40

Dhs  55

Dhs 45

Dhs 15

Dhs 27

كيك بالك فورست  )أ، غ، م، ن(
 تارت الفواكة   )أ، غ، ن(

كركتيك  )أ، غ، م، ن(
كيكة الحليب )أ، غ، ن(

الميل فاي )أ(

كيكات المادلين )أ، غ، ن(

6 قطع
12 قطعة



معكرون
اختر من بين نكهاتك المفضلة:  الفستق، 

الخزامى، الورد، الفانيليا، الشوكوالته، 
الّليمون ) أ ,غ ,ن( 

قطعة
6 قطع

12 قطعة

11 Dhs

60 Dhs

110 Dhs
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Dhs 45

القطايف تارت 
تارت محشو بكريمة الجبن، الزعفران، حب الهيل،

قطر السكر، اللوز والفستق الحلبي. )أ، غ، م(

Dhs 39

آيــس كريم لوكســيتان المحضرة يدويًا
ُكرتان من اآليس كريم بالنكهة التي تختارها:

 شوكوالتة، فانيال، فراولة، فستق حلبي وورد )أ، م(

لوكسيتان  كريب 
كريب مع صلصة الشوكوالتة العضوية الخالية

 من زيت النخيل، تقدم مع تشكيلة من التوت )أ، م، غ (
Dhs 45

Dhs 52

الشوكوالتة  فوندان 
بودنغ محضر بالشوكوالته السوداء بنسبة 70% تقدم 
إلى جانب الكريمة اإلنكليزية، كرامبل حبوب الكاكاو 

المجروشة، اآليس كريم بنكهة الفانيليا والفواكه 
الموسمية )أ، م، غ(

Dhs 45

تيراميسو 
حلوى بطبقات من كريمة الماسكاربوني، وبسكويت 

سافويار مع لمسة من القهوة، تقّدم مزينًة بالبرتقال 
المحّلى واألزهار القابلة لألكل )أ، غ(

الحلويات

الّثالثي البانكيك 
Dhs 65 برج من الفطائر الخفيفة يقّدم مع جبنة الريكوتا 

المخفوقة، كريما انكليزية، توت، مع الّلوز المكّسر 
وثالث أنواع من الصوص )كريما مخفوقة، شراب 

القيقب وهريس البندق( ) أ، م، غ(

Dhs 65

بان بيردو
خبز بريوش محمص مع كريمة الكاسترد، كرامبل 

اللوز، جبن كريم بنكهة الفراولة، فواكه طازجة 
واألعشاب ) أ، م، غ(
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قطع دجاج مقرمشــة 
Dhs 49قطع دجاج مقرمشة تقدم مع بطاطا مقلية. )أ ,غ(

دجاج مشوي
Dhs 55مع بطاطا مقلية. )أ ,غ(

باستا  بيني 
Dhs 40مع صلصة طماطم أو صلصة كريمية ) غ(

برغر 
Dhs 59مع جبنة، وسلطة، وطماطم وكاتشاب. )أ، غ، م(

الئحة طعام األطفال
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الباردة المشروبات 

Dhs 38

عصائــر الفاكهة الطازجة
فاكهة التنين والموز، األفوكادو 
والتمر، المانجو والباشن والتوت البري.

البرتقال ، األناناس ، المانجو ، البطيخ ، التفاح األخضر
أو الليمون بالنعناع

الطازجة العصائر 

بيبسي، دايت بيبسي، سفن آب، دايت سفن آب أو ميريندا

الغازية المشروبات 

إيفيان 350 مل/ 750 مل 
بادوا 350 مل/ 750 مل

Dhs 22 / Dhs 32

Dhs 22 / Dhs 32

المياه

Dhs 20

Dhs 32

 شاي بالي أخضر، شاي فيجي أخضر، شاي أخضر 
 منّكه بالدراق، شاي جاردين بلو، شاي كاركاديه

سامبا بالفواكه وشاي الطوارق

شاي مثلج 

ميلك شيك بنكهة الموز، الشوكوالتة، الفانيال، 
الفراولة، الكاراميل أو الفستق

مشــروبات الميلك شيك

Dhs 30

Dhs 35



الساخنة المشروبات 

مشــروبات التيه مميزة 
Dhs 30 التيه بالعسل، أو الخزامى أو الورد، أو الماتشا، أو الفستق

Dhs 30Dhs 30

خلطات أعشــاب مغلية 
بابونج، نعناع وشاي رويبوس بالفانيال

أصناف شــاي ســاخنة من عالمة دامان فرير
أخضر: شاي أخضر مع نعناع، شاي الياسمين، شاي 

أخضر جان باودر، شاي ميس دامان، شاي الطوارق

أسود: الفطور اإلنجليزي، إيرل غراي، شاي كاتر فروي روج

أبيض: شاي باسيون دو فلور

فاكهة: شاي كاركاديه نوي ديتيه

أخضر:
 هوجيشا عضوي 

لونغ شينغ عضوي
شاي اخضر سينشا الياباني

جاسمين بايونهان عضو

أسود:
أسام راموناجير عضوي

يونان هيلينغ عضوي

داكن:
بيوير عضوي

Dhs 42
Dhs 42
Dhs 55
Dhs 55

Dhs 42
Dhs 42

Dhs 42

تشــكيلة من أفخر أنواع الشاي

قهوة بالحليب
كابوتشينو 

ماكياتو 
إسبريسو 

دبل إسبريسو 
قهوة فيينوا 

أميريكانو 
قهوة مثّلجة 

شوكوالتة ساخنة
قهوة فلورال اسبريسو فردية المصدر

أضف حليب الصويا أو اللوز أو حليب جوز الهند
للواحد

Dhs 27 / 35

Dhs 27 / 35

Dhs 22 / 28

Dhs 20 / 26

Dhs 25 / 32

Dhs 30 / 35

Dhs 25 / 32

Dhs 30 / 35

Dhs 30

Dhs 22

أصناف قهوة كالســيكية / عضوية

+ Dhs 5
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