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أومليـــت وأكـــر 
ريال   58 ــان         01. ميديترني

ثـاث بيضـات، سـبانخ، ريحان، جبن فيتـا، طماطم كرزية، 
صنوبـر، تقدم مع السـلطة الموسـمية - 325 كالوري

ريال  56 02. كاســاديا       
ثـاث بيضـات، فلفل بـارد ملون، بصـل، جواكامولي، كريمة 

حامضـة، صلصـة الطماطـم المكسيكسـة. تقدم مع خبز 
التورتيـا المقرمـش - 668 كالوري

ريال  56 03. اإليطالــي         
ثـاث بيضـات، فطر مشـوي، ريحان، جبن تقدم مع السـلطة 

الموسـمية – 660 كالوري

ريال  54 04. أوريجنــال       
ثـاث بيضـات مخفوقـة بطريقة باتي تقدم مع السـلطة 

الموسـمية وشـرائح الخبز – 714 كالوري

*إضافـة: الفطـر المشـوي البرّي مع زبـدة الثوم و الترفل

ريال  55 05. بيــض ســايدر 
بريـوش البطاطـس محضر في مخبزنا، تقطع شـرائح 

وتغطـى بصلصـة سريراتشـا المحضرة يدويًا، ولورسـو طازج، 
والبيبورنـي، تقدم مع رقائـق البطاطس

06. بينيدكــت
بيضتـان مسـلوقتان )poached(، خبـز البريوش، صلصة 

الهولنديـز المحضـرة فـي مطبخنا تقدم مع السـلطة 
لموسمية ا

 االضافات:

مشـروم       – 264 كالوري  
سـبانخ       – 429 كالـوري

سـالمون        – 494 كالـوري

خـــاص مـــن البـــايت
ريال  69 07. ســلمون ديايــت         

توسـت الحليب،سـلمون مدخـن، متبل الشـمندر، خضار ورقية، 
بيـض مخفوق، توغاراشـي – 1112 كالوري

ريال  71 08. شكشــوكة باتــي         
بيضتـان، صلصـة الشكشـوكة، صلصـة الطماطم الكرزية، 

توابـل البنـدق، صنوبر تقدم مـع الخبز - 704 كالوري

ريال  77 09. الفطــور الشــرقي            
ثـاث أصناف شـرقية: فـول، فته، لبنـة بالزعتر، تقدم مع 

الخبـز العربـي الطازج - 913 كالوري

ريال  71 10. لبنــة بريــة         
لبنـة بريـة، صلصـة الفليفلـة الحلبية، زيت الفلفل والسـماق 

تقـدم مع البيض المسـلوق )poached( يقـدم مع الخبز 
المخمـر علـى الطريقـة التقليدية - 542 كالوري

مـــن الفـــرن
ريال  64 11. فــات بريــد مديتيريــان         

خبـز مقرمش يغطى بالجبنـة والزعتر والطماطم الكرزية 
والزيتون األسـود وتزين بالجرجير - 1020 كالوري

ريال  65 12. فطيــرة اللبنــة و الحلومــي         
فطيـرة اللبنة مع الحلومي، بيسـتو الريحان، طماطم كرزية 

مجففـة، صنوبـر، زيت الفلفل الحار  - 1098 كالوري

ريال  65 13. سبيشــل زعتــر        
فطيـرة مـن تشـكيلة أجبان من دول البحر المتوسـط 

مـع الزعتـر، جرجير طازج، طماطم كرزية، زيتون أسـود     
925 كالوري

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

االحتياجات  تختلف  وقد  يوميا.  المتوسط  يف  حرارية  سعرة   ٢٠٠٠ الى  البالغون  يحتاج 
التغذوية. البيانات  توفير  مع  لشخص  شخص  من  الفردية 

 فطـــور باتـــي

قائمــة الفطور 
أيــام األســبوع: 7:30 صباحــا - 12:00 ظهرا

عطلــة نهايــة االســبوع: 7:30 صباحــا - 2:00 ظهرا

الحساسية:

 المأكـوالت البحريـة    المكسـرات    الكبريتيـت    بيـض  

 جلوتيـن    مشـتقات الحليـب    السمسـم 

االنتباه يرجى  ولكن  لضيوفنا،  الحساسية  مخاطر  لتقليل  جهدنا  قصارى  نبذل 
المذكورة غير  للحساسية  مسببة  مواد  على  يحتوي  قد  الطعام  أن  إلى 

ريال  49
ريال  53
ريال  56

ريال  18
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غورميـــه سندويشـــات 
ريال  71 14. أوفو توســت       

أفـوكادو طازج، وصلصة البيسـتو الحامضـة مع البيض 
 المسـلوق والطماطـم على شـريحة خبـز القمح الكامل 

784 كالوري   

ريال  52 15. كان كان الدجــاج          
سـلطة الدجـاج، بصـل مكرمل، خس، باغيـت الحليب الطري 

412 كالوري

ريال  69 16. كــروك مــدام         
خبزمخمرعلـى الطريقـة التقليديـة محشـو بلحـم بقري مدخن، 

صلصـة الجبـن الكريميـة، جبنة البروفولونـي، اإليمنتال، 
والشـيدر،  بيض مقلي يقدم مع  السـلطة الموسـمية  أو 

بطاطـا مقلية – 1098 كالوري

ريال  57 17. كرواســون البيــض والجبــن         
كرواسـون محضـر في مخبزنا محشـو بالبيـض المخفوق، 

جبـن الشـيدر،  البروفولـون، و  اإليمنتال يقدم مع السـلطة 
الموسـمية أو بطاطـا مقلية – 1112 كالوري

ريال  65 18. كرواســون الحلومــي         
كرواسـون زعتر، جبنة حلومي مشـوية، بيسـتو الطماطم 

المجففـة، جرجيـر، طماطـم، بيسـتو الريحان تقدم مع 
السـلطة الموسـمية أو بطاطـا مقلية - 977 كالوري

ريال  69 19. كرواســون بيكانتــي       
كرواسـون محشـو بتشـكيلة من الفليفلـة والبيبروني 

المقلي تُحشـى في كرواسـون الجبن وطماطم بيسـتو مع 
 البيـض المخفـوق، تقدم مع البطاطـس المقلية 

428 كالوري   

جانبيـــة  أطبـــاق 
ريال  25 20. بطاطــا مقليــة     

كالوري  581

ريال  53 21. نقانــق، فطــر مشــوي، طماطــم مشــوي      
كالوري  613

ريال  79 22. ســلة الكروســون         
 تشـكيلة من الكرواسـون والدانيش 

كالوري  880

الصحـــي االفطـــار 
ريال  69 23. جرانــواال        

جرانـوال طازجة معـدة في مطبخنا، زبادي، شـرائح الموز، 
توت مشـكل طازج – 821 كالوري

ريال  65 24. كاليفورنيــا توســت        
خبـز مخمـر علي الطريقـة التقليدية، متبل الشـمندر، 

أفـوكادو، طماطـم كرزية مجففة، توابـل بالبندق  
471 كالوري

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 
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الحلويـــات 
ريال  53 25. بانكيــك باتــي        

بانكيـك باتـي المحضـر منزليـا يقدم مع  صلصـة الفانيا، 
شـراب القيقب ، توت طازج مشـكل - 1243 كالور

ريال  56 26. صبــاح باريــس      
توسـت فرنسـي كاسـيكي، توت طازج يقدم مع شراب 

 القيقـب المحلـى - 954 كالور

ريال  52 27. وافــل باتــي      
وافـل باتـي ليج األصلي مع تشـكيلة توت بري طازج وشـراب 

 القيقـب المحلـى - 949 كالور

ريال  59 28. بانكيــك اللوتــس   
 بانكيـك محضـر منزليًـا ويقدم مع صـوص اللوتس ومزين 

 باللوتـس - 989 كالور

ريال  59 29. وافــل ملــح البحــر 
وافـل االصلـي يقدم مع صـوص الكراميل المملـح بالملح 

979 كالور  البحري- 

ريال  59 30. وافــل النوتيــا 
 وافـل مـع زبـدة النوتيا و البنـدق المكرمل - 949 كالور

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 
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للمشـــاركة
ريال  85 01. بيــف لولــي بــوب       

 شـرائح مـن اللحـم المتبل بالبهـارات الخاصة، تقدم من 
 بطاطـس كروكيـت وصلصـة الباربكيو المحضـر منزليًا  

443 كالوري

ريال   85 02. فريــت دي كريفيــت          
روبيـان تمبـورا اللذيـذ مع صـوص الديناميت  - 540 كالوري

ريال  82 03. دجــاج الميبــل و الحــار       
قطـع الدجـاج المتبلة والمقليـة بخلطـة خفيفة، صلصة 

األجنحـة الشـهيرة، بصـل أخضر، تقدم مـع صلصة رانش على 
الخاصة – 950 كالوري طريقتنـا 

ريال   63 04. باذنجــان دنجاكــو        
باذنجـان علـى طريقتنـا المميزة مقلي ومغطـى بخلطة 

معجـون الدنجاكـو، جبنة فيتـا، صلصة كزبـرة بالثوم، صنوبر، 
 صلصـة طحينـة الزبـادي، طماطم كرزية مجففـة متبلة 

كالوري  343

الشـــوربات
ريال  55 09. شــوربة كريمــة الفطــر       

شـوربة الفطـر الغنية مـع الكريمة وقطع الخبـز المقرمش  
كالوري  219

ريال  55 ع        10. شــوربة القــر
شـوربة كريميـة مع الكريمة شـراب القيقـب وقطع الخبز 

المقرمـش - 251 كالوري

الســـلطات
ريال  75 11. كازابانــكا         

سـلطة بنكهـة مغربيـة. برغل مع بيسـتو الكزبرة، قرع 
محمـص، بطاطـا حلوة، جبنـة فيتا، رقائق البندق المقرمشـة، 

شـريحة فلفـل حار، تـوت بري مجفف، زبيـب ذهبي منقوع 
فـي صلصـة الخـل المعدة فـي مطبخنا – 219 كالوري

ريال  72 12. تشيميشــوري الدجــاج       
مـن أكثر السـلطات شـعبية لدى مطعـم باتيس مكونة 

مـن الخضار الورقية، ذرة مشـوية، أفوكادو، دجاج مشـوي 
مدمـوج صلصة التشيميشـوري المنعشـة - 274 كالوري

ريال  82 13. لو ســيزر       
تقـدم مـع الخس واللحـم المقدد وتزين بجبنـة البارميزان 

والخبـز المحمـص مع صلصة السـيزر - 225 كالوري

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 
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والســـاندوتش الربجـــر 
ريال  88 15. باتــي برجــر      

باتـي لحـم أنجوس مع خلطـة بتتبيلة خاصة، جبنة شـيدر 
وجبنـة إيمنتـال، خـس آيس برج، طماطم وبصـل مكرمل في 
خبـز بريـوش، تقـدم مع بطاطـا مقلية المحضرة فـي مطبخنا 

كالوري  857

ريال  91 16. بوســطن بنــز      
3 مينـي سـاليدر برجر:  أنجـوس لحم بقري بالخلطة السـرية 
وجبـن الشـيدر وجبنـة امينتال، خس أيسـبرغ، طماطم و بصل 
مكرمـل فـي خبز البطاطـس الطازج يقدم مـع صلصلة التارتار 

وصلصـة باربكيـو، تقدم مـع رقائق البطاطـس المحضرة في 
مطبخنـا – 924 كالوري

ريال  82 17. تشــيزي تشــكن      
خبـز البطاطس الطازج محشـي بصدورالدجـاج المغطاة 
بالبقسـماط مـع  صلصـة التارتار، خس، طماطم وشـرائح 

جبـن اإليمنتـال، تقدم مـع رقائق البطاطـس المحضرة في 
مطبخنـا - 1025 كالوري

ريال  99 18. ســتيك ميلــت        
واحـدة من أكثـر إبداعاتنا. مينـي باكيت خبزالحليب محشـي 
بشـريحة لحـم واغيو ريـب آي، جبنة اإليمنتـال، صلصة تارتار، 

صلصـة الباربيكيـو، تقدم مـع رقائق البطاطـس المحضرة في 
مطبخنـا – 784 كالوري

ريال   149 19. باتــي جيــرو      
بـاك انجـس تندرلوين، صلصـة تزاتزيكي، خس، زيتون 

كاماتـا، cal 396 - خيـار، بصل، بـذور اليقطين، فلفل 
سـيرانو وطماطم

األموريت  سعر  يختلف  قد  إيطاليا،  من  نستورده  و  دائماً  ج  طاز بنا  الخاص  *الكمأ 
الحالي.  السعر  يف  بمساعدتكم  باتي  فريق  احد  بامكان  الموسم،  على  اعتماداً 

بيتـــزا
ريال  71 20. مارجريتــا      

عجينـة البيتـزا التقليديـة، صلصـة بيتزا معدة فـي مطبخنا، 
طماطـم كرزيـة مطبوخة، جبنة موزاريـا فيور دي التيه، 

ريحـان و زيـت زيتون – 604 كالوري

ريال  87 21. ألفريــدو       
 عجينـة البيتـزا التقليديـة، صلصة ألفريدو، مشـروم بري، 

سـجق دجـاج معد في مطبخنـا، جبنة بارميـزان، جبنة موزاريا 
 فيـور دي التيـه، مخلل فلفـل طازج وزيت زيتون

كالوري  604

ريال  82 22. ديافــواال      
عجينـة البيتـزا التقليديـة، صلصـة بيتزا معدة فـي مطبخنا، 

بيبرونـي، دجـاج مشـوي مدخن، مخلل فلفـل حار، جبنة 
 فونتينـا، جبنـة بارميـزان و جبنة موزاريـا فيور دي التيه 

كالوري   756

باســـتا و ريزوتـــو
ريال  94  23. بارمــا       

باسـتا تاجلياتيـل مطبوخـة بصلصـة كريمة البيسـتو والدجاج 
المشـوي وأوراق الريحـان وزيت الزيتـون والطماطم الكرزية 

المجففـة وجبنـة البارميـزان والصنوبر – 857 كالوري

ريال  119 25. أموريــت       
مينـي ريجاتوني باسـتا مطبوخـة بصلصة كريمـة فطرالكمأة، 
 مغطـاة بشـرائح الكمأة السـوداء الطازجة وجبنـة البارميزان 

957 كالوري 

الخاص  *الكمأ 

ريال  82 26. فيزوفيــو      
صلصـة طماطـم حـارة مطبوخة علـى طريقتنا مع باسـتا بيني 

وريحـان وجبـن بارميزان وزيـت زيتون – 498 كالوري

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 
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إضافـــات
ريال   59 35. ترافــل فرايــز     

بطاطـا مقليـة محضـرة فـي مطبخنا تقدم مع صلصـة كريمية 
مـع الكمأة المهروسـة وجبنـة البارميزان وبصـل أخضر صغير  

661 كالوري

ريال  59 36. مــاك أنــد تشــيز      
مكرونـة مطبوخـة بصلصة مورنـاي مغطاة بجبنـة البارميزان 

وبقسـمات الخبـز المقرمـش، بصل أخضر صغيـر وزيت الزيتون  
929 كالوري

ريال  34 37. بطاطــا حلــوة مقليــة 
رقائـق البطاطـا الحلـوة مقلية و مقرمشـة - 400 كالوري

ريال   34 38. بطاطــا مقليــة محضــرة يف مطبخنــا 
رقائـق بطاطس أجريـا المقلية المقرمشـة - 394 كالوري

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

الرئيســـية  األطبـــاق 
ريال  355 29. هيريتــج ســتيك     

شـريحة لحـم بقري واغيـو متبلة في زيـت الزيتون، فلفل 
جابينـو الطـازج وإكليل الجبل ومشـوية في فرن جاسـبر، 

 تقـدم مع بطاطا مهروسـة وصلصة اللوزباألعشـاب
كالوري  727

ريال     119 30. ســالمون مشــوي        
سـالمون مشـوي بفرن الجاسـبر يقدم مع البطاطا 

المهروسـة بالسـبانخ و صلصـة الليمون المحضـرة منزليا 
649 كالوري

ريال  159 32. المب شــانك      
قطـع لحـم ضان مطبوخـة بخلطة بهـارات البحر األبيض 

المتوسـط تقـدم مع أرز بالسـماق والثوم مغطـى بمزيج من 
المكسـرات والكزبـرة ومرق لحـم الضان - 787 كالوري

ريال  115 33. بروشــيت دو بوليــه     
سـيخ الدجـاج المتبل علـى الطريقة الشـرقية يقدم على 

خضـار سـوتيه اإليطاليـة يقدم مع بطاطـس ودجز وصلصة 
أيولـي المحضـرة منزليًا - 787 كالوري



LU N C H  & D I N N E Rوالعشاء الغداء 

الحلويـــات
ريال  69 01. ســويت ســوڤونيرز      

خبزبريـوش متبـل محمـص بالفانيليا تقـدم مع صلصة 
الكراميـل المملحـة وآيـس كريـم الفانيليا - 307 كالوري

ريال  73 03. كعكــة باتــي البودينــغ        
بودينـغ الخبـز الدافئ مـع الكراميل المملح و جـوز البلقان. 

 يقـدم مـع آيسـكريم الفانيا المحضر فـي مطابخنا
375 كالوري

ريال  71 04. كيكــة التمــر بالتــويف        
قطعـة مـن كيكـة التمر، صوص الكراميـل المملح، جوز 

البلقـان المكرمـل مع تمر السـكري يقدم مع آيسـكريم 
الفانيـا المحضـر منزليا – 741 كالوري

ريال  85 05.  النــا كيــك        
كيـك الشـوكوالتة الغنـي بالحليب والبنـدق المحلى تقدم مع 

اآليسـكريم المحضـر منزليًا – 725 كالوري

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 



D R I N K Sبات لمشرو ا

كتيـــل   الكـــو 
الكوكتيــل الصحــي    

ريال   42 مورننــج جلــو 
 جــزر طــازج، كرفــس، زنجبيل ياباني، كركــم وبرتقال

كالوري  105

تشــكيلة باتــي المميــزة
ريال   42 ســمر بريــك 

 خــوخ طــازج، أناناس وفراولــة ممزوجة بعصيــر الليمون
والميــاه، الغازيــة - 260 كالوري

ريال   42 توتــي فروتــي 
 مزيــج من ســتة فواكه موســمية مع خــوخ وبرتقال

كالوري  230

ريال    42 إيــزي بريــزي 
بطيــخ طــازج مع عصيــر الليمــون والنعناع - 175 كالوري

ريال     42 الڤــي إنــروز 
تــوت بــري، مــاء ورد، نعناع بري وميــاه غازية - 145 كالوري

ــيكي باتي كاس
ريال    37 مينتــي ليمــون ديربــي 

مزيــج مــن أوراق النعنــاع الطازجة وعصيــر الليمون وشــراب النعناع 
البــري - 135 كالوري

ريال  42 كاســيك موهيتــو 
نعنــاع طــازج ،عصيــر ليمــون اخضر و ميــاه غازية - 60 كالوري

ريال   45 موهيتــو الباشــن فــروت 
فاكهــة الباشــن فروت الطازجة، شــراب النعناع البــري، ليمون، 

عصيــر ليمــون اخضر وميــاه غازية - 260 كالوري

ريال   45 موهيتــو الغابــات البريــة 
 تــوت بــري طازج، فراولة وتــوت العليق األحمــر، نعناع بري، 

عصيــر ليمــون وميــاه غازية - 190 كالوري

ســـموذي
ريال  41 أفــوكادو كويــن ســموذي 

 أفـوكادو طازج ممـزوج بالحليب الطازج والجبـن الكريمي
كالوري  85

شـــيك ميلـــك 

ريال  43 شــارمنج شــوكوالته  
مزيج من شـوكوال آيـس كريم وصلصة الشـوكوالتة الداكنة 

والحليـب الطـازج ومكعبـات الثلج - 110 كالوري

ريال  43 جلوريــوس ســتروبيري  
مزيـج من فواكـه التوت األحمر الطـازج والحليب الطازج 

 وجبـن الكريمـة مغطـاة بالكريمة المخفوقـة وقطع الفراولة
كالوري  110

ريال  43 فانيليــا ديفيــن 
 مزيـج من آيـس كريم الفانيليـا المحضر فـي مطبخنا مع 

 الحليـب الطـازج والقشـدة والمزينة بجوز البقـان بالكراميل
كالوري  110

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

املشروبات
ــاه معدنية مي

ريال  25/19 مــاء ينابيــع طبيعــي صغير/كبيــر 
ريال  32/23 مــاء فــوار طبيعــي صغير/كبيــر 

مشــروبات غازية 
ريال  15 كوكاكــوال – 105 كالوري  
ريال  15 كوكاكــوال دايــت – صفر كالوري 
ريال  15 ســبرايت – 118 كالوري 
ريال  15 فانتــا – 98 كالوري 

عصائــر طازجة 
ريال  29 تفــاح – 113 كالوري 
ريال  32 انانــاس – 150 كالوري 
ريال  28 جــزر – 95 كالوري 
ريال  29 برتقــال – 111 كالوري 
ريال  32 مانجــو – 150 كالوري 

ــاي المثلج الش
ريال  21 كاســيك – 188 كالوري 
ريال  26 خــوخ – 94 كالوري 
ريال  29 باشــن فــروت – 52 كالوري 



D R I N K Sبات لمشرو ا

الشـــاي
ريال    25 رويال بريكفاســت )شــاي اســود( 

أوراق الشــاي األســود - صفر كالوري

ريال  25 جريــن تــي كرلــز )شــاي اخضــر( 
الشــاي األخضــر الســريانكي - صفر كالوري

ريال  25 ايــرل جــراي فلــورا )خلطــه شــاي اســود( 
الشــاي األســود، البرغموت - صفر كالوري

ريال  25 مــوروكان نايتس)خلطــه شــاي اخضــر( 
شــاي أخضر، نعنــاع - صفر كالوري

ريال  25 روزا )خلطــه شــاي ابيــض( 
شــاي أخضر شــاي أبيض ورد - صفر كالوري

ريال  25 ماســاال شــاي )خلطه شــاي اســود( 
الشــاي األســود الزنجبيــل القرنفل القرفــة - صفر كالوري

ريال  25 كامومايــل بريز)خلطــه اعشــاب( 
البابونــج، الليمــون، الكركديــه - صفر كالوري

ريال  25 جنجــر كالــم )خلطــه اعشــاب( 
الزنجبيــل والبرتقــال والليمــون وعرق الســوس والنعنــاع والليمون 

كالوري صفر 

الكالســـيكية باريســـتا 
ريال  19 إسبريســو – 45 كالوري 

ريال   23 ج – 90 كالوري  إسبريســو مــزدو
ريال  21 ــو – 23 كالوري  ميكات
ريال  27 كابتشــينو – 48 كالوري 
ريال  29 مــوكا – 230 كالوري 
ريال  27 كايف التيــه – 32 كالوري 
ريال  24 ــو – 2 كالوري  امريكان
ريال  23 قهــوة امريكيــة )مفلتــرة( – 6 كالوري 
ريال  25 قهــوة فرنســية – 117 كالوري 
ريال  21 قهــوة تركيــة – 389 كالوري 

املميـــزة باريســـتا 
 قهوة ســاخنة

ريال  31 التيــه إســباني - 220 كالوري 
ريال  31 التيــه الزنجبيــل – 87 كالوري 
ريال  33 التيــه الكراميــل المملــح – 242 كالوري 
ريال  30 باتــي سيجنيتشــر شــوكوالتة فيينــا – 217 كالوري 

قهــوة باردة
ريال  33 فرابــي – 148 كالوري 
ريال  31 مــوكا – 310 كالوري 
ريال  33 لوتــس وكراميــل مملحــة – 333 كالوري 

ــوة مثلجة قه
ريال  35 أڤوجاتــو - 183 كالوري 
ريال  33 ســبانيش التيــه - 310 كالوري 
ريال  34 فانيــا التيــه - 109 كالوري 
ريال  33 كاراميــل ماكياتــو - 209 كالوري 
ريال  26 ــو - 2 كالوري  امريكان

)%15( المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة  األسعار  جميع 

جديد
باتــي هــوت كاكاو     

336 كالوري -  -

ريال  ٣٠


