
شراب الشاي البارد بنكهة التوت البري ممزوج مع شراب التوت االسود والتوت الطازج
رازبيري أند بالكبري / ٢٧

 

 

 

العصائر الطازجة

شاي مثلج

مشروباتنا الخاصة

رازبيري بوموغرانيت / 27

رمان / 42

شراب الشاي البارد بنكهة التوت ممزوج مع شراب الرمان أوراق النعناع وشرائح الليمون 

 

بيتش أند روز / 27  
شراب الشاي البارد بنكهة الليمون ممزوج مع شراب البطيخ وشرائح البطيخ الطازج شراب الشاي البارد بنكهة الدراق ممزوج مع شراب الورد، والزنجبيل الطازج 

 

إيستيفو إيتاليانو / ٣٤

فروالتو ديستاتي /٣٤

 باشين فروت، جريب فروت، أوراق الريحان ، زعتر وزنجبيل 
 

 

فروالتو دي ميال / 34
باشين فروت مع مسحوق الحليب خالي الدسم، كرفس وتفاح أخضر طازج

باناناناس / 34
أناناس ، زنجبيل مع الموز الطازج، فلفل أحمر مدخن وعصير البرتقال الطازج

جيلياجي إي زينزيرو موخيتو / 34
كرز، زنجبيل مع أوراق النعناع، ليمون أخضر، زنجبيل طازج ومياه غازية

جيالو فريزانتي / 34
أناناس، زهرة الخمان، ليمون الرانتشو ، إكليل الجبل الطازج والمياه الغازية

روزو فريزانتي / 34
كرز، بطيخ مع عصير البطيخ الطازج، أوراق النعناع ومياه غازية

دوي ستاجيوني / 34
فراولة، نعناع بري مع عصير الرمان الطازج، بذور الرمان ومياه غازية

فروالتو كارايبيكو / 34
أناناس مع مسحوق الحليب خالي الدسم، مانجو طازج ومياه جوز الهند

5% ضريبة القيمة المضافة

ليموناضة بالنعناع / 23
ليموناضة / 23

بطيخ / 23
تفاح / 23

جزر / 23
برتقال / 23

جريب فروت / 23
أناناس / 27

توت أحمر وأسود / 32
أفوكادو / 34

مانجو / 23
كيوي / 25

شمام / 25
26 فراولة / 

إيزوال تروبيكالي / 25
أناناس ممزوج مع البرتقال ومانغو

26 بريالنتي / 
 برتقال وجزر

فيردي / 25
كرفس مع تفاح أخضر, سبانخ وخيار

مانجوليتشوس / 27
مانجو, تفاح, برتقال مع الليمون

موجيتوز

فيرجن موجيتو / ٣٢
 عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع 

ستروباري موجيتو / ٣١
شراب الفراولة، عصير الليمون الطازج ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

ماندارينيرا / ٣٤
مانجو، مانداريناتا, ليمون، زعتر ومسحوق الفحم

 الصالح ل¸كل

ليمونسبريتز / ٣٤
أناناس، برتقال، ليموناضة وعصير التوت البري

باشن فروت موجيتو / ٣٤

ليمون أند واترملون / ٢٧

 شراب الباشن, باشن فروت طازج مع عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

ليتشي جينجير موجيتو / ٣٤
قطع من الزنجبيل الطازجة، أوراق النعناع، شرائح الليمون، شراب الزنجبيل مع المياه الغازية

ميـــاه

مشروبــات غازيــة
مولي كوال

كالسيكا 330 مل / 18 
منداريناتــــا سباركلينـــج منداريــــــن / 25

مولي كوال خاليليموناتــــا سباركلينـــــج ليمـــون / 25
من السكر 330 مل / 18 

اكـــوا بــــانا ٥٠٠ مل / ١٦
اكـــوا بــــانا ١٠٠٠ مل / ٢٣

سان بيليغرينو ٥٠٠ مل / ١٦
سان بيليغرينو ١٠٠٠ مل / ٢٥

خوخ، ليمون الرانتشو مع مسحوق الحليب خالي الدسم، تفاح أحمر طازج،
مانجو طازج وأوراق الريحان  



إي كالسيكي

إسبريسو إيلي ريستريتو / 16
إيلي إسبريسو الخاص بك. حجم أصغر في فنجان إسبريسو

إسبريسو إيلي / 16

كافيه فيلترو _ تقطير / 20
قهوة مقطرة تقدم في كوب: لمذاق خفيف يدوم طويالً

إسبريسو إيلي ديكافييناتو / 17

إسبريسو إيلي غوتشاتو / 20
روعة إيلي إسبرسو، مع قطرات من رغوة الحليب الساخن

إسبريسو إيلي َاالميريكانا / 20
إيلي إسبريسو يقدم مع إبريق ماء ساخن: أضف الكمية التي تريدها لقهوة بأسلوب أمركي

إسبريسو إيلي دوبيو / 20
متعة مزدوجة من مذاق إيلي في كوب متوسط الحجم

إسبريسو إيلي لونغو / 16
فريد ولذيذ: إسبرسو مميز يقدم في فنجان قهوة

نيفي فوندنتي / 21
شراب ال ينسى من إيلي إسبريسو مع الحليب الساخن وقصب السكر مغطى بطبقة

من رغوة الحليب المخفوق وبودرة الكاكاو

دولتشي فوندنتي / 21
 إيلي إسبريسو مع الحليب، بودرة الكاكاو وأصابع البسكويت حليب مخفوق مع القرفةالمطحونة

لطعم ملكي

هاف أند هاف وينتر / 21
طبقة من الشوكوالتة الساخنة مع إيلي إسبريسو مخفوق ومحلى قليالً إنه كوب غني بمذاق رائع

كوكوال َال كافيه / 21
 قطرة من حليب جوز الهند الدافئ مع إيلي إسبريسو في كوب مغطى بالكريمة المخفوقة الحارة

كافيه فيينيزي / 21

إسبريسو إيلي فريدو / 21
تمتع بلحظات هادئة مع إيلي إسبريسو المحضر والمبرد تحت الطلب محلى من قبل النادل

حسب الرغبة

فرابيه أل كافيه / 21
إثنان من إيلي إسبريسو، مخفوقان مع قصب السكر والثلج لمذاق من الفرابيه الكريمي السلس

إسبريسو تيراميسو / 21
 ملعقتك ستغرق في هذا المزيج اللذيذ من االيس كريم، أصابع البسكويت وطبقة مزدوجة من

إيلي إسبريسو مع بودرة الكاكاو

ماركينو فريدو / 21
 

حليب مخفوق بارد

كابوتشينو غريكو / 21
حليب بارد عالي الجودة وإيلي إسبريسو ممزوج مع مكعبات الثلج

هاف أند هاف سمر / 21
طبقة من الشوكوالتة الباردة مغطاة بفرابيه إيلي إسبريسو قليل التحلية

مخفوق مع االيس كريم ومحلى قليالً. طبقات تمنحك السعادة

الفوغاتو / 23
إيلي إسبريسو مغطى بالكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

كابوتشينو فينيسيه / 21
إكتشف مذاق إيلي إسبريسو مع الحليب المخفوق الساخن، الكريمة المخفوقة

ماركينو كالدو / 21
 كوب ساخن مع طبقة من الشوكوالتة الساخنة، إيلي إسبريسو وبودرة الكاكاو، مغطى برغوة الحليب

المخفوق، جميل ولذيذ

التيه ماكياتو / 20
حليب مخفوق ساخن يقدم في كوب زجاجي مع إيلي إسبريسو

ماكياتو كالدو / 20

كافيه دولتشي فيتا / 26
إستمتع االن بالقهوة المفضلة لديك مع

 الشوكوالتة الرائعة

كابوتشينو / 20
 حليب طازج  و إيلي إسبريسو ذات جودة عالية، مزيج من النكهات البسيطة، والغنية

ماكياتو فريدو / 20
إيلي إسبريسو مع إبريق من الحليب البارد: أضف الكمية التي تريدها

% 0,05

(مشروبات ساخنة)

سبيسيالي كالدي

سبيسيالي فريدي
(مشروبات باردة)

إختيـــــــــارك من مجمــــــــوعة الشــــــــــاي لدينــــــــــا / 16

شـــاي



ALL PRICES ARE IN uae dirhams and inclusive of vat

Some of our products may contain nuts or traces of nuts. In case of allergies please consult our team

  

ماريتوسو كون ال بانا / 13

باسـتيـــشيـــريــا
خبز بريوش روماني مع الكريمة

كروستاتينا كريمة كوتا / 19
 فطيرة مصنوعة من دقيق الذرة، محشوة بالخوخ تعلوها

الكريمة وفاكهة التوت

سبوموني ال ماسكاربوني / 19
 جبنة كريمة ماسكاربوني مع القهوة محلية الصنع وتعلوها

شوكوالتة بيضاء

ديبلوماتيكو / 20
 حلوة محلية الصنع مقرمشة محشوة بالكسترد، مخلوطة مع

بنا كوتا / 16
6 درهم

(مانجو أو هالم التوت)و

كروستاتينا إي فروتي دي بوسكو / 26
 فطيرة من الكريمة محلية الصنع، مغلفة باالفستق ويعلوها

تشوكو سفوليا / 26
 شوكوالتة داكنة مغلفة بالبندق، الحليب والكراميل وتعلوها اوراق

الذهب الصالحة لالكل

ترانشيتو ال بيستاكيو / 26
 كعكة الفستق واللوز االسفنجية، يعلوها الفستق، الكاسترد

الكالسيكي والتوت الطازج

كانولو ال شوكوالتو / 20
 بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة ريكوتا الحلوة

ورقائق الشوكوالتة

تشيزكيك ايستيفا اال فراجوال / 20
 كعكة الجبن التقليدية مصنوعة من اللبن ( الزبادي )، جبن

الريكوتا، البسكويت وكريم الفراولة

فيرينا تيراتيسو / 23
جبنة ماسكاربوني بنكهة القهوة محلية الصنع، كعكة إسفنجية

يعلوها مسحوق الكاكاو
 
 

كانولو سيتشيليانو / 20
 بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة ريكوتا الحلوة

ورقائق الشوكوالتة مع الفستق والبرتقال

كرامبيل / 20
فطيرة التفاح محلية الصنع ، مغلفة بالصنوبر ويعلوها المربى

التوت البري، العليق والفراولة

فوريستا نيرا / 20
 كعكة الشوكوالتة مع موس الشوكوالتة، بسكويت بالكاكاو وكسترد

شانتيلي الكالسيكية يعلوها مسحوق الكاكاو والكرز

كروستاتينا بيستاشيو إي فروجولي / 20
فطيرة الكريمة محلية الصنع، مغلفة بالفستق وتعلوها الفراولة

بيجني اال فانيليا اي فروجوال / 26
خبز شوكس محشو بالكريمة مع الفراولة الطازجة

 وموس الفراولة

تورتينو أل كوكو / 20
مافيــــن مع جوز الهنــــد والنوتيـــــال

 

بينيه أال نوتيال / 16
حلــــوى الشــــو محشـــــوة بالنوتيـــال

كريب كون نوتيال / 26
@ 

@ مـوز / 5   فستق / 5   فراولة / 11   توت بري مشكل / 21   جيالتو / 16

كروستاتينا / 20
 تارت محشــــو بالنوتيـــال

كورنيتو اال نوتيال / 19
كرواسن محشو بالنوتيـــــال

 20 ساكوتينو / 
كرواســــن مربع محشــــو بالنوتيــــــال

كانولو / 20
كانولــــو التقليديـــة محشـــوة بالنوتيــــال والفستـــق

غوفري كون نوتيال / 23
@ 

باتشيو دي داما / 23
كوكيـــز بالبندق محشـــو بالنوتيـــــال

فراغوال إي نوتيال / 41
فراولـــة طازجة مع الكريمــــة المخفوقة والنوتيـــــال

بريـــوش أال نوتيال / 26
 بريوش محشو بالنوتيال مع التوت الطازج

تورتا أل شوكوالتو إي نوتيال / 30
  كعكة براوني بالبندق والموز مع النوتيال

تورتينو أال نوتيال / 26
كعكة محشوة بالنوتيال مع كيوي فراولة

موز وبندق

فوكاشيا أال نوتيال
فراغوال إي بنانا / 27

فوكاشيا محشوة بالنوتيال، فراولة وموز


