
 

 

العصائر الطازجة

شاي مثلج

موجيتوز

فروالتو ديستاتي / ٣٤

مشروباتنا الخاصة

رازبيري بوموغرانيت / 26

ليموناضة بالنعناع / 23
ليموناضة / 21

بطيخ / 20
تفاح / 23

جزر / 20

مانجو / 23
برتقال / 22

أفوكادو / 34
فراولة / 23

رمان / 40توت أحمر وأسود / 32

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

إيزوال تروبيكالي / 25
أناناس ممزوج مع البرتقال ومانغو

بريالنتي / 23
 برتقال وجزر

بيتش أند روز / 26
شراب الشاي البارد بنكهة الدراق ممزوج مع شراب

الورد، والزنجبيل الطازج

ليمون أند واترلمون / 26
 شراب الشاي البارد بنكهة الليمون ممزوج مع شراب

البطيخ وشرائح البطيخ الطازج

أناناس إي بومودوريني إي موخيتو / 34
أناناس مع أوراق الريحان، ليمون أخضر، طماطم كرزية ومياه غازية

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

وأوراق الريحان

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

فروالتو فيردي / 34
كيوي، ليمون الرانتشو مع مسحوق الحليب خالي الدسم، الخيار الطازج وأوراق النعناع

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

باوليتـــي ليمـــوناتا ٢٥٠ مل / ٢٠

ميـــاه

فيرجن موجيتو / ٢٩
 عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق 

 النعناع

ستروباري موجيتو / ٣٤
شراب الفراولة، عصير الليمون الطازج ممزوج مع

المياه الغازية وأوراق النعناع

باشن فروت موجيتو / ٣٦
شراب الباشن, باشن فروت طازج مع عصير الليمون

 ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

مشروبــات غازيــة
مولي كوال

كالسيكا 330 مل / 25 

مولي كوال خالي
من السكر 330 مل / 25 

نياسكا ليموناتا
250 مل / 25 

نياسكا مانداريناتــا
250 مل / 25 

جريب فروت / 24

اكـــوا بــــانا ٥٠٠ مل / ١٢
اكـــوا بــــانا ١٠٠٠ مل / ٢٣

سان بيليغرينو ٥٠٠ مل / ١٦
سان بيليغرينو ١٠٠٠ مل / ٢٦

 
ميالنو / 31

التوت البري، أوراق النعناع والمياه الغازية
شراب التوت االسود ممزوج مع عصير



سبيسيالي فريدي

كافيه فيلترو دريب / 18
قهوة مقطرة تقدم في كوب: لمذاق خفيف يدوم طويالً

إسبريسو إيلي ديكافييناتو / 17
0٫05 ٪ كافيين

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

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

التيه ماكياتو / 22
حليب مخفوق ساخن يقدم في كوب زجاجي مع إيلي إسبريسو

(مشروبات ساخنة)

(مشروبات باردة)

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

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

مع القرفة المطحونة

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

غني بمذاق رائع

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

فرابيه أل كافيه / 21
 إيلي دبل إسبريسو مخفوق مع قصب السكر والثلج لمذاق من الفرابيه

الكريمي السلس

الفوغاتو / 23

إختيـــــــــارك من مجمــــــــوعة الشــــــــــاي لدينــــــــــا / 18

 
 ببطئ في إيلي إسبريسو المغطى بالكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

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

مزدوجة من إيلي إسبريسو مع بودرة الكاكاو

كافيه دولتشي فيتا / 26إسبريسو إيلي سينجل/ لونغو   / 16
إستمتع االن بالقهوة المفضلة لديك

 مع الشوكوالتة الرائعة

إي كالسيكي

سبيسيالي كالدي

إكتشف مذاق إيلي إسبريسو مع الحليب المخفوق
الساخن، الكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو. كما هي

21 كابوتشينو فينيسيه / 

طبقة من الشوكوالتة الباردة مغطاة، بفرابيه إيلي

طبقات تمنحك السعادة

هاف أند هاف سمر / 21

شاي

جميع ا½سعار هي بالريال السعودي، جميع ا½سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



كروستـــاتينا إي فروتي
دي بوسكو إي بيستاكيو / 26

فطيرة من الكريمة محلية الصنع، مغلفة باالفستق
ويعلوها التوت الطازج، العنب البري والفراولة

باستيشيـــريا
 معجنــــات، كعــــك وحلويــــــــات إيطاليـــــة تقليديــــــة من إيتــــــــــالي

ماريتوزو كون ال بانا / 13
خبز بريوش روماني مع الكريمة

ماريتوزو كون ال بانا إي شوكوالتو / 20
خبز بريوش روماني مع كريمة الشوكوالتة

كانولو ال شوكوالتو / 20
بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة الريكوتا ورقائق الشوكوالتة

فيرينا تيراتيسو / 20
كريمة جبنة الماسكاربوني محلية الصنع مع كعكة القهوة ا�سفنجية، يعلوها مسحوق الكاكاو

كانولو سيشيليانو / 20
بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة الريكوتا، رقائق الشوكوالتة مع الفستق وحلوى البرتقال

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

بنا كوتا / 16
لدينا عدة نكهات لبنا كوتا التقليدية من إختيارك ل¦ضافة 6 ريــال ( كرامل، مانجو، شوكوالته وهالم التوت )ز

تشوكو سفوليا / 26
شوكوالتة داكنة مغلفة بالبندق والكراميل وتعلوها أوراق الذهب الصالحة ل©كل

ديبلوماتيكو / 20
حلوة محلية الصنع مقرمشة محشوة بالكسترد ومخلوطة مع الكريمة المخفوقة وبسكويت

ا°رز ويعلوها التوت الطازج

كوستانتينا بيستاشيو اي فروجولي / 25
فطيرة الكريمة محلية الصنع، مغلفة بالفستق وتعلوها الفراولة

كانولو / 20
كانولــــو التقليديـــة محشـــوة بالنوتيــــال والفستـــق

تورتينو أل كوكو / 20
مافيــــن مع جوز الهنــــد والنوتيـــــال

بينيه أال نوتيال / 16
حلوى الشو محشوة بالنوتيال

كروستاتينا / 20
تارت محشــــو بالنوتيـــال

ساكوتينو / 20
 كرواســــن مربع محشــــو بالنوتيـــال

باتشيو دي داما / 23
كوكيـــز بالبندق محشـــو بالنوتيـــــال

فراغوال إي نوتيال / 41
فراولـــة طازجة مع الكريمــــة المخفوقة والنوتيـــــال

كريب كون نوتيال / 26
كريب محشو بالنوتيال مع ا�ضافات@

غوفري كون نوتيال / 26
 ويفلز محشو بالنوتيال مع ا�ضافات@

@ مـوز / 5   فستق / 5   فراولة / 13   توت بري مشكل / 16   جيالتو / 21

كوبا دي فروتا / 34
مزيج من جيالتو الفراولة والمانجا تقدم مع الكريمة المخفوقة وشراب الفراولة المركز

كوبا جاندويا إي بنانا / 34
مزيج من جيالتو الفانيليا، كريمينو وجاندويا، تقدم مع كريمة مخفوقة، موز، وشوكوالتة

فينكي الداكنة ويعلوها حبوب البندق

كوبا ال كاراميلو / 34
جيالتو فانيليا تقدم مع كريمة مخفوقة، فينكي كاراميل وحبوب النوغا

كوبا فريسكا َالي فراغولي / 35
جيالتو فانيليا تقدم مع كريمة مخفوقة، فراولة طازجة وحبوب الشوكوالتة من فينكي

كوبا شوكوالتو إي نوكيوال / 35
جيالتو جاندويا، شوكوالتة داكنة ذو أساس مائي وكريمينو تقدم مع الكريمة المخفوقة

حبوب الشوكوالتة من فينكي وعجينة البف باستري

بريوش إيطالي مع جيالتو الكريمينو
الفانيليا والبندق، تقدم مع كريمة مخفوقة

 ورقائق شوكوالتة فينكي

بريـــوش
سيسيليانا كون جيالتو / 31

بريـــوش أال نوتيال / 26
 بريوش محشو بالنوتيال مع التوت الطازج

تورتينو أال نوتيال / 26
كعكة محشوة بالنوتيال مع كيوي

فراولة، موز وبندق

فوكاشيا أال نوتيال
فراغوال إي بنانا / 27

فوكاشيا محشوة بالنوتيال، فراولة وموز

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

جيــالتـــو

تشيزكيك إستيفا اال فراجوال / 20
 كعكة الجبن التقليدية المصنوعة من اللبن

كريمة جبنة الريكوتا مع البسكويت وكـــريمة الفـــراولة

فوريستا نيرا / ٢٥
 كعكة الشوكوالتة مع موس الشوكوالتة، بسكويت بالكاكاو

وكسترد شانتيلي الكالسيكية يعلوها مسحوق الكاكاو والكرز

 قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا
جميع ا¡سعار هي بالريال السعودي، جميع ا¡سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

  

بيجني اال فانيليا اي فروجوال / ٢٥
 خبز شوكس محشو بالكريمة مع

الفراولة الطازجة

جديد

جديد

جديد

جديد


