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نحــن نستخــدم فقـط البيـض من مصــادر محليــة وتقـدم مع الخبـــز الطــازج

( ٨١٢ سعرة )بيض مخفوق كريمي يقدم مع طماطم كرزية مكرملة وفطر سوتيه

( ٥٩٠ سعرة )

( ٧٤٧ سعرة )

( ٧٥٢ سعرة )

سترابـــــازاتي

بيض مخبوز بالفرن مع صلصة ا�رابياتا الغنية، جبنة البارميزان الذائبة وخبز مقرمش

جراتينــــاتي

بيض عيون مع كرنب مقرمش، كينوا ولحم بقري مقدد ومقرمش

ال تيجامينـــــو

بيض مسلوق على طبقة من البطاطس المهروسة المقرمشة، مخلل الشمندر مغطى
بالسلمون المدخن وصلصة الهولنديز

سلمون مدخن جبنة بارميجانو ريجانو الذائبة
بيض محلي

إن كاميتشـــــا

قائمــــــة الفطــــــور

ال أوفــــــــا

٤٩

٦٢



( ٤٧١ سعرة )

غرانوال محلية الصنع

شوفان متبل طوال الليل

بذور الشيا منقوعة
لمدة ١٢ ساعة

بدايـــة خفيفــــة وصحيــــة ليومــــك إي ليجيـــري

بذور الشيا منكهة منقوعة في طبقات من كريمة جوز الهند، الرمان، السبانخ والتفاح

بودينـــو دي شيــــا

( ١٠٧٩ سعرة ) دقيق الشوفان العضوي الساخن مع حليب اللوز يقدم مع كومبوت الفاكهة محلية الصنع

أفينـــا إي كومبوتـــــي

( ٣١٩ سعرة ) زبادي يونانية مع الغرانوال محلية الصنع، التوت البري الطازج، مزيج من بذور الشيا وحب الشمس

يوغــــرت إي غرانـــــوال

( ٨٣٣ سعرة ) شوفان متبل بحليب اللوز ومغطى ببذور حب الشمس، بذور الشيا وبذور الكتان مع التوت الطازج

أفينـــا أل بوسكو

( ٦٦٩ سعرة ) فاكهة ا�ساي مع زبدة الكاجو محلية الصنع، الغرانوال والتوت الطازج

أساي إي أناكــاردي

٣٦

٤٢

٤٢

٤٦

٤٦



بافلو ريكوتا
لحم بقري مدخن ومقرمش

جميع أطباقنا تقدم مع
فطيرة التارتفطر مكرمل والطماطم

خبز طـــازج محلـــي الصنــــع من الخبـــــاز مباشــــرة دل بانيتيــــري

( ٥٣٤ سعرة ) خبز أوتو محمص مع طماطم كرزية عضوية وجبنة البروفولوني الذائبة

بومودورو إي بروفولونـــي توســـت

( ٧٢١ سعرة ) خبز تشاباتا محشو بالكوسا المشوية، الباذنجان، خس وجبنة البروفولوني الذائبة

فيجيتريانـــــو

( ٧٩٥ سعرة )
أو

فطيرة التارت مع كرنب صغير، لحم بقري مدخن وجبنة بافلو ريكوتا

فطيرة التارت مع كرنب، فطر طازج وجبنة بافلو ريكوتا

ال تورتــــا روستيكـــا

٤٤

٤٩

( ٧٦٦ سعرة ) فوكاتشيا مقرمشة مغطاة باالفوكادو الحار، سمك السلمون المدخن الحار ونبات الكبر

فوكاتشيــــا تروتــــا أل فومـــو

( ٨٦٤ سعرة ) خبز البريوش مغطى بالبيض، يقدم مع جبنة البروفولوني ولحم البقر المقدد المقرمش

بومبولونــــي بروفولونــــي

٥٦

٥٩

( ٦٢١ سعرة ) خبز البريوش مع ا�فوكادو والسلمون المدخن ويعلوها البيض

٥٩بومبولونــــي سلمونـــــــي

٤٩
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معجناتنــــــاطازجـــــة ومخبــــوزة من الصبـــــاح غلي سفولياتــــــي

( ٦٦٥ سعرة ) كرواسون ذهبي طازج ومقرمش

١٢كورنيتـــو

( ٧٩١ سعرة ) كرواسون ذهبي طازج محشو باللوز

ألمونـــد كرواســـون

( ٧٧٤ سعرة ) كرواسون ذهبي طازج محشو بالفستق

بيستاشيـــو كرواســـون

١٥

١٥

( ٨٢١ سعرة ) عجينة ملفوفة ومحشوة بالشوكوالتة الداكنة

١٥ساكوتينــــو

( ٣١٣ سعرة ) عجينة البريوش مع الزبيب والكاسترد

١٥جريــــال



فيجــــن

نباتــــي

مأكــــوالت بحــــرية

مكســـــرات

مسببــــــــــات الحساسيـــــــــــة

جميع ا�سعار بالريال السعودي وتشمل ضريبة القيمة المضافة

 قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، في حالة
الحساسية يرجى استشارة فريقنا

 الكمية اليومية للشخص البالغ هي ٢٠٠٠ سعرة حرارية. قد تختلف المتطلبات
 بناًء على االحتياجات الفردية

 إستهالك ا�طعمة النيئة غير المطبوخة جيدË كاللحوم، الدواجن، المأكوالت
 البحرية، المحار والبيض قد يزيد من خطر اÏصابة با�مراض المنقولة بالغذاء،

 خاصة أذا كان لديك بعض المشاكل الصحية


