
Menu الئحة الطعام



قصتنا

OUR STORY

حتضيــر  ق  طــر و م  لطعــا ا ت  نــا مكو علــى  ه  ثــر أ و ســط  ملتو ا بيــض  أل ا لبحــر  ا ملنطقــة  يف  ا جلغــر ا و يخــي  ر لتا ا ع  لتنــو ا طبيعــة  يف  تعمقنــا  مــا  عند
. ر لنــو ا نتيــك  تا و أ تبصــر  ن  أ قبــل  لــك  ذ و  ، ك هنــا لــى  إ حلتنــا  ر هــا  عند ت  أ بــد ، طعمة أل ا

ئــق  ا طر نفســنا  بأ نــا  ختبر ا كمــا   ، ئيــة ا غذ ت  نــا مكو مــن  تخبئــه  مــا  فضــل  أ عــن  بحثــًا   ، يــة قر لــى  إ يــة  قر مــن   ، ملنطقــة ا ر  ا غــو أ ســبر  نــا  ر قر  
يــه  حتو ما فضــل  أ ل  حــو ر  يتمحــو مختلــف  م  مفهــو خللــق  بحــق  لنــا  ملهمــة  حلــة  ر نــت  كا و  ، ســطي ملتو ا كل  أل ا متيــز  لتــي  ا و يــة  لتقليد ا لطبــخ  ا

. بــة لتجر ا عــة  و ر و ق  ا ملــذ ا غنــى  مــن  ســط  و أل ا ق  لشــر ا منطقــة 

حيــث   ، صيلهــا تفا ق  د بــأ بــة  لتجر ا جلــب  لــى  إ نســعى  نحــن   ، ملنطقــة ا ت  نــا مكو حســن  أ مــن  طعــم  فضــل  أ مي  تقــد لــى  إ فقــط  نســعى  ال نحــن 
بتكــم  جتر جلعــل   ، لطعــم ا ء  ا خبــر ف  تصــر حتــت  ضعهــا  و و  ، هــا ر د مصا مــن  خصيصــا  ها  د ا ســتير ا يتــم  لتــي  ا و  ، ت نــا ملكو ا ه  هــذ تســخير  يتــم 

. ينســى ال ي  لــذ ا ص  خلــا ا عبقــه  لــه  نــه  قو و تتذ طبــق  كل  و  ، تنســى ال لتــي  ا ت  يــا كر لذ ا مــن  ة  حــد ا و

Looking deeper into the diverse history and geographic influences of Mediterranean cuisine on 

modern culture, our journey began in several places long before the inception of Cafe Otantik. 

From one vi l lage to another, our team not only sought the finest local produce, we also learned the 

complex techniques and science behind traditional cooking methods, and found design inspirations in 

our travels to create a concept that revolves around bringing the best of what the Mediterranean 

region has to offer.

We don’t just serve you great food. We take you through an exquisite dining experience where 

everything is tai lored to please your taste buds and elevate the feasting affair . From garden-fresh 

ingredients brought about by meticulous cul inary ski l l , every course feels l ike a special course.



BREAKFAST

  BREAKFAST
42 one person / 82 two persons

two  eggs your way served with freshly baked bread, 
grilled halloumi, pastrami, olives, and a selection of 
butter, labne, sujuk, nutella spreads 

AWARMA EGGS 28
eggs with awarma

MANAKEESH ZAATAR 20

MANAKEESH ZAATAR AND CHEESE 24

فطور أوتانتيك 
42 شخص واحد / 82 شخصني

اطلب البيض محرضا كام ترغب. يقدم مع الخبز الطازج، 
جنب حلوم مشوي، بسطرمة، زيتون، ومختارات من 

الزبدة، اللبنة، السجق والنوتيال

بيض مع قاورما 28

مناقيش زعرت 20

مناقيش زعرت وجبنة 24

فطور طازج



HALLOUMI SALAD 32
rocket leaves, halloumi and pine seeds dressed with Greek olive oil

GAVURDAG SALAD 29
lettuce, tomato, onion, cucumber, walnuts, dressed with 
pomegranate juice

ROCCA SALAD 25
rocca, onions, dressed with lemon vinaigrette

ZAATAR SALAD 24
fresh zaatar, onions, tomatoes with olives, dressed with lemon 
vinaigrette

TABBOULEH 22

FATTOUSH 26

SALAD MORAY 36
grilled chicken with iceberg lettuce, walnuts, apricot, parmesan 

cheese, pine nuts, cherry tomatoes, dressed in balsamic vinaigrette

STEAK SALAD 42
grilled beef sirloin dressed with chef’s special sauce served with 
seasonal greens

MEDITERRANEAN GOAT CHEESE SALAD 32

SALAD
سلطة جبنة الحلومي  32

جبنة حلومي مع أوراق الجرجري  مرشوشة بحبات الصنوبر ومسقية بزيت الزيتون 
اليوناين

سلطة جافورداغ  29
أوراق الخس املقرمشة , طامطم نرضة , بصل , خيار و جوز طازج مع صلصة دبس الرمان

سلطة روكا 25
أوراق الروكا، البصل، مع زيت الزيتون ،عصري الليمون

سلطة زعرت 24
محرضة من الزعرت، البصل، البندورة والزيتون، مع زيت الزيتون وعصري الليمون

تبولة  22

فتوش  26

سلطة موراي  36
دجاج مشوي مع خس آيسبريغ , جوز طازج , مشمش , جبنة البارميزان , حبات الصنوبر و 

طامطم كرزية مع الخل البلسمي

سلطة الستيك  42
خضار موسمية  مع لحم سريليون عجل  مشوي مع صلصة الشيف الخاصة

سلطة جبنة املاعز املتوسطية 32

سلطات

  SOUP 24
creamy soup with minced meat, parsley, and Turkish spices

LENTIL SOUP 19

YAYLA SOUP (V) 20
creamy yoghurt and mint soup with rice

  SEAFOOD SOUP 30
creamy mixed seafood

SOUP
شوربة   24

شوربة كرمية غنية مع اللحم املفروم , بقدونس والبهارات الرتكية 

شوربة عدس  19

شوربة يايال 20
شوربة كريم اللنب غنية بالنعنع واألرز

شوربة  البحرية 30
شوربة كرمية محرضة من املختارات البحرية

شوربات



حمص 19

حمص بريويت 34
مع لحمة ناعمة والصنوبر

حمص اسطنبويل 34
مع بسطرمة وزبدة

حمص متوسطي 34
مع سجق وزبدة

حمص الشمندر 23

متبل 20

تزاتزييك  17
لنب كرمية , نعنع و ثوم مدقوق

باباغنوج 21

بوراين ) حار (  21
لنب كرمية مع الثوم والفلفل الحار

محمرة  20

ورق عنب ) يالنجي ( 22
ورق عنب محيش باالرز األبيض والخضار

كفتة نباتية بالربغل  22
برغل ناعم, الجوز الطازج , زيت الويتون، 

معجون الفلفل الحار وصلصة دبس 
الرمان

سجق  34

نقانق  34

كبدة دجاج 30
محرضة مع دبس الرمان والصنوبر

بيض قاورما 28

بطاطا حرة 22

بطاطا مقلية 18

لحم بعجني صغري  8

كبة  22

معجنات جبنة  19

فطر محيش  28
فطر محيش بصلصة زبدة الثوم 

ومغطى بجبنة املوزاريال 

باذنجان  25
حبة كاملة من الباذنجان مقطعة نصفني مشوية ومتبلة بالثوم وزيت الزيتون

برك الشيف الخاصة  22
برك باللحمة املفرومة , الجوز الطازج , البقدونس والبهارات مع التوابل املتوسطية

طاجن الروبيان 35
جمربي مع الفلفل األحمر الحلو يف صلصة زبدة الفطر و الثوم

برك متوسطية  25
برك بلحم الدجاج و الخضار الطازجة

كالماري مقيل ) حبار ( 32
حبار مقيل يقدم مع صلصة الرتتار الغنية

جمربي مع صلصة زبدة الثوم  34

سلطة حارة  19
محرضة من الفلفل األخرض واألحمر، البندورة، البصل، مع زيت الزيتون وحبات الرمان

APPETIZERS TO SHARE مقبالت للمشاركة
HUMMUS 19

HUMMUS BEIRUTY 34
minced meat and pine nuts

HUMMUS ISTANBULI 34
pastrami and butter

MEDITERRANEAN HUMMUS 34
Sujuk and butter

BEETROOT HUMMUS 23

MUTTABAL 20

TZATZIKI 17
yoghurt, mint, garlic

BABA GHANOUJ 21

BORANI (SPICY) 21
yoghurt, garlic with hot peppers

MUHAMMARA 20

VINE LEAVES 22
grape vine leaves stuffed with white rice and 
vegetables

VEGETARIAN BULGUR KAFTA 22
Finely ground bulgur, walnut, olive oil, chili 
paste, pomegranate

SUJUK 34

NAKANEK 34

CHICKEN LIVER 30
with pomegranite and pine nuts

AWARMA EGGS 28

BATATA HARRA 22

FRENCH FRIES 18

MINI LAHMAJON 8

KIBBEH 22

CHEESE ROLL 19

STUFFED MUSHROOMS (V) 28
button mushrooms stuffed with garlic butter 
sauce, topped with Mozzarella cheese

 AUBERGINE (V) 25
grilled whole eggplant sliced in half dressed with garlic and olive oil

CHEF’S SPECIAL BOREK 22
borek filled with minced meat, walnuts, parsley, Mediterranean spices

SHRIMP CASSEROLE 35
shrimps and red pepper in garlic mushroom butter sauce

MEDITERRANEAN BOREK 25
chicken borek with vegetables

FRIED CALAMARI 32
deep-fried squid served with tartare sauce

SHRIMPS IN GARLIC BUTTER SAUCE 34

CHILI SALAD 19
fresh red and green peppers, tomato, onion, with olive oil and 
pomegranate seeds



MAIN  COURSE وجبات رئيسية
CHICKEN دجاج
*served with rice and vegetables

 CHICKEN 58
garlic butter sliced chicken breast served with gravy

CHICKEN SHISH KEBAB 50
chicken shish kebab on skewers, marinated in chef’s special sauce

CHICKEN SCHNITZEL 55
fried panne chicken served with fries

CHICKEN PLANK 55
chicken breast served on a wooden plank with mushroom sauce 
and béarnaise sauce

CHICKEN CASSEROLE 55
sliced chicken breast with tomato, mushroom, onion, garlic, green 
pepper

BARBECUE CHICKEN (HALF) 48
served with bulgur and grilled tomato and green pepper

* تقدم مع األرز والخضار

دجاج   58
صدر دجاج رشائح محرض بزبدة الثوم الشهية تقدم مع الصلصة الغنية

شيش كباب دجاج  50
لحم دجاج مشوي عىل السيخ متبل بصلصة الشيف الخاصة

رشحات دجاج مقلية  55
دجاج مقيل مقرمش مع البطاطا املقلية

صدر دجاج عىل الخشب  55
قطعة شهية من صدر الدجاج تقدم عىل قطعة خشب تقدم مع الفطر 

وصلصة الربنيز

طاجن دجاج  55
رشائح صدر الدجاج مع الطامطم , الفطر , بصل , ثوم , الفلفل األخرض 

الحلو

نصف دجاجة مشوية  48
تقدم مع الربغل و حبات الطامطم والفلفل األخرض املشوي

STEAK
**served with jacket potatoes (garlic, butter, cheese) 

MUSHROOM STEAK 85
grilled beef sirloin with mushroom sauce

PEPPER STEAK 80
grilled beef sirloin with creamy pepper sauce

 SPECIAL 95
grilled beef sirloin with Mushroom and Bernaise sauce 

STEAK PROVINCIAL 85
grilled beef sirloin served with roasted potatoes and gravy

ستيك
* يقدم مع البطاطس املشوية يف الفرن واملحشية )ثوم , زبدة , جبنة(

ستيك بالفطر  85
لحم بقري ) سرياليون ( مع صلصة الفطر 

ستيك بصلصة الفلفل  80
رشيحة لحم بقري مشوية مع صلصة الفلفل الكرمية الغنية 

ستيك  الخاص 95
رشيحة لحم بقري مشوية مع صلصة الفطر الكرمية الغنية  

الستيك الريفي  85
يقدم مع البطاطس املشوية والصلصة الغنية 



وجبات رئيسية

CHEF’S SPECIALTIES أطباق الشيف الخاصة
ALL SERVED WITH CHEF’S SPECIAL RICE 

OTTOMAN CHEF’S SPECIAL BEEF RIBS 255
Slow cooked Turkish beef with chef’s special sauce from Borsa 
butter and basil. Meal for two

KUZU MADFOUN LAMB TANDIR 130
Turkish lamb, with special rice

SLOW COOKED LAMB SHOULDER 135
served with Turkish rice, grilled tomato and green pepper

LAMB RIBS 135
served with Turkish rice, grilled tomato and green pepper

SLOW COOKED LAMB SCRAG STEW 125
served with Turkish rice, grilled tomato and green pepper

CATCH OF THE DAY
served with roast potatoes and a side of olive oil lemon and garlic 
sauce. Varies daily. Please ask our staff

GRILLED SALMON 85

COD FISH TAGINE 75
cod fish with chef’s tagine sauce

KING PRAWNS 135
with garlic butter sauce

DISH OF THE DAY 55
Varies daily. Please ask our staff

تقدم كلها مع أرز الشيف الخاص 

طبق الشيف العثامين الخاص من أضالع اللحم  255
لحم تريك مطهي ببطئ مع الصلصة الخاصة للشيف املحرضة من زبدة من بورصة 

مع الريحان. وجبة لشخصني 

خروف كوزو ) مدفون ( تندير لحم ضأن  130
لحم غنم عىل الطريقة الرتكية مع األرز الخاص 

كتف غنم  135
كتف خروف مطهي ببطء يقدم مع األرز الرتيك وحبات الطامطم والفلفل املشوي

أضالع غنم  135
تقدم مع األرز الرتيك و حبات الطامطم والفلفل املشوي

يخنة رقبة الخروف مطهية ببطء  125
تقدم مع األرز الرتيك و حبات الطامطم والفلفل املشوي

صيد اليوم 
 يقدم مع بطاطس مشوية , زيت الزيتون , ليمون و صلصة. يختلف بحسب اليوم

) الرجاء سؤال النادل ( 

سمك السلمون املشوي 85

طاجن سمك القد 75
سمك القد مع صلصة طاجن الشيف الخاصة

الروبيان املليك 135
يقدم مع صلصة الثوم والزبدة

طبق اليوم 55 
 يختلف بحسب اليوم ) الرجاء سؤال النادل ( 

MAIN  COURSE 



KEBAB كباب
ADANA KEBAB 52
minced meat marinated in chef’s special sauce

PISTACHIO KEBAB 65
minced meat with Turkish pistachios

PRINCESS KEBAB 75
grilled kebab sirloin steak with eggplant, green and red peppers topped 
with bursa butter

MEDITERRANEAN KEBAB 60
minced meat with chef’s special eggplant, green and red peppers, 
marinated in garlic butter sauce

EGGPLANT KEBAB 55
minced meat with eggplant

BEYTI KEBAB 52
minced meat rolled in Turkish Nan bread, topped with butter tomato 
sauce with a side of yoghurt

CHICKEN BEYTI KEBAB 52

LAMB CHOPS 85

LAMB SHISH KEBAB 55
lamb fillets marinated in chef’s special sauce

LAMB SHANK 80
cooked in the oven with gravy sauce

MEAT CASSEROLE (LAMB, BEEF) 70,80
beef tenderloin slices, tomato, onion, garlic, green pepper, mushroom

MIX GRILL 90
lamb chops, lamb shish kebab, adana kebab, chicken beyti and chicken 
shish kebab served with rice

كباب أضنا  52
كباب لحم مفروم ومتبلة بصلصة الشيف الخاصة

كباب بالفستق الطازج  65
لحم مفروم ناعم مع الفستق الرتيك 

كباب األمرية  75
كباب محرض من لحم السريلوين مع الباذنجان والفلفل األحمر واألخرض، وإضافة 

زبدة بورصة

كباب متوسطي  60
لحم مفروم مع الباذنجان , فلفل أحمر وأخرض متبلة لصلصة زبدة الثوم 

كباب الباذنجان  55
لحم مفروم ناعم مع الباذنجان 

كباب بيتي  52
لحم مفلوم ناعم ممدود عىل خبز النان الرتيك ومغطة بالزبدة وصلصة الطامطم 

ويقدم مع اللنب الطازج 

كباب دجاج بيتي  52

كستليته  85

شيش كباب غنم  55
من فيليه الغنم املتبلة بصلصة الشيف الخاصة 

عرقوب غنم 80
محرضة يف الفرن مع الصلصة الغنية 

طاجن اللحم )ضأن، لحم بقر( 80,70
رشائح لحم املنت البقري ) تندرلوين ( مع الطامطم , البصل , الثوم , الفلفل 

األخرض الحلو والفطر الطازج 

مشاوي مشكلة  90
أضالع لحم، كباب، جوانح دجاج وسيخ من شيش كباب الدجاج مقدم مع أرز

MAIN  COURSE وجبات رئيسية



PASTA
FUSILLI  65
creamy sauce with mushrooms, onion, garlic, paprika, tomato, 
beef sirloin

FETTUCCINE ALFREDO 60
white sauce with chicken, mushroom, cream, basil, parmesan 
cheese

SPAGHETTI FRUTTI DI MARE 75
white sauce with shrimp, calamari, and fish, garlic, tomato, 
cream, parmesan cheese

SPAGHETTI BOLOGNAISE 55
red sauce with minced meat , parmesan cheese 

باستا
فوسييل  65

  باستا محرضة بالصلصة الكرمية الغنية ,بالفطر , البصل , الثوم , 
البابريكا , الطامطم ولحم منت العجل ) سرياليون ( 

فيتوتشيني ألفريدو  60
باستا شهية مع الصلصة جبنة البارميزان الكرمية مع الدجاج الغنية بالفطر 

وأوراق الريحان النرضة 

سباغيتي فرويت دي ماري ) مثار البحر (  75
سباغيتي محرضة بالصلصة البيضاء مع الجمربي , الحبار, السمك , الثوم , 

الكرمية , الطامطم وجبنة البارميزان الشهية 

سباغيتي بولونيز  55
سباغيتي محرضة مع اللحم املفروم وجبنة البارميزان الشهية  

PIZZA MARGARITA 45

PIZZA ALTONNO 55
fish, onion, tomato

MIXED PIZZA  55
chicken, beef, peperoni, mushroom, onion, tomato

CHICKEN PIZZA 48
chicken, onion, garlic, tomato

MEAT PIZZA  55
beef, onion, tomato, garlic

MAKE YOUR OWN PIZZA  60

بيتزا مارغريتا  45

بيتزا التونا 55
لحم التونا الطازج , بصل , طامطم 

بيتزا مشكلة 55
دجاج , لحم بقري , بيبريوين , فطر , بصل , طامطم 

بيتزا الدجاج  48
دجاج , بصل , ثوم , طامطم 

بيتزا اللحم 55
لحم عجل , بصل , طامطم , ثوم 

قم بإبداع طبقك الخاص 60

PIZZA بيتزا

MAIN  COURSE وجبات رئيسية



FRESH FROM 
THE OVEN

طازج من
الفرن

PIDE
LAHMAJON 18

EGG & PEPPERONI PIDE 42

MINCED MEAT PIDE 42

MEAT PIDE 55

MIX PIDE  55

CHICKEN PIDE  42

CHEESE PIDE 38
*All pides are made with  
  Mozzarella cheese

بيده
لحمة بعجني ) لهامجون (  18

42 فطرية البيض والبيبريوين  

فطرية اللحم املفروم  42

فطرية لحم  55

فطرية مشكلة   55

42 فطرية دجاج    

38 فطرية جبنة  
 *جميع الفطائر الرتكية ) البيدة ( 

  محرضة بجبنة املوزاريال 

SPINACH  BOREK 30
Served with tzaziki sauce

POTATO BOREK 28
Served with tzaziki sauce

MINCED MEAT BOREK 28
Served with chilli sauc

CHEESE BOREK 28
Served with tzaziki sauce

برك بالسبانخ 30
تقدم مع صلصة التزاتزييك

برك بالبطاطس 28
تقدم مع صلصة التزاتزييك

برك باللحم املفروم 28
تقدم مع صلصة حارة

برك جبنة 28
تقدم مع صلصة التزاتزييك

BOREK برك

VEGETARIAN’S
CHOICE خيارات النباتيين
VEGETARIAN PIZZA 48
mushroom, green pepper, tomato, corn, broccoli, garlic, olives, onion

VEGETARIAN CASSEROLE 48

VEGETARIAN PASTA 48

VEGETARIAN PIDE 48

بيتزا الخضار  48
فطر , فلفل أخرض حلو , طامطم , ذرة , بروكيل , ثوم , زيتون , بصل 

طاجن الخضار 48

باستا الخضار  48

فطرية بيدة بالخضار  48



DESSERTS الحلويات
APPLE PIE 28

PUMPKIN DESSERT 28
Pumpkin with sesame sweet sauce and black honey topped with walnuts

RICE PUDDING 16

CRÈME CARAMEL 16

BAKLAVA 28
four  pieces of fresh pistachio baklava 

BAKLAVA WITH ICE CREAM 32
big piece of baklava served with ice cream

KAZAN DIBI 22
Turkish Dessert

 KAAK 28

ICE CREAM 26
vanilla, Chocolate, Strawberry

BELGIUM WAFFLE 30
#1 Belgian light batter waffles stuffed with Belgian chocolate sticks 
drizzled with Nutella

FRUIT PLATE 38

فطرية التفاح  28

حالوة اليقطني 28
محرضة من اليقطني وصلصة السمسم املحالة مع العسل األسود والجوز

أرز بالحليب  16

كريم كراميل  16

بقالوة  28
4 قطع من البقالوة الطازجة 

بقالوة مع البوظة 32
قطعة بقالوة كبرية تقدم مع البوظة

كازان ديبي  22
تحالية تركية 

كعك  28

بوظة 26
فانيليا , شوكوالتة , فراوال 

وافل )بلجييك( 30
الوافل رقم واحد يف بلجيكا، يحرض مع النوتيال وأعواد الشوكوالتة البلجيكية

صحن فواكه  38



 SHISHA 80
With fresh fruits

FLAVORED SHISHA 40
grape, mint, lemon, bubblegum, strawberry, 
orange, melon, watermelon, double apple, 
apple with mint, grape with mint, lemon with 
mint, bubble gum with mint, watermelon with 
mint 

SALOM 30

شيشة   80
مع الفاكهة الطازجة

شيشة بنكهات مختلفة 40
عنب, نعناع, ليمون, علكة, فراولة, برتقال, بطيخ, شامم, 
تفاحتني, تفاح مع نعناع, عنب مع نعناع, ليمون مع نعناع, 

علكة مع نعناع, بطيخ مع نعناع 

سلوم 30

SHISHA الشيشة

SIDE ORDERS
RICE 16

FRENCH FRIES 18

 BREAD 8

PIDE BREAD  6

الأطباق الجانبية
أرز 16

بطاطا 18

خبز  8

خبز بيده  6



DRINKS & BEVERAGES المشروبات والمرطبات
SOFT DRINKS  12
Pepsi, Diet Pepsi, 7Up, Diet 7Up, 
Mirinda, Mountain Dew

REFRESHERS  15
Iced Tea, Lemonade, Ayran, Salgam

WATER 6,12
small, large

SPARKLING WATER 12,16
small, large

TEA
TURKISH TEA 12

GREEN TEA, BLACK TEA 18

MOROCCAN TEA 26

HOT COFFEE 
CAFÉ LATTE 24

AMERICANO 20

CAPPUCCINO 24

ESPRESSO MACCHIATO 18 

HOT CHOCOLATE 20

CAFÉ MOCHA 24

TURKISH COFFEE  19

ESPRESSO 13,16
Single, Double

NESCAFÉ  19

COLD COFFEE 26
Iced Latte, Iced Mocha, Iced 
Caramel, Iced Coffee Muscat

FRESH JUICES
ORANGE 24

CARROT 24

POMEGRANITE 26

APPLE 24

LEMON MINT 24

MANGO 26

AVOCADO 26

STRAWBERRY 26

SHAKES
HONEY’CADO 28
Almond milk, Avacado, Honey, 
Dates

PEANUT BERRIES 28
Strawberry, Blueberry, Peanut 
Butter, Dates, Soy milk

املرشوبات الغازية   12
بيبيس, دايت بيبيس, 7أب, دايت 7أب, 

مريندا, ماوننت ديو

مرطبات منعشة  15
شاي مثلج، ليموناضة، لنب عريان، ساالغام

مياه 12,6
صغري, كبري

مياه غازية 16,12
صغري, كبري

شاي
شاي تريك 12

شاي أخرض أو أسود  18

شاي مغريب  26

قهوة ساخنة 
كافيه التيه 24

أمريكانو 20

كابوتشينو 24

إسربيسو ماكياتو  18 

شوكوالته ساخنة 20

كافيه موكا 24

قهوة تركية  19

إسربيسو 16-13
مفرد, مزدوج

نسكافه 19

أنواع القهوة الباردة 26
التيه مثلج، موكا مثلج، كاراميل مثلج، قهوة 

مثلجة، مسقط

عصائر طازجة
برتقال 24

جزر 24

رمان 26 

تفاح 24

ليمون مع نعناع 24

مانغو 26

أفوكادو 26

فراولة 26

ميلك شيك
هونيكادو 28

 حليب اللوز, أفوكادو, عسل,
متر

فستق توت 28
 فراولة, توت بري, زبدة الفستق,

متر, حليب الصويا

DETOX JUICES
ZINGINGER 28
Apple, Carrot, Ginger, Lemon

BEET SWEETER 28
Beetroot, Apple, Cucumber, 
Lemon

PINE TROPICAL 28
Cucumber, Pineapple, Apple, 
Lemon

LEMON’S’PICE 26
Lemon, Agave, Spicy

SPECIAL 
MOCKTAILS
MANGA BERRY 24
Orange Juice, Strawberry, 
Mango

PINE’N APPLE  26   
Pineapple Juice, Strawberry, 
Banana

STREWB’NANA 26
Mixed Berry Juice, Banana, 
Strawberry

BANABLUE WILD 26
Apple Strawberry, Blueberry, 
Banana

CREAMY MOODS
FREEZY PEANUTS 28
Almond Milk, Cocoa, Peanut 
Butter, Vanila Frozen Yogurt, 
Banana

CHOCCO ALMONDS 28
Almond Milk, Cocoa, 
Vanila Frozen Yogurt 

عصائر لصحة أفضل
زينجينجر 28

تفاح, جزر, زنجبيل, ليمون

بيت سويرت 28
شوندر, تفاح, خيار, ليمون

باين تروبيكال 28
خيار, أناناس, تفاح, ليمون

ليمونزبايس 26
ليمون, صبار األغاف األمرييك, حار

 كوكتيالت
سبيسيال

مانغا بريي 24
عصري برتقال, فراولة, مانغو

باين آند آبل 26
عصري أناناس, فراولة, موز

سرتوبانانا 26
عصري التوت , موز, فراولة

بانانا بلو وايلد 26
تفاح، فراولة, توت, موز

ذوق عىل كرمية
فريزي فستق 28

حليب اللوز, كاكاو, زبدة الفستق, لنب 
فانيليا مثلج, موز

شوكو أملوند 28
حليب اللوز, كاكاو, لنب فانيليا مثلج


