
1.900
 
 

1.900
 
 

1.900
 
 

1.900
 
 

1.900

Pink Ruby
A smooth warm mix of milky Earl Grey tea & rose, topped
with dried edible rose petals

Green Emerald
A beautiful combination of matcha & smooth warm milk,
garnished with an edible flower

Blue Sapphire
A fragrant blend of warm milk & lavender, sprinkled with
edible dried lavender & flower

Rainbow Opal 
A sweet blend of hot chocolate & espresso, topped with
pretty colourful cereal puff rings

Yellow Aventurine
A pretty combination of saffron & espresso, topped with
edible flower & saffron threads

All Lattes are available hot or cold

Steamed, foamy milk and a selection of luscious
flavours. Elegance at its tastiest!

Precious Lattes

2.900
 

 

2.900

Coconut & Mango
A refreshing mix of mango, coconut, kiwi & strawberries
topped with coconut flakes, fresh blueberries, strawberries,
kiwi & edible flower

Açai & Berries
A refreshing blend of açai, strawberries & raspberries
topped with granola, chia seeds, fresh raspberries,
strawberries & edible flower

The perfect blend of healthy & delicious. Made with real
fruits & the finest ingredients. Make every sip wholesome!

Stylish Smoothies

1.900

1.900

1.900

1.900

Cream Cheese Earl Grey
Earl Grey tea & cream cheese

Cream Cheese Lavender
Lavender flavor & cream cheese

Cream Cheese Raspberry Hibiscus
Raspberry, Hibiscus & cream cheese

Cream Cheese Rose
Rose flavor & cream cheese

Iced Tea infusions, with a generous topping of smooth,
fluffy cream cheese. Get the best of sweet and salty in
one sip!

Pretty Tea Infusions

1.000
1.300
1.300
1.700
1.700
1.900

1.900

1.900

1.900

1.500
0.700
0.700
1.100

Espresso Single

Espresso Double / Con Panna / Macchiato

Americano
Cappuccino
Latte
Hot Chocolate
with chocolate shavings

White Chocolate
with marshmallow

Milk Chocolate Bomb
Creamy milk chocolate inside a dark chocolate sphere with
mini marshmallow. Decorated with sprinkles & gold dust.

White Chocolate Bomb
Creamy white chocolate inside a white chocolate sphere with
mini marshmallow. Decorated with sprinkles & gold dust.

Roselle Karak
Still Mineral Water
Sparkling Mineral Water
Tea
Jasmine Green Tea - English Breakfast -
Moroccan Mint Green Tea - Earl Grey

Traditional Classics

3.100

3.100

2.700

2.500

Zaina - Saffron Milk Cake
A light vanilla sponge cake soaked in saffron milk,
topped with saffron cream & saffron threads

Fawzeya - Pistachio Milk Cake
A moist chocolate sponge cake soaked in pistachio milk,
topped with pistachio cream & pistachio shavings

Ruqaiya - Rose Milk Cake
A light vanilla sponge cake soaked in rose milk, topped
with rose cream & edible rose petals

Shaima - Red Velvet Milk Cake
A red velvet sponge cake soaked in white creamy
chocolate sauce, topped with cream

Moist sponge cake, soaked in flavoured milk and topped
with fluffy whipped cream. Local flavours, natural
ingredients, incredibly delicious!

Fabulous Milk Cakes

2.700
 
 

2.700
 
 

2.700
 
 

3.100

Chicken Croissant 
A delicious freshly made croissant filled with marinated
sumac chicken and Mexican slaw

Omelette Croissant
A delightful freshly made croissant filled with an egg
omelette with fresh onions, green peppers, cheese &
sundried tomatoes

Fresh Zaatar Croissant
A delicious freshly made croissant filled with fresh
thyme, olive oil and labneh

Korean Chicken Croissant
A delicious freshly made croissant filled with Korean
barbecue chicken & mexican slaw

Freshly baked, buttery croissants. Generously filled, made
with love!

Scrumptious Sandwiches

2.100
 

 

2.500
 

2.500
 
 

3.700

Beetroot Hummus
A beautiful plate of Morrocan bread, beetroot hummus
topped with feta cheese, beetroot & black sesame seeds,
with a side of marinated olives

Chocolate Croffle
Chocolate croissant topped with Nutella, fresh blueberries
& strawberries, decorated with edible flower

Almond Banana Croffle
Almond croissant topped with caramel sauce, fresh banana
& almond flakes, decorated with edible flower

Blueberry Pancake
Blueberry pancakes layered with blueberry filling, decorated
with blueberry sauce, cream cheese, fresh blueberries,
strawberries & edible flower

Fuel up with our uniquely curated, luscious options
of savory and sweet dishes.

Beautiful Plates

2.100
 
 

2.100
 
 

2.100
 
 

2.100

Spanish Rose Latte
A shot of espresso mixed with milk & rose syrup topped
with dry rose petals

Spanish Saffron Latte
A shot of espresso mixed with saffron milk topped with
saffron syrup & an edible flower

Spanish Pistachio Latte
A shot of espresso mixed with milk & pistachio cream
topped with an edible flower

Spanish Caramel Latte
A shot of espresso mixed with milk & caramel sauce
topped with an edible flower

Espresso shot and flavoured milk. Dainty and delectable!

Señorita Lattes

1.900Green Jade
A sweet combination of kiwi & lime mocktail, topped with
an edible flower

Refreshing mocktail blends to quench your thirst!

Marvellous Mocktails

NutellaPeanut Butter

NutsChia Seeds

BananasGranola

BerriesPure Açai

Coconut flakes Strawberries

4.500
 
 

4.300
 
 

3.900

Large
2.700

 
 

2.500
 
 

2.300
 
 

0.600

Small
Happy Berry
Pure Açai superfood topped with fresh
raspberries, fresh blueberries, smooth
peanut butter & granola

Lovely Berry
Pure Açai superfood topped with fresh
strawberries, fresh sliced banana, fresh
raspberries & granola

Jolly Berry
Pure Açai superfood topped with fresh
strawberries, fresh sliced banana & granola

Super Add-ons
Coconut flakes - Chia seeds - Peanut
butter - Nuts - Granola - Banana -
Dried cranberries - Nutella

Coming from the South American rainforests, the Açai,
pronounced “ahh-saa-ee”, berry is a superfood packed with
natural antioxidants, fibers, heart-healthy fats and calcium.
Healthy, scrumptious and a good lookin’ dish to Instagram!

Amazing Açai

1.900
 
 

1.900
 
 

1.900
 
 

1.900
 
 

1.900

Red Coral
A beautiful blend of hibiscus & vanilla mocktail, topped
with an edible flower

Rose Quartz
A pretty blend of rose & lemon with rose petals, topped
with an edible flower

Purple Iolite
A pretty blend of lychee, sparkling water & lavender,
topped with flower jelly & lavender buds

Morganite
A beautiful blend of pineapple & coconut, topped with
coconut flakes, rose petals and garnished with coconut
almond chocolate ball

Yellow Beryl
A refreshing blend of peach & sparkling water, topped
with peach and garnished with mint leaves, lime slice
& edible flower

1.900
 
 

3.500
 
 

3.500
 

3.500
 

3.500

Gold Amber
A blend of coffee & caramel with milk topped with crunchy
honeycomb

Agate
A blend of chocolate ganache with milk topped with whipped
cream, marshmallow, chocolate muffin & macaron

Pink Jasper
Fresh strawberries blended with milk topped with whipped
cream, croffle, sour belt & cotton candy

Gold Topaz
A blend of Lotus cream with milk topped with whipped
cream, caramel popcorn, Lotus biscuit & caramel candy

Tiger Eye
Kinder Bueno filling blended with milk topped with whipped
cream, croffle, Kinder Bueno bar & bronze sugar crunch

Deluxe milkshakes, with delicious flavours!

Splendid Shakes
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اسبرسو سينجل
اسبرسو دبل / كونبانا / ماكياتو

اميركانو
كابوتشينو

التيه
هوت تشوكليت

مع رقائق الشوكوالتة

وايت تشوكليت
مع مارشميلو

ميلك تشوكليت بومب
كريمة شوكوالتة بالحليب داخل كرة من الشوكوالتة الغامقة، مع

مارشميلو صغير. مزينة بالسبرينكلز والمسحوق الذهبي

وايت تشوكليت بومب
كريمة الشوكوالتة البيضاء داخل كرة من الشوكوالتة البيضاء، مع

مارشميلو صغير. مزينة بالسبرينكلز والمسحوق الذهبي

كرك روزيل
مياه معدنية عادية
مياه معدنية غازية

شاي
شاي اخضر بالياسمين - افطار انجليزي -

شاي اخضر مغربي بالنعناع - ايرل جري

المشروبات الكالسيكية

٣.١٠٠

٣.١٠٠

٢.٧٠٠

٢.٥٠٠

زينة - كعكة حليب الزعفران
كعكة فانيال اسفنجية خفيفة مغموسة في حليب الزعفران،

مزينة بكريمة الزعفران وخيوطها

فوزية - كعكة حليب الفستق
كعكة شوكوالتة اسفنجية ناعمة مغموسة بحليب الفستق،

مزينة بالكريمة وقطع الفستق

رقية - كعكة حليب الورد
كعكة فانيال اسفنجية خفيفة مغموسة في حليب الورد،

مزينة بكريمة الورد وزهرة صالحة لالكل

شيماء - كعكة حليب الرد فيلفت
كعكة رد فيلفت اسفنجية خفيفة مغموسة في كريمة

الشوكوالتة البيضاء، مغطاة بالكريمة

كعكة اسفنجية طرية، منقعة في حليب بنكهة ومغطاة
بالكريمة المخفوقة. نكهات محلية، مكونات طبيعية،

مرة لذيذة!

روائع الميلك كيك

٢.٧٠٠

٢.٧٠٠

٢.٧٠٠

٣.١٠٠

تشكن كرواسون
كرواسون لذيذ معبأ بدجاج متبل بالسماق وسلطة

السلو المكسيكية

اومليت كرواسون
كرواسون لذيذ معبأ باومليت البيض مع بصل طازج،

فلفل اخضر، جبن وطماطة مجففة

كرواسون زعتر طازج
كرواسون لذيذ معبأ بزعتر طازج، زيت زيتون ولبنة

كورين تشكن كرواسون
كرواسون لذيذ معبأ بدجاج الباربكيو الكوري وسلطة

السلو المكسيكية

كرواسون طازج بالزبدة. ممتلئ بسخاء، مخبوز بحب!

السندويشات اللذيذة

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

بينك روبي
شاي ايرل جري بالحليب الدافئ مع الورد، مزين باوراق ورد

مجففة صالحة لالكل

جرين اميرالد
مزيج رائع من الماتشا بالحليب السلس، مزين بزهرة صالحة

لالكل

بلو سافير
مزيج من عبير الخزامى والحليب الدافئ، مزين بخزامى مجفف

وزهرة صالحة لالكل

رينبو اوبال
مزيج لذيذ من الشوكوالتة الساخنة مع االسبرسو، مزين

برقائق ملونة

يلو افنتورين
مزيج جميل من الزعفران مع االسبرسو، مزين بزهرة صالحة

لالكل وخيوط الزعفران

جميع المشروبات متوفرة ساخن او بارد

حليب دافئ مع تشكيلة من النكهات الفاتنة. االناقة
في اعلى جاذبيتها!

الالتيه الثمينة

٢.٩٠٠

٢.٩٠٠

جوز الهند والمانجو
مزيج منعش من المانجو، جوز الهند، الكيوي والفراولة يعلوه
رقائق جوز الهند، التوت البري الطازج، الفراولة، الكيوي وزهرة

صالحة لالكل

االسآي والتوت
مزيج منعش من االسآي، الفراولة والتوت يعلوه الجرانوال،

حبوب الشيا، التوت الطازج، الفراولة وزهرة صالحة لالكل

مزيج ممتاز صحي ولذيذ. مكون من قطع الفاكهة
والمكونات الطازجة. اجعل كل رشفة مفيدة!

السموذيز المتألقة

١.٩٠٠

٣.٥٠٠

٣.٥٠٠

٣.٥٠٠

٣.٥٠٠

جولد امبر
مزيج من القهوة و الكراميل مع الحليب تعلوه رقائق عسل

مقرمشة

اجيت
مزيج من جاناش الشوكوالتة مع الحليب تعلوه كريمة فانيال،

مارشميلو، مافن شوكوالتة وماكرون

بينك جاسبر
فراولة طازجة ممزوجة مع الحليب تعلوها كريمة مخفوقة،

كروفل، حلوى حامضة وشعر بنات

جولد توباز
خليط من كريمة اللوتس مع الحليب تعلوها كريمة مخفوقة،

فشار بالكراميل، بسكويت اللوتس وحلوى بالكراميل

تايجر اي
حشو كيندر ممزوج بالحليب تعلوه كريمة مخفوقة، كروفل،

قطعة كيندر ومقرمشات سكر برونزية

مشروبات حليب مخفوقة فاخرة، مع نكهات لذيذة!

المزيج الفاخر

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

كريم تشيز ايرل جري
شاي ايرل جري وجبنة كريمية

كريم تشيز الفندر
نكهة الفندر وجبنة كريمية

كريم تشيز الكركديه والتوت
توت العليق، كركديه وجبنة كريمية

كريم تشيز روز
نكهة الورد وجبنة كريمية

خلطات شاي مثلج، مع طبقة غنية من الجبنة الكريمية.
احصل على اروع مذاق حلو ومالح من اول رشفة!

خلطات الشاي الجميلة

٢.١٠٠

٢.٥٠٠

٢.٥٠٠

٣.٧٠٠

حمص بالشمندر
طبق جميل من الخبز المغربي، الحمص بالشمندر مغطى

بجبن فيتا، الشمندر وحبوب السمسم السوداء، يقدم مع
الزيتون المتبل

تشوكليت كروفل
كرواسون بالشوكوالتة مغطى بالنوتيال، التوت البري الطازج

والفراولة، مزين بزهرة صالحة لالكل

ألموند بانانا كروفل
كرواسون باللوز مغطى بصوص الكراميل، الموز الطازج

ورقائق اللوز، مزين بزهرة صالحة لالكل

بلوبيري بانكيك
بانكيك بالتوت البري محشو بالتوت البري، مزين بصوص

التوت البري، الجبنة الكريمية، التوت البري الطازج، الفراولة
وزهرة صالحة لالكل

اشحن طاقتك مع اختياراتنا المميزة واللذيذة من
االطباق المالحة والحلوة.

االطباق الفاتنة

٢.١٠٠

٢.١٠٠

٢.١٠٠

٢.١٠٠

سبانيش روز التيه
مزيج من االسبرسو بالحليب وشراب الورد مزين باوراق ورد

مجففة صالحة لالكل

سبانيش سافرون التيه
مزيج من االسبرسو بالحليب والزعفران مزين بشراب الزعفران

وزهرة صالحة لالكل

سبانيش بيستاشيو التيه
مزيج من االسبرسو بالحليب وكريمة الفستق مزين بزهرة

صالحة لالكل

سبانيش كراميل التيه
مزيج من االسبرسو بالحليب وصوص الكراميل مزين بزهرة

صالحة لالكل

جرعة من االسبرسو مع حليب ونكهة. رقيق ولذيذ!

سينوريتا التيه

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

جرين جييد
مزيج حلو من الكيوي والليمون مزين بزهرة صالحة لالكل

رد كورال
مزيج جميل من الكركديه والفانيال مزين بزهرة صالحة لالكل

روز كوارتز
مزيج جذاب من الورد والليمون مع  اوراق الورد مزين بزهرة

صالحة لالكل

موكتيالت منعشة تروي عطشك!

الموكتيالت الرائعة

نوتيال زبدة فول سوداني

مكسرات حبوب الشيا

موز جرانوال

توت اسآي صافي

رقائق جوز هند فراولة

٤.٥٠٠

٤.٣٠٠

٣.٩٠٠

كبير
٢.٧٠٠

٢.٥٠٠

٢.٣٠٠

٠.٦٠٠

صغير
هابي بيري

اسآي صافي خارق مزين بتوت احمر
وازرق طازج، زبدة فول سوداني

وجرانوال

لفلي بيري
اسآي صافي خارق مزين بفراولة

طازجة، شرائح موز، توت احمر
وجرانوال

جولي بيري
اسآي صافي خارق مزين بفراولة

طازجة، شرائح موز وجرانوال

اضافات
رقائق جوز هند - حبوب الشيا - زبدة
فول سوداني - مكسرات - جرانوال 

- موز - توت بري مجفف - نوتيال

تأتيكم من غابات امريكا الجنوبية المطرية، االسآي، ُتنطق
”آ-سا-يي“، هي فاكهة توت خارقة مليئة بمضادات االكسدة،

االلياف، الدهون الصحية للقلب والكالسيوم. طبق صحي، شهي
ومناسب لالنستقرام!

االسآي الزاهر

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

١.٩٠٠

بربل ايواليت
مزيج جذاب من الاليتشي، المياه الغازية والخزامي، مزين بزهرة

صالحة لالكل

مورجانايت
مزيج جميل من االناناس وجوز الهند، مغطى برقائق جوز الهند

واوراق الورد ومزين بكرة شوكوالتة باللوز وجوز الهند

يلو بيرل
مزيج منعش من الخوخ والمياه الغازية، مغطى بالخوخ ومزين

باوراق النعناع، الليمون وزهرة صالحة لالكل


