


TUNA BAGUETTE SANDWICH  751.25 CAL    20 QR
Baguette bread, tuna mixed with chopped herbs, fresh tomatoes, 
mayonnaise mixed with french garden sauce.  

BRIE CHEESE BAGUETTE SANDWICH  754.35 CAL    25 QR
Baguette bread, Brie cheese, Red grapes dressed with mayonnaise, 
special Acacia honey & walnuts.   

SMOKED TURKEY BAGUETTE SANDWICH  593.95 CAL   25 QR
Baguette bread, gouda cheese , smoked turkey & 
greek passion mayonnaise.  

ITALIAN BAGUETTE SANDWICH  800.05 CAL      25 QR
Italian delicatessen baguette sandwich, fresh tomatos, cucumber pickles , 
emmental cheese & touch of Mayonnaise pesto.   

CRAB BAGUETTE SANDWICH  261.45 CAL       25 QR
Baguette bread, crab sticks, mayonnaise, french garden & sweet corn.   

SMOKED SALMON BAGUETTE SANDWICH  967.95 CAL     30 QR
Baguette bread, smoked salmon, mascarpone cheese mix 
with French garden marinating.  

CAJUN GRILLED SHRIMPS BAGUETTE SANDWICH  608.13 CAL  30 QR
Baguette bread, fresh avocado, grilled shrimp marinade with 
cajun spice.  

WRAP SANDWICH 
CHICKEN SHAWARMA WRAP SANDWICH  921.05 CAL        15 QR
Tortilla bread wrap by traditional lebanese shawarma, fresh tomatoes, 
arabic lettuce served with garlic  or tahini sauce. 

CHICKEN CAESAR WRAP SANDWICH  622.86 CAL      20 QR
Tortilla bread wrap by cooked chicken & caesar sauce.  

MEXICAN CHICKEN WRAP SANDWICH  564.86 CAL      20 QR
Tortilla bread wrap by cooked chicken and mexican marinating. 

CHICKEN FAJITA WRAP SANDWICH  582.95 CAL    20 QR
Tortilla bread wrap by cooked chicken fajita.   

CHICKEN TANDOORI WRAP SANDWICH  589.6 CAL          20 QR
Tortilla bread wrap cooked chicken tandoori.  

CHICKEN CLUB SANDWICH  799.95 CAL       25 QR
Baguette bread, grilled chicken, emmental cheese, 
fresh pineapple & lemon pepper mayonnaise. 

BAGUETTE SANDWICH



PANINI BREAD

SMOKED TURKEY WHITE PANINI SANDWICH   587.75 CAL    15 QR
White panini bread, gouda cheese , smoked turkey & greek passion mayonnaise. 

SUNDRIED TOMATO PANINI WITH 
GRILLED CHICKEN  707.15 CAL           15 QR
Sundried tomato panini bread, grilled chicken, emmental cheese, 
fresh pineapple & lemon pepper mayonnaise.  

MULTICEREAL PANINI WITH TUNA   518.35 CAL     18 QR
Multicereal panini bread, tuna mixed with chopped herbs, fresh tomatoes, 
mayonnaise mixed with french garden marinating.  

BROWN PANINI WITH HALOUM CHEESE  488.35 CAL        15 QR
Brown panini bread, haloumi cheese fresh tomatoes.  

BROWN PANINI TOMATO MOZZARELLA  571.25 CAL       18 QR
Brown panini bread, mozzarella cheese fresh tomatoes & pesto.  

MULTICEREAL BREAD

MULTICEREAL PANINI WITH SMOKED SALMON  432.95 CAL  20 QR
Multicereal panini bread, smoked salmon, mascarpone cheese mix with 
french garden marinating.  

HALLOUMI MULTICEREAL SUBMARINE   407.66 CAL      25 QR
The sandwich of pleasure, enjoy biting the multi cereal bread with tomatoes, 
halloumi cheese & mint leaves.  

HOT DRINKS 

SINGLE ESPRESSO   2.5 CAL          5 QR
One shot of strong coffee straight.   
DOUBLE ESPRESSO  3 CAL                  10 QR
Two shots of espresso straight.  

AMERICANO COFFEE  3 CAL          10 QR
One shot of Espresso mixed with hot water.  

LATTE MACCHIATO  90 CAL       10 QR
Foamed whole milk marked with shot of espresso. 

CAPPUCCINO 90 CAL           10 QR
A shot of Espresso topped with a deep layer of foamed milk.  

ENGLISH BREAKFAST TEA  0 CAL         10 QR
English breakfast tea bag.  

EARL GREY TEA  0 CAL          10 QR
Early grey tea bag.  

GREEN TEA  0 CAL            10 QR
Green tea bag.  
MINT TEA  0 CAL      10 QR



ساندوتش الخبز الفرنسي بالتونة ٧٥١٫٢٥ كالوري
خبز فرنسي بالتونة الممزوجة با�عشاب المفرومة والطماطم

الطازجة والمايونيز با�ضافة إلى صلصة فرينش جاردن الفرنسية 

ساندوتش جبن البري بالخبز الفرنسي ٧٥٤٫٣٥كالوري
خبز فرنسي وجبن البري والعنب ا�حمر مّتبل بالمايونيز وعسل

ا�كاسيا المميز ومكسرات الجوز 

ساندوتش خبز فرنسي بالديك
الرومي المدخن ٥٩٣٫٩٥ كالوري 

 خبز فرنسي بجبن الجودا والديك الرومي المدخن وصلصة الباشن
اليونانية والمايونيز

ساندوتش إيطالي بالخبز الفرنسي ٨٠٠٫٠٥كالوري
ساندوتش إيطالي باللحوم المتبلة والمجففة بالخبز

الفرنسي والطماطم الطازجة ومخلل الخيار وجبن إمنتال 
مع قليل من صلصة بيستو المايونيز 

ساندوتش السلطعون بالخبز الفرنسي ٢٦١٫٤٥ كالوري
خبز فرنسي بأصابع السلطعون والمايونيز والصلصة

الفرنسية والذرة الحلوة 

ساندوتش خبز فرنسي بالسلمون
المدخن  ٩٦٧٫٩٥كالوري 

خبز فرنسي بالسلمون المدخن وجبن الماسكربوني
مّتبل بصلصلة فرينش جاردن الفرنسية 

 ساندوتش بالخبز الفرنسي والجمبري
المشوي بالكاجون  ٦٠٨٫١٣كالوري
خبز فرنسي با�فوكادو الطازج والجمبري

المشوي المتبل ببهارات الكاجون 

ساندوتش شاورما دجاج راب  ٩٢١٫٠٥كالوري
راب خبز التورتيال بالشاورما اللبنانية التقليدية بالطماطم

والخس العربي مقدمة مع صلصة الثوم أو الطحينة 

راب ساندوتش دجاج السيزر ٦٢٢٫٨٦كالوري 
راب خبز التورتيال بالدجاج المطهي وصلصة السيزر

ساندوتش راب بالدجاج المكسيكي  ٥٦٤٫٨٦ كالوري
راب خبز التورتيال بالدجاج المطهي والتتبيلة المكسيكية

ساندوتش راب فاهيتنا الدجاج  ٥٨٢٫٩٥  كالوري
راب خبز التورتيال بفاهيتا الدجاج المطهي

ساندوتش راب  دجاج التندوري ٥٨٩٫٦ كالوري
راب خبز التورتيال بدجاج التندوري المطهي

كلوب ساندوتش بالدجاج ٧٩٩٫٩٥ كالوري
خبز فرنسي بالدجاج المشوي وجبن إمنتال وأناناس

طازج وخلطة المايونيز بالليمون والفلفل 

15 QR



ساندوتش بانيني أبيض مع ديك
رومي مدخن ٥٨٧٫٧٥كالوري 

خبز بانيني أبيض بجبن الجودا والديك الرومي المدخن 
وصلصة الباشن اليونانية والمايونيز 

بانيني الطماطم المجففة
بالدجاج المشوي ٧٠٧٫١٥كالوري 

خبز البانيني بالطماطم المجففة وجبن إمنتال وأناناس 
طازج وخلطة المايونيز بالليمون والفلفل 

بانيني الحبوب المتعددة بالتونة ٥١٨٫٣٥كالوري
خبز بانيني الحبوب المتعددة بالتونة الممزوجة با�عشاب 

المفرومة والطماطم الطازجة والمايونيز با�ضافة إلى 
صلصة فرينش جاردن الفرنسية 

خبز البانيني ا�سمر بجبن الحلوم ٤٨٨٫٣٥كالوري
خبز البانيني ا�سمر بجبن الحلوم والطماطم الطازجة

خبز البانيني ا�سمر بالطماطم
والموزاريال ٥٧١٫٢٥كالوري 

خبز البانيني ا�سمر بجبن الموزاريال والطماطم الطازجة والبيستو

بانيني الحبوب المتعددة بالسلمون
المدخن ٤٣٢٫٩٥كالوري 

بانيني الحبوب المتعددة بالسلمون المدخن وجبن الماسكربوني
متبل بصلصلة فرينش جاردن الفرنسية 

ساندوتش حبوب متعددة بجبن
الحلوم ٤٠٧٫٦٦كالوري 

ساندوتش السعادة، تمتع بتذوق خبز الحبوب المتعددة مع
الطماطم وجبن الحلوم وأوراق النعناع 

إسبريسو سنغل  ٢٫٥ كالوري
جرعة واحدة من القهوة المركزة

اسبريسو دبل ٣كالوري
جرعتين من القهوة المركزة

قهوة أمريكانو ٣كالوري
جرعة واحدة من ا�سبريسو ممزوجة بالماء الساخن

التيه ماكياتو ٩٠كالوري
حليب مخفوق كامل الدسم يحتوي على جرعة

واحدة من ا�سبريسو 

كابتشينو ٩٠كالوري
جرعة واحدة من ا�سبريسو مغطاة بطبقة عميقة

من الحليب المخفوق 

شاي ا�فطار ا�نجليزي  ٠ كالوري
كيس شاي ا�فطار ا�نجليزي

شاي أورل جراي ٠كالوري
كيس شاي أورل جراي

شاي أخضر0كالوري
كيس شاي أخضر


