Breakfast
Menu

Breakfast
Menu

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Cappuccino

COFFEE
القهوة
Ovio’s Café au lait

30

Caffè Latte

أوفيو كافيه أوليه
قهوة مركزة تقدم مع اللبن الساخن
على طريقتنا الخاصة

Our special touch from “Home”
A freshly brewed filter coffee
with hot milk

كافيه التيه

32

سينجل اسبرسو مع لبن ساخن

(Hot/Iced)
Espresso single, steamed milk

Cappuccino

كابتشينو

32

Espresso double, steamed milk,
milk foam

Doppio

اللبن الساخن مع اسبرسو دوبل و الفوم

دوبيو

28

Espresso double

اسبرسو دوبل

Espresso

اسبرسو

22

Single

سينجل

Macchiato

ماكياتو

24

Espresso single, milk foam

Ovio’s Drip Coffee

اسبرسو سينجل مع لبن فوم
37

No machine, back to simple brewing
basics with few stylish tools.
Providing you with a more delicate
and complex cup

Salted Caramel Latte

بدون إستخدام أي االت والعودة إلي
أساسيات تحضير القهوة البسيطة لنقدم
كوب قهوة مميز
36

(Hot/Iced)
Espresso, salted caramel, milk

Spanish Latte

قهوة أوفيو بطريقة التنقيط

التيه الكراميل المملح
) بارد/ (ساخن
 لبن، كرامل مملح،اسبرسو

34

(Hot/Iced)
Espresso, condensed milk, milk

Chocolate Latte
(Hot/Iced)
Espresso, chocolate sauce, milk

التيه أسباني
) بارد/ (ساخن
 لبن، لبن مكثف،اسبرسو

38

التيه الشوكوالته
) بارد/ (ساخن
 لبن، صوص الشوكوالته،اسبرسو

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Ovio’s Bakery Basket

VIENNOISERIES
المخبوزات
Croissant

الكرواسون

Plain

21

سادة

Almonds, Nutella, Gouda, thyme-feta,
Camembert

30

 الجبنة، الجبنة الجودة، النوتيال،كرواسون اللوز
 الجبنة الكاممبير،الفيتا مع الزعتر

Danish Nut Pastry

18

الدانش المحشي بالمكسرات

Ovio’s Bakery Basket

58

تشكيلة مخبوزات أوفيو
 اختياركم من الكرواسون،للمشاركة! بريتزيل
 أو خبز األرتيزان مع المر بى الموسمية، الدانش،
العسل و الز بدة

To share! Brezel, choice of croissant,
Danish, or Artisan bread with
seasonal jam, honey & butter

HEARTY DELICACIES
األطباق الشهية
Ovio’s Cheese

79

 فلفل،فلفل المحشو بجبن فيتا بالزعتر
 الجبنة،المحشو بالبلو شيز مع البصل االخضر
الطازجة مع الزيتون األسود و الجبنة بالسلمون
المدخن والكابر

Thyme-Feta filled pepper, blue cheese
with spring onion filled pepper, black
olive fresh cheese & smoked salmoncapers cheese

Home-made Granola

الجرانوال

65

 فواكه طازجة،زبادي على الطريقة اليونانية
و عسل

Ovio’s Greek yogurt, fresh fruits
& honey

Rømmegrøt

جبن أوفيو المميزة

رومجروت

52

Vanilla porridge with sour cream &
milk with shredded apple

الشوفان مع الكريمة الحمضية واللبن
مع التفاح المبشور

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Avocado & Feta Cheese

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Sourdough Toast
توست العجينة الحمضية
األفوكادو

Avocado

69

قطع األفوكادو ،األفوكادو المهروس يقدم
على خبز العجينة الحمضية المحمص مع
الفلفل األسود و زيت الزيتون

األفوكادو والجبنة الفيتا

Avocado slices, mashed avocado on
toasted Sourdough bread with black
pepper & olive oil
78

قطع األفوكادو ،األفوكادو المهروس مع جبن
فيتا يقدم على خبز العجينة الحمضية المحمص
مع الفلفل األسود و زيت الزيتون

فونجي دو بوسكو

Feta cheese, avocado slices, mashed
avocado on toasted Sourdough bread
with black pepper & olive oil
79

مشروم مشوي ،جبن الريكوتا مع الفلفل الحار ،
بصل مشوي ،شرائح جبن البارميزان ،و صنوبر فيتا
يقدم على خبز العجينة الحمضية المحمص

الزيتون والجبنة الفيتا

Funghi do bosco
Warm roasted mushrooms, chili-herb
ricotta, roasted onions, Parmesan
shaves, pine nuts on toasted
Sourdough bread

58

الزيتون المهروس مع جبن فيتا يقدم على خبز
العجينة الحمضية المحمص مع الفلفل األسود
و زيت الزيتون

سلمون

Avocado & Feta Cheese

Olives & Feta Cheese
Olive spread with feta cheese on
toasted Sourdough bread with black
pepper & olive oil

Salmone

128

سلمون مدخن ،سلطة السلمون بالبيض وزبدة
مع الشبت يقدم على خبز العجينة الحمضية
المحمص

التندرلوين المتبل

Premium smoked salmon, eggsalmon salad & dill-butter on toasted
Sourdough bread
113

لحم بقري مطهو ببطء ،طماطم مشوية،
األعشاب مع صوص األيولي الحار يقدم على خبز
العجينة الحمضية المحمص

Spiced Tenderloin
Slow cooked beef, roasted tomatoes,
chili aioli & herbs on toasted
Sourdough bread

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Eggs Florentine

EGG SPECIALTIES
أطباق البيض المميزة
Eggs in a Basket

بيض مطهو في قلب الخبز بـمزيج من الحبوب
المقرمشة

Fried eggs in the heart of toasted
multi-grain loaf

Morning Toast

البيض المقلي

58

توست الصباح

78

،بيض مخفوق على خبز األرتيزان المحمص
 جبن،مشروم مشوي مع األعشاب والبصل
 صنوبر،البارميزان

Spiced scrambled eggs on toasted
Artisan bread, roasted herb
mushrooms & onions, Parmesan &
pine nuts

Omelet

أومليت

85

 طماطم، فطائر البطاطا الحلوة،بيض مخفوق
 بصل أخضر على خبز األرتيزان، مشروم،مشوية
:المحمص مع اختياركم من نوعين من الحشو

Whipped eggs, sweet potato
picklette, roasted tomatoes,
mushrooms & spring onions on
toasted Artisan bread with choice of
two:

 طماطم شيري، فلفل مشوي، شيدر،جودة
 ديك رومى، بيف بيكن، مشروم مشوي،مشوية
مدخن

Gouda, Cheddar, roasted peppers,
roasted cherry tomatoes, roasted
mushrooms, beef bacon, smoked
turkey

Eggs Florentine

128

بيض مسلوق مع سلمون مدخن و السبانخ على
خبز األرتيزان المحمص و صوص الهولنديز

Poached eggs on premium smoked
salmon & spinach with toasted
Artisan bread & Hollandaise sauce

Ovio Breakfast

بيض مقلي أو مسلوق أو مخفوق مع بيف
 طماطم، فطائر البطاطا الحلوة،بيكن مقرمش
الميرجيز مع خبز,  سجق، مشروم متبل،مشوية
األرتيزان المحمص
85

Poached eggs with mashed Avocado,
mixed salad, toasted Sourdough
bread

البيض مع الدجاج المشوي
 جبن فيتا، دجاج مشوي، بيض مسلوق
واألفوكادو المهروس على خبز األرتيزان
المحمص و صوص الهوالنديز

Poached eggs, grilled chicken, Feta
cheese & mashed avocado on toasted
Artisan bread & Hollandaise sauce

Poached Eggs & Avocado

إفطار أوفيو

98

Fried, poached or scrambled eggs
with crisp beef bacon, sweet potato
picklette, roasted tomato, herbed
mushrooms, Merguez sausages,
toasted Artisan bread

Eggs on Grilled Chicken

البيض الفلورنتين

75

البيض المسلوق مع األفوكادو
بيض مسلوق يقدم مع األفوكادو المهروس
أوراق سلطه الخس مع على خبز العجينة
الحمضية

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Eggs & Pancake

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

EGG SPECIALTIES
أطباق البيض المميزة
Eggs Benedict with Smoked
Salmon

115

بيض مسلوق مع سلمون مدخن ومزيج صوص
 و سلطه،المسطردة يقدم بالعسل والشبت
أوراق الخس على اوفيو مفن المحمص وصوص
الهوالنديز

Poached eggs on premium smoked
salmon mixture with dill & honey
mustard, mixed salad, toasted Ovio
Muffin & Hollandaise sauce

Eggs Benedict Turkey

 أوراق,بيض مسلوق مع الديك الرومي المدخن
سلطه الخس يقدم على اوفيو مفن المحمص
وصوص الهوالنديز
79

119

78

Two fried eggs on pancakes, beef
bacon served with Maple syrup

كرواسون السلمون المدخن
بيض مخفوق مع السلمون المدخن و جبن
الكريمي المخفوقة في كرواسون

Scrambled eggs with premium
smoked salmon & whipped cream
cheese in a croissant

Eggs & Pancake

البيض مع السلمون المسلوق
بيض مسلوق االفوكادو المهروس والسلمون
المسلوق على خبز األرتيزان المحمص وصوص
الهوالنديز

Poached eggs on mashed avocado
& poached premium salmon with
toasted Artisan bread & Hollandaise
sauce

Smoked Salmon Croissant

بيض بندكت مع البيكون
أوراق سلطه,بيض مسلوق بيكون اللحم البقرى
 يقدم على خبز اوفيو مفن المحمص,الخس مع
وصوص الهوالنديز

Poached eggs on beef bacon,
mixed salad, toasted Ovio Muffin &
Hollandaise sauce

Eggs with Poached Salmon

بيض بندكت مع التركى

79

Poached eggs on smoked turkey,
mixed salad, toasted Ovio Muffin &
Hollandaise sauce

Eggs Benedict Bacon

بيض بنيديكت مع سلمون مدخن

البيض مع البانكيك

75

بيض مقلى مع بانكيك وبيف بيكون يقدم
مع المابل سيرب

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Banana Pancakes

Pancakes & Crêpes
بانكيك و كريب
Crêpe Française

89

 الديك الرومي، مشروم،كريب الدقيق الكامل
 سلطه أوراق الخس مع، جبن الشيدر،المدخن
خل البلسميك وزيت الزيتون

Whole wheat crêpe, mushrooms,
smoked turkey, Cheddar cheese,
mixed salad in balsamic dressing &
olive oil

Spinach Crepe

75

128

كريب علي الطريقه السكندنافيه
، السلمون المدخن،كريب الدقيق الكامل
 وكريمة حمضيه مع,األفوكادو المهروس
الشيفز والليمون

Whole wheat crêpe, smoked salmon,
mashed avocado, sour cream with
chives, lemon

Nutella Crêpe

كريب مع السبانخ
كريب الدقيق الكامل مع السبانخ بالكريمة
 سلطه أوراق الخس مع خل, والجبنة المشكلة
البلسميك وزيت الزيتون

Whole wheat crêpe, creamy spinach,
mixed cheese, mixed salad in
balsamic dressing & olive oil

Scandinavian Crêpe

كريب علي الطريقة الفرنسية

كريب النوتيال

63

 نوتيال و الموز،كريب الدقيق الكامل

Whole wheat crêpe, Nutella, banana

Maple Butter Pancakes

78

طبقات من البانكيك يقدم مع صوص المابل
سيربب بالزبدة

Stack of pancakes, maple butter sauce

Banana Pancakes

،طبقات من البانكيك مع موز مكرمل بالعسل
يقدم مع صوص النوتيال

 الكريمة، كمبوت الفراوله،طبقات من البانكيك
المخفوقة واللوز المحمص
79

85

بانكيك مع الكرامل المملح
طبقات من البانكيك مع الكرامل المملح و جوز
البيكان وبسكوت العسل

Stack of Pancakes, Salted Caramel,
pecans, and Honeycomb biscuit

Poffertjes

بانكيك بقطع الشوكوالتة
 قطع الشوكوالتة مع،طبقات من البانكيك
صوص النوتيال

Stack of pancakes, chocolate chips,
Nutella sauce

Salted Caramel Pancakes

بانكيك بالفراوله

75

Stack of pancakes, strawberry
compote, whipped cream and roasted
almonds

Chocolate Chip Pancakes

بانكيك مع الموز

85

Stack of pancakes, honey caramelized
bananas, Nutella sauce

Strawberry Pancakes

بانكيك بالزبده والمابل سيرب

بوفرتجز

69

Mini Dutch pancakes with icing sugar
and choice of either butter & honey,
Nutella Sauce or maple butter

بانكيك ميني على الطريقة الهولندية بالسكر
واختياركم أما مع الزبدة والعسل أو صوص
النوتيال أومابل سيرب

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

Beverages
Menu

WATER
المياه
Dasani

دساني

15/20

 لتر١,٥ /  ملي٦٠٠

600 ml / 1.5 lit

SOFT DRINKS
المشروبات الغازية
20

Coca Cola, Fanta, Sprite

 سبرايت، فانتا،كوكا كوال

JUICES
العصائر
Fresh

العصائر الطازجة

34/55

 جزر، مانجو، جريب فروت،برتقال
وكل ما هو متاح في الموسم

Orange, grapefruit, mango, carrot and
whatever the “Season” has to offer

MILK-SHAKES
الميلك شيك
Banana-Honey / Red Berries /
Strawberry-Cookie/ Brownie

50

/  التوت البري األحمر/ موز بالعسل
 براوني/ الفراولة بالكوكيز

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

COCKTAILS
الكوكتيالت
DETOX

الديتوكس

45

ABC Juice

عصير أي بي سي
 جزر، بنجر،تفاح

Apple, beetroot, carrots

Green Yard
Apple, celery, cucumber, spinach, lettuce

جرين يارد
 خس، سبانخ، خيار، كرفس،تفاح

Lemon Ginger
Lemon, ginger, green apple, carrots

الليمون بالجنزبيل
 جزر، تفاح اخضر، جنزبيل،ليمون

البنجر

Beetroot
Beetroot, strawberry, ginger

 الجنزبيل، الفراولة،البنجر

Green Yard

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

COCKTAILS
الكوكتيالت
SMOOTHIES

السموزيز

39

Spinach

السبانخ
 موز، راسبيري،مع برتقال

with orange, raspberry, banana

Mango

المانجو
مع الريحان

with basil

Strawberry

الفراولة
مع المانجو و الباشن فروت

with mango, passion fruit

Red Berries

التوت البري األحمر
مع الزبادي

with yogurt

Super Juice

سوبر
 عصير التوت البري، موز،أناناس

Pineapple, banana, cranberry

Peach Dream

بيتش دريم
 جرينا دين، باشن فروت، خوخ،ليمون

Lemon, peach, passion fruit, grenadine

Bannana

الموز
 الكيوى، المانجو،موز

Bannana, mango, kiwi

Kiwi

الكيوى
 الليمون، البرتقال،الكيوى

Kiwi, orange, lemon

Watermelon

البطيخ
 الريحان،البطيخ

Watermelon, basil

Frozen Ginger Lemonade

الليمون المجمد مع الجنزبيل
مع النعناع

with mint

ICED TEAS

30

الشاي المثلج

Peach
Passion Fruit

خوخ
باشن فروت

LEMONADE
Raspberry Lemonade
Peach Lemonade
Mint Lemonade

الليمون

30

الليمون بالراسبيري
الليمون بالخوخ
الليمون بالنعناع

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

HOT SPECIALTIES
المشروبات الساخنة المميزة
Ovio’s Chocolate

55

Citrus Honey

الشيكوالتة الساخنة على طريقة أوفيو
مع الكريمة المخفوقة والمارشميلو

Hot chocolate with whipped cream
and marshmallows
30

الليمون مع العسل

TEA
الشاى
LOOSE TEA

الشاى

32

Organic Breakfast

أرجانيك بريكفاست

Organic black tea of Darjeeling,
Assam & Ceylon

 أسام وسيلون،الشاي األسود من دارجيلينج

Earl Grey Organic

أرجانيك ايرل جراي

Organic black teas & organic
Italian bergamot

الشاي األسود والشاي اإليطالي
البرغموت األرجانيك

Bombay Chai

شاي بومباي

Black tea, cinnamon, pepper,
cardamom, ginger, star anise, cloves

، فلفل، قرفة،شاي اسود
 قرنفل، ينسون، جنزبيل،حبهان

Orchid Oolong

زهرة االوركيد الصيني

The “Weight loss tea” – Oolong tea,
flower petals, coconut

، شاي صيني أسود،”“شاي التخسيس
 جوز هند،بتالت الزهور

Green Tea Tropical

الشاي األخضر االستوائي

Green tea, tropical flowers,
flower petals, pineapple bits

، زهور استوائية،شاي أخضر
 قطع أناناس،بتالت الزهور

Marrakesh Mint

نعناع مراكش

Chinese gunpowder green tea,
Moroccan mint

 نعناع مغربي،شاي أخضر صيني

Organic Detox – Herbal Infusion

ديتوكس أرجانيك

A “Wellness infusion” peppermint,
Burdock, Dandelion & Licorice roots,
red clover flower, basil

STANDARD TEA

، األرقطيون، نعناع،”“الميكس الصحي
، جذور عرق سوس،عشب الهندباء
 ريحان،البرسيم األحمر
18

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes

شاى عادى

ovio.eu

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes
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