
ALL DAY DINING
MENU



Quality guaranteed 

  

We thrive in constantly delivering high quality ingredients. We 

work closely with specialty farmers and gourmet suppliers to 

guarantee that our raw materials are at their highest quality.



المقبالت والشوربه

ENTRÉES

BASTONCINI DI  
MOZZARELLA
Herb-panko breaded mozzarella 
sticks, Ovio’s tomato dip

الموزاريال المقلية
 قطع الموزاريال المغطاه ببقسماط البانكو
  مع األعشاب وتقدم مع صوص الطماطم
 الخاص بأوفيو

68

RISOTTO FUNGHI 
CROQUETTES
Creamy mushrooms, herbs, 
Parmesan served with chili aioli

كروكيت الريزوتو فونجي
 مشروم كريمي، أعشاب، جبن البارميزان
 يقدم  مع صوص األيولي الحار

68

RISOTTO FORMAGGI 
CROQUETTESI
Mixed cheese, herbs, Parmesan 
served with chili aioli

كروكيت الريزوتو فورماجي
 تشكيلة من الجبن، أعشاب ، جبن 
البارميزان  يقدم  مع صوص األيولي الحار

68

CHICKEN POTATO  
CROQUETTES
Panko crispy chicken croquette, 
Parmesan served with chili aioli

كروكيت دجاج بالبطاطس
 المغطاه ببقسماط البانكو،
 يقدم  مع صوص األيولي  الحار

68

CRISPY SHRIMP  
SKEWERS NEW!

Panko shrimps served  
with chili aioli

الجمبرى المقرمش
الجمبري المغطى ببقسماط البانكو واألعشاب 
يقدم مع صوص األيولي الحار

120

O’ PISTOU
Seasonal vegetables, chickpeas, 
pesto sauce & vermicelli in tomato 
broth served with toasted artisan 
bread & sour cream

أو بيستو
خضروات موسمية، حمص، صوص البيستو، 
والشعرية في مرقة الطماطم تقدم مع خبز 
االرتيزان المحمص والكريمة الحمضية

59

ONION 
Slow cooked onions, black pepper 
served with cheese on artisan bread

البصل
 بصل مطهي ببطء، مع الفلفل األسود 
يقدم مع الجبنة على خبز األرتيزان

59
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Risotto Croquettes

SOUPS

CREMA DI FUNGHI
Mushroom, tarragon & cream 
served with toasted artisan bread

كريمة دي فونجي
 مشروم ، تاراجون مع الكريمة تقدم
 مع خبز االرتيزان المحمص

59

CREAM OF TOMATO  
& BASIL 
Slow cooked tomatoes, dash  
of pesto sauce, basil & cream 
served with toasted artisan bread

طماطم بالكريمة والريحان
طماطم مطهية ببطء، صوص البيستو، ريحان مع 
الكريمة تقدم مع خبز االرتيزان المحمص

49



التوست
AVOCADO & FETA 
CHEESE 
Feta cheese, avocado slices, 
mashed avocado on toasted 
sourdough bread with black pepper 
& olive oil

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

78

OLIVES & FETA CHEESE
Olive spread topped with feta 
cheese on toasted sourdough 
bread with black pepper & olive oil

الزيتون والجبنة الفيتا
الزيتون المهروس مع جبنة فيتا يقدم على خبز  
العجينة الحمضية  المحمص مع الفلفل األسود و 
زيت الزيتون

60

SALMONE
Premium smoked salmon,  
egg-salmon salad & dill-butter  
on toasted artisan bread

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

138

STEAK TARTINE NEW!
Slow cooked beef, roasted 
tomatoes, rocca, red chili, on 
toasted artisan bread drizzled  
with chili aioli 

 تارتين االستيك
لحم بقري مطهو ببطء، طماطم مشوية،الجرجير، 
الفلفل الحار، مع صوص األيولي الحار يقدم على 
خبز االرتيزان المحمص

118
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OVIO’S CAPRESE
Buffalo mozzarella, fresh medley of 
tomatoes, rocca pepper marmalade, pine 
nuts with white balsamic vinaigrette & 
basil pesto

أوفيو كابريز
جبن الموزاريال ،خليط من الطماطم الطازجة ،الجرجير،  
فلفل حلو، صنوبر و صوص خل بلسمك أبيض مع صوص 
الريحان

118

THE CAESAR
Romaine lettuce, garlic croutons with 
Caesar dressing, topped with Parmesan, 
bagel chips

Add grilled chicken  .......................................

السيزر
 خس، جبن بارميزان، كروتون مع الثوم، شرائح
 محمصة من خبز البيجل مع صوص سيزر
أضف بعض البروتين : الدجاج المشوي

74

39

SPINACH & BEETROOT
Raw spinach, beetroots, caramelized 
walnuts, goat cheese, crispy almonds  
& herbs with lemon dressing

السبانخ والبنجر
سبانخ، بنجر، عين الجمل المكرمل، جبن الماعز، اللوز 
المحمص وصوص األعشاب مع الليمون

98

O
v
i
o
’
s
 
C
a
p
r
e
s
e

السلطات

The Buddha B
o
w

l 
C
h
ic

k
e
n
 
H

a
r
i
s
s
a

QUINOA SHRIMPS
Mixed green, shrimps with pesto, 
avocado, chili quinoa, chickpeas, lentils, 
cucumbers, red onions & lemon-herb 
dressing

الجمبري والكينوا
خضروات مشكلة، جمبري مع صوص الريحان، أفوكادو، 
الفلفل الحار، كينوا، حمص، عدس، خيار، بصل أحمرمخلل و 
صوص الليمون مع األعشاب

148

ORANGE KALE
Grilled chicken, kale, orange, feta, 
avocado, cabbage, quinoa, pickled red 
onions with lemon-herb vinaigrette

الكرنب الفريزيه والبرتقال
دجاج، كرنب فريزيه، برتقال، جبن فيتا، أفوكادو، كرنب، 
كينوا، بصل أحمر مخلل، و صوص الليمون مع األعشاب

115

APPLE CHICKEN
Granny Smith apple, grilled chicken, 
apple chips, mixed greens, chili, shaved 
Parmesan & caramelized walnuts with 
citrus vinaigrette

الدجاج مع التفاح
تفاح اخضر، دجاج مشوي، شيبس التفاح، خضروات مشكلة، 
فلفل حار، شرائح جبن البارميزان، وعين الجمل المكرمل 
مع صوص الليمون

110

SMOKED SALMON  
& FENNEL NEW!
With cucumber green salad, citrus 
fennel, peas, orange, cream cheese & 
topped with a bagel chips

السلمون المدخن مع خس الفينيل
مع الخيار والخضروات المشكلة، خس الفينيل مع صوص 
الليمون، البسلة، برتقال، شرائح مقرمشة من خبز البيجل

139

QUINOA AVOCADO  
CHICKEN 
Mixed greens, grilled chicken, avocado, 
quinoa, tomatoes, pickled red onions, 
almond slices, chili & lemon-herb dressing

الكينوا مع األفوكادو والدجاج  
الخضروات المشكلة مع الدجاج و األفوكادو والكينوا، 
الطماطم، بصل احمر مخلل، شرائح اللوز، فلفل حار، تقدم 
مع  صوص الليمون مع األعشاب

115

THE BUDDHA BOWL & 
CHICKEN HARISSA NEW!
Raw spinach, sweet potato, avocado, 
chickpeas, green beans, cherry tomato, 
cucumber, roasted pepper, feta, red 
harissa grilled chicken served with citrus 
vinaigrette

سلطة بودا مع الدجاج بصوص الهريسة الحارة
سبانخ، بطاطا، افوكادو، حمص، فاصوليا خضراء، طماطم 
شيرى،  خيار، الفلفل الحلو المشوى، مع صدور الدجاج 
المشوية المتبلة بصوص الهريسة الحارة مع صوص الليمون

105



السندويتشات

TURKEY & CAMEMBERT
Smoked turkey slices, camembert cheese, 
pepper marmalade, rocca, Dijon mustard 
in tordu baguette

الديك الرومي المدخن مع الجبنة
شرائح الديك الرومى المدخن، جبن كاممبير، فلفل حلو، 
جرجير، مسطردة الديجون، و خبز باجيت التوردو

108

SMOKED SALMON & 
CREAM CHEESE
Cream cheese, parsley with chives, fried 
capers on multi-grain toast or hand  
rolled bagel

السلمون والجبنة الكريمي
سلمون مدخن، جبن كريمي مع شيفز، بقدونس، الكابر 
المقلي، مع توست بمزيج من حبوب القمح أو خبز البيجل

138

OVIO’S CLUB
Grilled chicken & roast beef, emmental 
cheese, tomatoes, mixed greens, fried 
egg, crisp beef bacon, on toasted  
multi-grain with aioli spread 

أوفيو كلوب 
دجاج مشوي، لحم بقري و  جبن ايمنتال، طماطم، 
خضروات مشكلة، بيض مقلي، بيف بيكن مقرمش، 
 صوص االيولي  على توست بمزيج من حبوب القمح

135

CHICKEN CLUB 
Grilled chicken, smoked turkey, tomatoes, 
mixed greens, fried egg, crispy beef 
bacon, all on toasted multi-grain with  
aioli spread

دجاج كلوب 
 دجاج مشوى ، الديك الرومي المدخن، طماطم، خس،
 بيض مقلى، بيف بيكون مقرمش، صوص االيولى وتوست  
بمزيج من حبوب القمح

105

POLLO CIABATTA
Grilled chicken, pepper marmalade, 
camembert cheese, pesto sauce in a 
warmed pressed ciabatta

بولو شيباتا
 دجاج مشوي، فلفل حلو، جبن كاممبير،
 صوص البيستو، و خبز الشيباتا 

108

CRISPY CHICKEN STRIPS
With Pickled cucumber, tomato, chili aioli 
in a warm pressed ciabatta

Add melted Emmental cheese  ....................

دجاج كريسبي
شرائح الدجاج المقرمشه، الخيار المخلل، طماطم مع  
صوص االيولي الحار في خبز الشيباتا 
أضف  جبن اإليمنتال 

95 

24

POACHED SALMON & 
AVOCADO
Citrus rocca, onion, cucumber, mashed 
avocado, olive tapenade & a drizzle of 
tzatziki sauce In tordu baguette

السلمون و األفوكادو
 سلمون مسلوق، األفوكادو المهروس، الجرجير 
 مع صوص الليمون، البصل، خيار، صوص الزبادي
 بالليمون، و صوص الزيتون

148
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With your choice of French Fries or Side Salad 
Served with our house-made German potato salad

تقــدم مع اخــتياركــم من البطــاطس المــقليـه او السلطــة 
الجانبية وتقدم مع سلطة البطاطس على الطريقة االلمانية

EURO STEAK NEW!
Seared sliced steak & demi-glace, roasted 
mushroom, onion & pepper, melted 
Emmental & sundried tomato, rocca 
balsamic, in a Mustard toasted Ciabatta

االستيك
شرائح االستيك المطهية مع المشروم مع صوص 
الديمى جالس والبصل، الفلفل الحلو، جبن االمنتال 
والطماطم المجففة مع الجرجير والبلسمك  يقدم  مع 
خبز الشيباتا المحمص مع المستردة 

148 SHRIMP ROLL NEW!
Spicy Remoulade & zesty shrimp mix, 
avocado, Lettuce, spring onions, served 
in a warm turmeric walnut bun

رول الجمبرى
 الجمبرى مع الليمون و صوص الريموالد الحار مع 
 االفوكادو، الخس، البصل االخضر يقدم 
مع خبز عين الجمل والكركم

148

SIGNATURE SANDWICHES SERVED WITH CRISPY ALLUMETTES



البرجر

THE NEW OVIO’S BURGER
With crushed avocado, melted buffalo 
mozzarella, fried eggs & pepper 
marmalade with Ovio’s rocca pesto 
sauce, served with crispy allumette

برجر أوفيو الجديد
االفوكادو المهروس، جبن موزاريال، بيض مقلى، فلفل حلو، 
الجرجير مع صوص الريحان تقدم مع بطاطس االلوميت

145

THE CLASSIC
With lettuce, tomato, cheddar  
cheese, pickles, our house-made  
German potato salad
Your choice of French fries or side salad

كالسيك برجر 
خس، طماطم، جبن شيدر، خيار مخلل يقدم مع 
سلطة البطاطس على الطريقة االلمانية واختياركم من 
البطاطس المقلية او السلطة

135

THE SWISS
With roasted mushrooms, caramelized 
onions & Emmental cheese, our house-
made German potato salad
Your choice of French fries or side salad

سويس برجر
مشروم مشوي، بصل مكرمل، و جبن امنتال يقدم مع 
سلطة البطاطس على الطريقة االلمانية واختياركم من 
البطاطس المقلية او السلطة

148
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البيتزا

TRADIZIONALE
Buffalo mozzarella, tomato sauce,  
Parmesan, oregano & basil

تراديسيونال
 جبن الموزاريال  الطازجه، صلصة طماطم، 
جبن بارميزان، زعتر برى وريحان

108

DIAVOLA
Minced beef sausage, mozzarella,  
tomato sauce, Parmesan, oregano  
& basil

ديافوال
 السجق، جبن الموزاريال ، صلصة طماطم،
 جبن بارميزان ، زعتر برى وريحان

119

FUNGHI
Mushrooms on a creamy base, 
mozzarella, ricotta, feta, gouda, 
roasted pine nuts, Parmesan, 
oregano & basil

فونجي
مشروم، كريمة، جبن جودة، جبن الموزاريال، جبن 
الريكوتا، صنوبر محمص، جبن بارميزان، زعتر برى 
وريحان  وريحان 

128

THE MARINARA NEW!
Shrimps, fresh salmon, chopped 
seabass, smoked salmon, spicy 
Ovio’s marinara, fried capers, 
mozzarella, Parmesan

المارينارا
جمبرى، سلمون، قطع من سمك القاروص،  
سلمون مدخن، صوص المارينارا الحار الخاص 
باوفيو، كابري، جبن الموزاريال والبارميزان

165

CINQUE FORMAGGI
Blue cheese, ricotta, mozzarella, 
gouda, roasted pine nuts, 
Parmesan, oregano & basil

شينكوي فورماجي
بلو تشيز، جبن الريكوتا، جبن الموزاريال، جبن جودة، 
 صنوبر محمص، جبن بارميزان، 
زعتر برى وريحان 

128

PEPPERONI
With mozzarella, tomato sauce,  
Parmesan, oregano

بيبيرونى
 مع جبن الموزاريال ، صوص الطماطم ، 
جبن البارميزان وزعتر بري  

125
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LINGUINI  
ALL’ARRABBIATA
Slow roasted tomato sauce, roasted 
peppers, Parmesan, chili & basil

لينجويني ال ارابياته
صوص طماطم مطهي ببطء، فلفل مشوي، جبن 
بارميزان، ريحان و فلفل حار 

95

LINGUINI ALFREDO
Mushroom cream sauce, sautéed 
chicken, Parmesan cheese

لينجويني الفريدو
دجاج مشوي، صوص كريمة بالمشروم و جبن بارميزان

125

PENNE DI FUNGHI
Roasted mushrooms, creamy sauce, 
Parmesan & olive oil

بينى بالمشروم
 مشروم مشوى بالفرن، كريمة،
 جبن البارميزان وزيت الزيتون

108

STEAK ALFREDO NEW!
Pan seared chopped fillet, duo pesto 
cream sauce, sun-dried tomatoes 
& balsamic caramelized onion, 
Parmesan

لينجوينى ستيك الفريدو
شرائح لحم الفيليه المطهية مع صوص الريحان 
والكريمة، الطماطم المجففة، مع البصل المكرمل 
مع البلسمك وجبن البارميزان

158

الباستا

PENNE CHICKEN  
& RED PEPPER NEW!
Creamy cheesy & roasted pepper 
sauce, sautéed chicken, sundried 
tomatoes, capers, Parmesan

 بينى الدجاج مع صوص 
الفلفل االحمر الحلو
الدجاج المطهى مع صوص الفلفل الحلو االحمر مع 
 الكريمة والجبنة،  طماطم مجففة مع الكابرى،
 وجبن البارميزان

128
PENNE GAMBERETTI
Shrimps, tomato sauce, garlic, cherry 
tomato, Parmesan

بيني جمبيريتي
 جمبري، صوص طماطم، ثوم، طماطم شيري، 
ريحان، و جبن بارميزان

140

LINGUINI DI SALMONE
Premium fresh & smoked salmon, 
cherry tomatoes, caramelized walnuts, 
creamy sauce

لينجويني دي سلمون
سلمون طازج ومدخن، طماطم شيري،عين الجمل 
المكرمل، كريمة وريحان  

168

FUSILLI DI POLLO
Creamy basil sauce, sautéed chicken, 
Parmesan, pine nuts

فوسيلي دي بوللو
 دجاج مطهي، جبن بارميزان، صنوبر 
و صوص الريحان الكريمي

138



CORDON BLEU
Parmesan crusted chicken breast 
with smoked turkey, beef bacon & 
cheddar cheese with herb sautéed 
vegetables & mashed potatoes

كوردن بلو
صدور الدجاج المتبلة بجبن البارميزان مع الديك 
الرومى المدخن، بيف بيكن،  جبنة شيدر يقدم مع 
خضار مطهي مع األعشاب وبطاطس مهروسة

138

األطباق الرئيسية

POULET AUX PISTACHES 
Grilled chicken breast with Ovio’s 
creamy pistachio sauce served 
with mashed potato & seasonal 
vegetables 

الدجاج مع الفستق
صدور الدجاج المشوية مع صوص الفستق 
والكريمة الخاص باوفيو يقدم مع البطاطس 
المهروسة والخضروات المطهية مع االعشاب

150

CHICKEN PAILLARD
Double chicken breast, lemon-
caper sauce & mashed potatoes 
gratin

دجاج بايارد
 صدور الدجاج مع صوص الليمون مع الكابر 
وجراتان البطاطس المهروس

130

HEALTHY GRILLED 
CHICKEN & QUINOA 
NEW!
Marinated chicken breast, fragrant 
cooked quinoa & lentils, citrus 
warm broccoli

الدجاج المشوى مع الكينوا
 صدور الدجاج المشوية تقدم مع العدس 
والكينوا و البروكلى  

128
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STEAK & ROSEMARY 
GARLIC BUTTER NEW! 
Grilled steak medallion, sundried  
tomatoes, soft rosemary garlic 
butter & demi-glace sauce, served 
with mashed potato gratin, roasted 
carrots 

االستيك مع الروزمارى والزبدة والثوم
ستيك مشوى يقدم مع ، طماطم مجففة 
وصوص الديمى جالس مع الزبدة بالثوم والروزمارى 
 مع جراتان البطاطس المهروسة والجزر
 المشوى بالفرن

210 CRUSTED SALMON 
NICOISE NEW!
Sun-dried tomatoes crusted 
salmon, baked Nicoise vegetables, 
tomato coulis, black olives served 
with mashed potatoes

سلمون نيسواز
سلمون مع الطماطم المجففة، خضروات 
المطهية بالفرن، الزيتون االسود والبطاطس 
المهروسة

230
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FILLET MIGNON
Beef fillet, herb sautéed vegetables, 
served with mashed potatoes & 
choice of demi-glace, mushroom  
or pepper sauce 

فيليه مينيون
لحم بقري، خضار مطهي مع األعشاب ، بطاطس 
مهروسة يقدم مع اختياركم من صوص ديمي 
جالس، المشروم او الفلفل

198

BEEF STROGANOFF
Tender beef fillet, mushrooms, 
onions, demi-glace cream sauce 
with spiced basmati rice, dash of 
sour cream

بيف ستروجانوف
 شرائح اللحم البقري، مشروم، بصل، ديمى

  جالس و صوص الكريمة،  وأرز بسماتي 
بالتوابل مع الكريمة الحمضية

165 STEAK ET FRITES
Char-grilled beef medallions with 
rich mushroom sauce & French fries

قطع اللحم المشوي والبطاطس 
قطع اللحم المشوي مع صوص المشروم 
وبطاطس مقلية

190

GRILLED SALMON
Herb roasted potatoes, sautéed 
vegetables, lemon butter sauce

سلمون مشوى
سلمون مع خضار مطهي مع األعشاب، البطاطس 
المحمرة مع األعشاب ، وصوص الليمون

220

SEABASS & PARMESAN 
SPINACH GRATIN NEW!
baked in a creamy spinach sauce, 
served with lemon, lentil quinoa pilaf

 سمك القاروص مع جراتان
 السبانخ وجبن البارميزان
 قاروص مشوى مع السبانخ والكريمة
 يقدم مع بيالف العدس مع الكينوا 

210



الحلو

OVIO’S FRUIT MIX
Our seasonal fruit salad in  
an orange juice base

سلطة الفواكه مع البرتقال
 قطع من الفواكه الموسمية الطازجة
 تقدم مع صوص البرتقال

60

PATE A CHOUX
Vanilla ice cream filled craquelin, 
roasted almonds, warm chocolate 
sauce

البروفيترول
عجينة الكراكيلين محشية بآيس كريم الفانيليا، 

واللوز المحمص مع صوص الشيكوالتة  

80

SALTED CARAMEL 
CHOCOLATE FONDANT
Baked to order, served with vanilla  
ice cream

 كيك المولتون الساخن
المحشو بصوص الكراميل المملح
تطهى بالطلب وتقدم مع آيس كريم فانيليا

85

MIXED BERRIES 
MILLE-FEUILLES
Thin crispy mille-feuilles, stuffed  
vanilla ice cream, topped with our 
homemade mix berries sauce 

ميل فوى مع التوت البرى
 قطع الميل فوى المقرمشة المحشوة 
 بآيس كريم الفانيال وتقدم مع صوص
 التوت البرى على الطريقة المنزلية

85

PASTRY
Choose your favourite European pastry from 
our display fridge

إختار حلوياتك األوروبية المفضلة من ثالجة العرض

Pâte à
 C

h
o
u
x

ICE CREAM (PER SCOOP)
Chocolate, vanilla or strawberry

آيس كريم
شيكوالتة، فانيليا أو فراولة

30



القهوة

OVIO’S CAFÉ AU LAIT
Our special touch from “Home”
A freshly brewed filter coffee
with hot milk

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

34

CAFFÈ LATTE
(Hot/Iced)

Espresso single, steamed milk

كافيه التيه
)ساخن / بارد(
 سينجل اسبرسو مع لبن ساخن

34

CAPPUCCINO
Espresso double, steamed milk,
milk foam

كابتشينو
اللبن الساخن مع اسبرسو دوبل و الفوم

35

DOPPIO
Espresso double

دوبيو
اسبرسو دوبل

30

ESPRESSO
Single

اسبرسو
سينجل

22

MACCHIATO
Espresso single, milk foam

ماكياتو
اسبرسو سينجل مع لبن فوم

24

SALTED CARAMEL LATTE
(Hot/Iced)

Espresso, salted caramel, milk

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

39

SPANISH LATTE
(Hot/Iced)

Espresso, condensed milk, milk

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

39

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

قهوة أوفيو بطريقة التنقيط
بدون إستخدام أي االت والعودة إلي
أساسيات تحضير القهوة البسيطة لنقدم
كوب قهوة مميز

39

OVIO’S HOT 
CHOCOLATE
Hot chocolate with whipped cream 
and marshmallows

الشيكوالته الساخنه علي طريقه أوفيو 
مع الكريمه المخفوقه و المارشميلو

55

CHOCOLATE DRINKS SPECIALTIES

CHOCOLATE LATTE
(Hot/Iced)

Espresso, chocolate sauce, milk

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

39



المشروبات

العصائر

FRESH JUICES

ORANGE 
برتقال

39

CARROT & ORANGE
 جزر و برتقال

39

 الكوكتيالت

COCKTAILS
DETOX
الديتوكس

ABC JUICE
Apple, Beetroot, Carrots 

عصير آي بي سي
تفاح.  بنجر، جزر

49

GREEN YARD
Apple, celery, cucumber,  
spinach, lettuce 

جرين يارد
تفاح، كرفس، خيار، سبانخ، خس

49

LEMON GINGER
lemon, ginger, green apple, carrots

الليمون بالجنزبيل
ليمون، جنزبيل، تفاح أخضر، جزر

49

BEETROOT
Beetroot, strawberry, ginger

البنجر
البنجر، الفراوله، الجنزبيل

49

LEMONADE
الليمون

RASPBERRY LEMONADE
لليمون بالراسبيري

34

PEACH LEMONADE
الليمون بالخوخ

34

MINT LEMONADE
الليمون بالنعناع

34

SMOOTHIES
السموزيز

SPINACH
with orange, raspberry, banana

السبانخ
مع برتقال، راسبيري، موز

44

MANGO
with basil

المانجو
مع الريحان 

44

STRAWBERRY
with mango, passion fruit

الفراولة
مع المانجو و الباشن فروت

44

RED BERRIES
with yogurt

 التوت البري األحمر 
مع الزبادي

44

SUPER JUICE
pineapple, banana, cranberry

 سوبر
أناناس، موز، عصير التوت البري

44

PEACH DREAM
Lemon, peach, passion fruit, 
grenadine

بيتش دريم
ليمون، خوخ، باشن فروت، جرينادين

44

BANANA
Banana, mango, kiwi

 الموز
موز، المانجو، الكيوي

44

KIWI
Kiwi, orange, lemon

 الكيوي
الكيوي، البرتقال، الليمون

49

FROZEN GINGER  
LEMONADE
with mint

الليمون المجمد مع الجنزبيل
مع النعناع

44

FRUITY AVOCADO NEW!
Avocado, mango, banana,  
milk & honey

أفوكادو بالفواكه
افوكادو، مانجو، موز، لبن وعسل

55
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STRAWBERRY / MANGO
فراولة / مانجو

42

KIWI
كيوي

48

GREEN APPLE
تفاح أخضر

55

and whatever the “Season” 
has to offer

 وكل ما هو متاح في الموسم



 الشــــاي

TEA LEAVES

BREAKFAST TEA
Black tea of Darjeeling, 
Assam & Ceylon 

ارجانك بريكفاست
الشاي األسود من دارجينينج، أسام و سيلون

36

EARL GREY
Black teas & organic 
italian bergamot

ارجانك ايرل جراي
 الشاي األسود و الشاي اإليطالي
 البرغموت األرجانيك

36

GREEN TEA TROPICAL
Green tea, tropical flowres, flower 
petals, pineapple bits

الشاي األخضر اإلستوائي
 شاي أخضر، زهور إستوائيه، 
 بتالت الزهور، قطع أناناس

36

MARRAKESH MINT
Chinese gunpowder green tea, 
Moroccan mint

نعناع مراكش
شاي أخضر صيني، نعناع مغربي

36

TEA BAGS
English breakfast or Green

 شاي فتله
الفطور االنجليزى او االخضر

24

المياه

WATER

DASANI
600 ml
1,5 lit 

دساني
600 ملي/ 1،5  لتر

18
22

BADOIT
330 ml

مياه بادوا
330  ملي

45

DETOX WATER NEW!
500 ml cucumber, mint, lemon 
مياه ديتوكس
 500 ملي مياه معدنيه مع الخيار،
النعناع، الليمون

20

المشروبات الغازيه

SOFT DRINKS

COCA COLA, FANTA 
SPRITE
كوكاكوال، فانتا، سبرايت

24

SODA WATER 
ماء الصودا

22

 الشاي المثلج

ICE TEAS

PEACH
خوخ

34

PASSION FRUIT
باشن فروت

34
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