
Breakfast Platters وجبة فطور بالترز
Healthy Breakfast    59
Smoked salmon, 2 avocado on toast with 2 poached 
eggs, asparagus, quinoa fruit salad, detox juice with your 
choice of hot beverage

Arabic Breakfast    59
Labneh, grilled halloumi, foul madammes, manakish, flat 
bread, olives, cucumber, tomato served with turkish 
coffee. 

Italian Breakfast    37
Orange juice, mini croissant, jam, yoghurt with berries, grano-
la and toasted bread with your choice of hot beverage.

Prime Beef Breakfast    59
Charcoal grilled filleto steak 120gr, roast potato, sunny 
side up, salad

Segafredo Breakfast    49
Three omega 3 eggs as you like (fried, scrambled or 
omelet) served with toasted bread, beef sausages, 
bacon, side salad, baked beans, hash brown and sautéed 
mushrooms with a small fresh orange juice and a hot 
beverage. 

Pancake Breakfast    49
2 Buttermilk Fluffy Pancakes topped with melted butter 
served with 1 fried egg, Beef sausage, Bacon, Hash 
browns and a small fresh orange juice & a choice of hot 
beverage

وجبة إفطار صحية   59
سمك السلمون المدخن، ثمرتين أفوكادو على خبز محمص مع 

بيضتين مسلوقتين ونبات الهليون وسلطة فاكهة الكينوا وعصير 
ديتوكس مع مشروب ساخن من اختيارك

وجبة إفطار عربية   59
لبنة وحلومي مشوي وفول مدمس وخبز مفرود وزيتون وخيار 

وطماطم مع القهوة التركية 

وجبة إفطار إيطالية   37
عصير البرتقال وميني كرواسون ومربى وزبادي مع التوت 

وجرانوال وخبز محمص مع مشروب ساخن من اختيارك.

وجبة إفطار من اللحم البقري   59
شريحة لحم فيليتو مشوية على الفحم 120جم وبطاطا مشوية 

وبيض مقلي من جانب واحد وسلطة

وجبة إفطار سيجافريدو   49
3 بيضات أوميجا 3 مطهية حسب الرغبة (مقلي أو مخفوق أو 
أومليت) مع الخبز المحمص وسجق بقري ولحم بقري مقدد 

وطبق سلطة جانبي وفاصوليا مطهوة وهاش براونز وفطر مقلي 
مع كوب صغير من عصير البرتقال الطازج ومشروب ساخن.

وجبة إفطار من الفطائر   49
ُتقدم فطيرتان منفوش مغطاة بالزبدة المخفوقة مع بيضة مقلية 

وسجق بقري ولحم بقري مقدد وبراونز هاش وكوب صغير من 
عصير البرتقال الطازج ومشروب ساخن من اختيارك
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Healthy Breakfast

Pancake Breakfast

Italian Breakfast



Eggs benedict
Poached omega 3 eggs served on brioche bread 
and topped with rich homemade hollandaise sauce.

With veal bacon   45
With salmon and spinach   45
With turkey   39
With mushroom and spinach   39

Omelettes
Spinach burrata omelette   49
Kashkawan & mushroom   36
Chicken and mushroom   39
Smoked salmon & spinach   43
Turkey & cheddar cheese   36
Veggie omelet   33
Egg white omelette with avocado   39
Go green omelette with spinach   33

Manakish

Akawi                       19

Halloumi                  25

Kashkawan              21

Zataar                       12

Labneh                     19

Breakfast Pizza
Pizza with egg, bacon and spinach   39

Pizza avocado and egg   39

Shakshuka mediterranean    55
Three omega 3 eggs, red bell pepper, onion, tomato 
sauce and our secret shakshuka spices.

مناقش

19 عكاوي  
25 حلومي  
21 كاشكاوان 
12 زعتر  
19 لبنة   

بيتزا لوجبة اإلفطار
بيتزا مع البيض واللحم بقري المقدد والسبانخ   39

بيتزا افوكادو وبيض      39

55 شكشوكة ميديتريان  
ثالث بيضات أوميجا 3 وفلفل أحمر حار وبصل وصلصة 

الطماطم وتوابل الشكشوكة السرية.

بيض بنيديكت
ُيوش مغطى بصلصة  بيض أوميجا 3 مسلوق مع خبز الَبْر

هوالنديس غنية محلية الصنع.
مع لحم بقري   45

45 مع سمك السلمون والسبانخ  
مع لحم ديك رومي   39
مع فطر  والسبانخ    39

أومليت
أومليت بوراتا سبانخ  49

قشقوان وفطر   36
دجاج وفطر   39

سمك السلمون المدخن والسبانخ   43
لحم ديك رومي وجبنة شيدر   36

أومليت خضروات   33
أومليت أبيض مع االفوكادو   39

أومليت جرين جو مع السبانخ   33
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Bakery 

Plain croissant
Croissant with cheese and tomato 
Croissant with bacon and cheese
Croissant with egg and cheese
Croissant with turkey and cheese
Croissant with zataar
Croissant with nutella
Croissant with lotus spread
Blueberry muffin
Chocolate muffin
Cookies

Crepes, pancakes & french toast

Crepes with nutella 
Crepes with fruits
Nutella banana pancakes
Lotus pancakes
French toast served with maple syrup
Pancakes served with maple syrup

المخبز 

كرواسون عادي
كرواسون بالجبن والطماطم

كرواسون بلحم البقر المقدد والجبن
كرواسون مع البيض والجبن

كرواسون مع لحم الديك الرومي والجبن 
كرواسون مع الزعتر 

كرواسون مع النوتيال 
كرواسون مع زبدة اللوتس

شطائر العنب 
شطائر الشوكوال

الكعك 

الكريب والفطائر والتوست الفرنسي

كريب مع النويتال
كه كريب مع الفوا

فطائر الموز والنويتال
فطائر اللوتس 

توست فرنسي مع شراب القيقب 
فطائر مع شراب القيقب 
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12
15
23
19
21
13
15
15
14
14
10

30
35
33
33
29
29

Crepes with Berries



Soups
Pumpkin soup   29
Mushroom soup   29
Lobster bisque   39

Appetizers

Italian parmigiana  39
Layers of eggplant stuffed with tomato,
mozzarella cheese and parmesan
Calamari fritti            42
Crunchy calamari with chef special recipe served 
with garlic mayo and tomato sauce
Burrata bruschetta        35
A classic twist in toasted fresh bread with home-
made pesto sauce, plum tomato and burrata

الحساء
29 حساء قرع العسل 
حساء الفطر             29
39 لوبستر بيسك   

مقبالت

39 بارميجيانو اإليطالية 
شرائح باذنجان محشو بالطماطم وجبن موتزاريال والبارميزان

42 كاالماري فريتي  
كاالماري مقدد بوصفة خاصة مع الثوم وصلصة الطماطم 

والميونيز
35 بوراتا بروسكيتا  

تويست كالسيكي في الخبز المحمص الطازج مع صلصة البيستو 
محلية الصنع، وصوص الطماطم والبوراتا

Segafredo dynamite      42
Crispy batter fried shrimp or chicken tossed 
with spicy mayo sauce

Burratina         55
Burrata cheese dashed with chili flakes, walnuts, 
tomatoes drizzled with pure honey with rocket 
leaves and basil chiffonade

Quesadilla chicken ranch         33                                                                                                                          
flour tortilla stuffed and grilled with cheddar 
cheese and marinated chicken served with home 
made ranch sauce  

Quesadilla corn salsa        29                                                                                                                                
Flour tortilla stuffed and grilled with home 
made corn salsa, melted cheese and chef special 
sauce.

سيقافريدو ديناميت   42
جمبري او دجاج مقلي بالزبدة ومقرمش مخلوط بصلصة 

الميونيز الحارة

بوراتينا      55
بوراتا مقطع مع رقائق الفلفل الحار والجوز والبرقوق والطماطم 

مرشوش عليه العسل النقي مع الجرجير و ريحان شيفوناد

الدجاج     33 كيزاديال  رانش  
دقيق التورتيال محشوة والمشوية مع جبنة شيدر والدجاج منقع 

تقدم مع صلصة الرانش المنزلية  

كيزاديال صلصة الذرة     29        
دقيق التورتيال محشوة والمشوية مع صلصة الذره المنزلية، 

الجبن المذاب و الصلصة الخاصة.

10 11Mushroom Soup Quesadilla

Burratina



SECTION 2
Salads

Caprese salad 39
Buffalo mozzarella, plum tomato with fresh basil 
and balsamic vinegar topped with homemade 
pesto sauce

Greek salad 38
Mixed lettuce, cucumber, cherry tomatoes, black 
olives, feta cheese, red onion and peppers with 
our signature sauce

Ch c en fi o a ala       
Charcoal grilled chicken breast, sundried tomato, 
mixed leaves, raisins, pine nuts, with pesto mayo 
dressing.

Ceasar salad  29
Romaine lettuce tossed with crusted bread, 
shaved parmesan and homemade caesar dressing.
Add grilled chicken, salmon or shrimp  19

السلطات

39 سلطة كابريز 
جبنة وطماطم طازة مع الريحان الطازج والخل البلسمي 

المغطى بصلصة بيستو المنزلية

38 السلطة يونانية  
سود  مزي من الخس والخيار وطماطم الكرز والزيتون ا

حمر والفلفل مع صلصة السجنتشر وجبنة فيتا والبصل ا

يوسا الدجاج  سلطة سفي
صدور دجاج مشوية على الفحم وطماطم مجففة ومزي من 

الخضروات وزبيب وصنوبر مع صوص الميونيز والبيستو.

29 سلطة سيزر  
خس أخضر مخلوط بالخبز المقرمش وقشور البارميزان 

وصوص السيزر المنزي.
19 يضا معه دجاج أو سلمون أو جمبري مشوي  

ale ala    
Garden fresh kale leaves,  cherry tomato, feta 
cheese, pomegranate and walnuts tossed in 
yoghurt sauce

u noa ala     
White quinoa, halloumi cheese, baby spinach, 
cherry tomato, cucumber, strawberries, walnuts,  
citronette dressing.

oca o    
Mix green, avocado, cherry tomatoes, olives, 
boiled egg whites, yoghurt sauce.  

r lle  halloum  ala     
Grilled halloumi with fresh strawberries, mesclun 
tossed with balsamic reduction and parmesan

Burrata with grilled tuna salad   69
Charcoal grilled tuna loin with burrata, mixed 
leaves, watermelon with signature balsamic dress-
ing

سلطة الكا                                               
أوراق الكاي الطازجه، وطماطم الكرز، وجبن فيتا، ورمان وجوز 

مقلب في صلصة الزبادي

سلطة الكينوا           
، وطماطم الكرز والخيار  كينوا أبيض، وجبن حلومي، ولب السبان

والفراولة والجوز ومرق توابل سيترونيت.

أفوكادو إمارا                                      
سلطة، وأفوكادو، وطماطم شيري، وزيتون، وبيض مسلوق، 

وصلصة الزبادي.

سلطة حلوم مشوي   
حلومى مشوي مع الفراولة الطازجة، وميسكلون مقلب في خل 

بلسمي مخف وجبن البارميزيان 

بوراتا مع سلطة التونا المشوية    69
تونة مشوية على الفحم مع البوراتا وخلي أوراق وبطي مع 

مرق توابل بالخل البلسمي
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oca o ala Burrata with Grilled Tuna Salad



a ta   otto

otto

affron eafoo  r otto    
Risotto with mixed seafood, cherry tomato and 
creamy saffron sauce

otto th tal an truf e    
Risotto served with porcini mushroom and truf-
fle sauce
Pasta

a a na bolo ne e    
Homemade lasagna with slow cooked tomato, 
beef layered with rich and creamy béchamel 
sauce

e to a ta    
Penne pesto with chicken olives, sundried 
tomato and feta cheese

المعكرونة والريزوتو

يزوتو

كوالت البحرية      يزوتو بالزعفران والم
كوالت البحرية وطماطم الكرز  ريزوتو مع خلي من الم

وصلصة الزعفران الدسمة
ة اإليطالية    69     يزوتو مع الكم

ة   ريزوتو مع الفطر  البورسيني وصلصة الكم

باستا
الزانيا بصلصة الطماطم واللحم المفرو     

الزانيا منزلية مع صلصة طماطم مطهوة على نار هادئة 
وطبقات لحم البقر مع صلصة بشاميل غنية بالكريمة

مكرونة الباستا بصلصة البيستو      
مكرونة البيني بصلصة البيستو مع الدجاج والزيتون 

والطماطم المجففة بالشمس وجبنة الفيتا
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a l atelle th n  auce to e  th 
hr m  an  mu hroom    
enne arrabb ata  

Penne with garlic tomatoes, red peppers tossed 
with tomato basil sauce

a hett  carbonara   
Spaghetti with beef bacon in our homemade 
carbonara sauce

a hett  bolo ne e   
Spaghetti with traditional meat sauce and grated 
parmesan

a l atelle th creamy ch c en an  mu h
room   
Tagliatelle pasta tossed with grilled chicken and 
sautéed mushroom in a special creamy sauce

معكرونة تالياتل مع الصلصة الوردية مخلوطة بالجمبري 
والفطر     

البيني  أرابياتا    
حمر مخلوطة  مكرونة البيني مع الثوم والطماطم والفلفل ا

بصلصة الطماطم والريحان
بونارا      اسباجيتي الكا

سباجيتي مع لحم البقر  بصلصة الكاربونارا المنزلية مكرونة 
 إسباجيتي بولوجنيس      

سباجيتي مع صلصة اللحم وجبن البارميزيان  معكرونة 
المبشور 

معكرونة تالياتل مع دجاج بالكريمة والفطر   
معكرونة تالياتللي ومكرونة الباستا مخلوطتان مع الدجاج 

المشوي والفطر المقلي في صلصة الكريمة الخاصة

omema e ra ol  r cotta  nach  
Handmade ravioli from our chef stuffed with 
ricotta cheese and spinach served with rich
truffle sauce

omema e ra ol  mu hroom   
Handmade ravioli from our chef stuffed with 
ricotta and porcini mushrooms served with 
creamy mushroom sauce

ob ter ara o ta     
Lobster freshly grilled with spaghetti pasta in red 
or creamy white sauce.

معكرونة الرافيو الريكوتا المنزلية والسبانخ   69
معكرونة رافيوي يدوية من صنع الطاهي الخاص بنا محشوة 

بجبن الريكوتا والسبان تقدم مع صلصة الكم الغنية

معكرونة الرافيو اليدوية بالفطر    69
معكرونة رافيوي يدوية من صنع الطاهي الخاص بنا محشوة 

بجبن الريكوتا والفطر  تقدم مع صلصة الفطر  الكريمية

كركند اراجوستا 69
سباجتي والباستا  شطر كركند مشوي طازج مع المعكرونة ا

بصلصة حمرا أو صلصة بيضا بالكريمة.
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Penne Arrabbiata ob ter ra o ta



أطعمة مشوية
بال انجو فيليه أمريكي   119

بالك انجو فيليه أمريكي 250 جرام مشوي على الفحم 
طباق. يقدم مع صلصةالفطر و اختيار طبق واحد من ا

شريحة لحم بال انجو أالمريكية    109
شريحة لحم شهية وكثيرة العصارة 350 جرام تقدم مع 
الفطر أو صلصة حبوب الفلفل و اختيار طبق واحد من 

طباق. ا

ن المشوي   99 لحم الض
ن المشوي على الفحم يقدم مع أرز الزعفران و   لحم الض

صلصة

شيش طاوو     
مكعبات دجاج منقوعة وكثيرة العصارة مشوية على الفحم 

تقدم مع خضروات مشوية وخبز مفرود وبطاطا مقلية 
كطبق جانبي مع صلصة المايونيز والثومية.

سلمون مع صلصة البيستو    
سلمون فيليه مطهو يقدم مع صلصة سيجنتشر بيستو مع 

طباق الجانبية اختيار أحد ا
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rom he r ll
 blac  an u  fillet   

Charcoal grilled  black angus fillet 2 0g 
served with mushroom sauce and selection of 
one dish.

 blac  an u  r b eye tea    
ost flavorful and uicy  0g steak served with 

mushroom or peppercorn sauce and selection of 
one dish

r lle  lambcho      
Charcoal grilled uicy lamb chops  served with 
saffron rice and demi-glace

h h ta oo    
Juicy marinated chicken cubes chargrilled served 
with grilled vegetables, freshly baked flat bread 
and french fries on the side with garlic mayo 
sauce.

almon e to   
Baked salmon fillet served with signature pesto 
sauce and one selection of side dish

r lle  ambcho

Ch c en Cacc atore 

 Blac  n u  llet h h a oo



r lle  lob ter   
Charcoal grilled lobster in herb garlic butter 

sauce served with saffron rice

ob ter therm or     
Lobster cooked in rich and creamy sauce and 

served with saffron rice

Surf n turf     129
300gms striploin with oven roasted half lobster 

served with mashed potatoes

umbo ra n     
rilled umbo prawns served with saffron rice 

and lemon garlic butter sauce.

una arab ca   
Grilled tuna loin marinated with local herbs with 

grilled vegetables with lemon garlic sauce.

كرنكد مشوي    109
كرنكد مشوي على الفحم بصلصة زبدة الثوم 

عشاب يقدم مع أرز بالزعفران با
يرميدور   109 كركند ال

سرطان البحر مطهي في شربة دسمة وكريمية تقدم 
مع أرز بالزعفران

طب سور اند تور     129
300 جرام ستريبلوان مع نص كركند محمص في 

الفرن يقدم مع البطاطا المهروسة
جمبري جامبو    89  

جمبري جمبو مشوي يقدم مع أرز بالزعفران 
والليمون مع صلصة زبدة الثوم.

تونا عر      
عشاب المحلية مع  تونا مشوية مع مخلل منقو با

خضروات مشوية مع صلصة الثوم بالليمون.

Sides 
Bro n r ce 

affron r ce

a he  otatoe

teame  e etable   

French fries

eet otato fr e

aut e  mu hroom

oa te  otatoe

بي ا با أ
أرز بني 

أرز زعفرا

روسة بطاطا م

ية بالبخار  خضروات مط

بطاطا مقلية   

بطاطا حلوة مقلية  

فطر مق  

بطاطا محمصة  
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Surf N Turf

almon e to



ruf e chee e bur er          
12 g wagyu beef burger with truffle sauce 
and melted cheddar cheese.
ala eno Bur er   

125g wagyu beef burger with jalapeno and 
our special dynamite sauce.

a yu beef l er c     
uicy sliders with our signature burger sauce

Ch c en bur er     
Charcoal grilled chicken burger with melted 
cheddar cheese

ة            برجر جبن و الكم
ة  120 جرام برجر واغيو من لحم البقر مع صلصة الكم

وجبن شيدر ذائب.
برجر جاالبينو       

120 جرام برجر واغيو من اللحم مع جاالبينو وصلصة 
الديناميت.

يو       قطعتي ساليدر بي وا
شريحتين طريتين مع صلصة البرغر الخاصة بنا

برجر دجاج     
برجر دجاج مشوي على الفحم مع جبن شيدر ذائب

ADD ONS
Beef bacon 
Caramel e  on on  
Che ar chee e 

aut e  mu hroom
eet otato fr e  

r e  th chee e 

ات ا ا
لحم بقري

بصل بالكراميل
جبنة شيدر
فطر مق 

بطاطا حلوة مقلية
بطاطا مقلية بالجبنة 

Burger & sliders
e u e r me a yu beef n our bur er an  t  

charcoal r lle  to erfect on to en ure a u cy 
bur er 

Bur er no  
12 g agyu Beef in otato bun with chef 
special sauce

a yu beef bur er 
200g Charcoal grilled agyu beef attie in 
potato bun, cheddar cheese, tomato, iceberg 
and carameli ed onions with burger sauce

Bacon  mu hroom melt 
12 g agyu Beef burger with crispy beef 
bacon and saut ed mushrooms with melted 
cheddar cheese and mushroom sauce

ا ول
و مشوي ع  ر و يو برايم  البر نحن نستخد لحم وا

ر طري الفحم بشكل تا لضمان بر

بورجرينو                                
125 جرام بي واغيو في كعكة البطاطس مع صلصة 

مطهية بشكل خاص

يو                              برجر بي وا
فطيرة 200 جرام بي واغيو مشوي على الفحم في 

كعكة البطاطس، وجبن شيدر، وطماطم، وأيس بيرج 
وبصل بالكراميل مع صلصة برغر

ائب                  لحم بقري مقدد وفطر 
125 جرام برغر  واغيو  من لحم البقر مع لحم البقر 

المقدد المقرمش وفطر  سوتيد مع جبن شيدر 
ذائب وصلصة الفطر 

SECTION 3

10

24 25

a yu Beef l er

ala eno Bur er Bacon  u hroom elt



Sandiwches & wraps

ll sandwiches and wraps are
served with fries or a small salad

tea  an ch 

r lle  ch c en an ch

r lle  ch c en t a ra  

Club an ch 

ur ey an  chee e  

r lle  halloum  an ch

omato an  mo arella

r lle  e etable  

جميع السندويشات و اللفائ تقدم مع بطاطس 
مقلية و سلطة.

ساندويتش ستيك بقري

سندويش الدجاج المشوي

لفائ دجاج تيكا المشوي

كلوب ساندويتش  

لحم ديك رومي وجبنة 

ساندويتشات حلومي مشوي

يال  طماطم و موزا

خضراوات مشوية  

ات و السا
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tea  an ch r lle  Ch c en a ra



Pizza
ar her ta   

omato sauce, mo arella cheese and basil
a a ola    

omato sauce, mo arella cheese and spicy 
beef salami

eafoo  a 
i a sauce, mo arella cheese, calamari, 

shrimps , mussels and clams saut ed with 
olive oil, garlic and parsley over pi a crust.
Cal one     

i a pockets stuffed with tomato sauce, mo
arella, mushroom, scamor a with beef bacon

l  mu hroom a    
omato sauce, mushroom and scamor a 

cheese

ruf e a tea    
i a with truffle sauce topped with  
ngus beef tenderloin strips.
r ma era a   
omato sauce, o arella Cheese, rilled sea

sonal egetables, topped with rocket and 
parmesan.

e to a   
Buffalo o arella opped with ine nuts and 
pesto auce.

a b anca   
rilled chicken with fresh mo arella cheese, 

parmesan, peppers, olives  cherry tomatoes
a buratta   

Creamy Buratta Cheese, Cherry omatoes, 
ocket, roasted walnuts and beef bacon

Ch c en an  mu hroom a  
rilled chicken and mushroom in creamy 

mushroom sauce
a a   

Chicken tikka, bell peppers, coriander topped 
with yoghurt sauce

ة      ستيك بيتزا الكم
مريكي  ة مغطاة باالنجو ا بيتزا مع صلصة الكم

. وشرائح لحم انجو
بيتزا بريمافيرا   

صلصة الطماطم وجبن موزاريال وخضروات موسمية 
. مشوية مغطاة بالجرجير و الجبن الجا

بيتزا بيستو    
بوفالو موزاريال مغطاة بجوز الصنوبر وصلصة البيستو.

بيتزا بيانكا  
دجاج مشوي مع جبنة الموزاريال الطازجة، بامزيان، 

فلفل حلو، زيتون و طماطم صغيرة.
بيتزا بوراتا  

جبن بوراتا الكريمية  مع طماطم الكرز والجرجير  
واللحم المدخن.

بيتزا الجبن والفطر   
دجاج مشوي وفطر مع صلصة الفطر الكريمية 

بيتزا تيكا   
دجاج تيكا مع الفلفل والكزبرة مع صلصة الزبادي

ا البي
ريتا      مار

صلصة الطماطم وجبن موزاريال وباسيل
بيتزا ديافوال     

صلصة الطماطم وجبنة موزاريال ولحم البقر 
السالمي الحار

كوالت البحرية      بيتزا الم
صلصة بيتزا وجبنة موزاريال وكاالماري وجمبري 

وبلح البحر وبطلينو مقلي بزيت الزيتون وثوم 
وبقدونس على قشرة البيتزا.

كالزون   
بيتزا بطبقات محشوة بصلصة الطماطم وموزاريال 

وفطر  وسكامورزا مع لحم البقري المقدد 
بيتزا الفطر البري     

صلصة الطماطم وفطر وجبن سكامورزا
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Desserts
unafa chee e 
unafa cream 
unafa chocolate
dd a scoop of ice cream
affron m l  ca e

l  ca e of the ay
ram u 

t c y ate u n
Bro n e  
Chocolate fon ant

berry tart 
e  el et ca e 

Blueberry chee e ca e
tra berry chee e ca e

Carrot ca e 
r le chocolate 
otu  chee e ca e
ru t ala

ات الحل
كنافة بالجبن

كنافة بالكريمة 
كنافة بالشكوالتة 

يس كريم افة ملعقة  ا
كعكة الحليب بالزعفران 

كعكة الحليب اليومية  
تيراموسو 

بودين العجوة اللزجة
الكعك  

فوندان الشكوالتة 
ي التوت  تارت م

كعكة الريد فيلفيت

تشيز كيك التوت 
تشيز كيك الفراولة  

كيكة الجزر 
ال طبقات ات ال كيكة الشكوالتة 

تشيز كيك باللوتس
كه  سلطة فوا
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l  Ca e unafa

otu  Chee e Ca e t c y ate u n

Chocolate on ant




