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All prices are in Saudi Riyals and subject to a 5% VAT to be added on your final bill.

SIGNATURE SERVES

Green 600  
The Classic of Al-Orjouan, inspired by our 
600-year old olive tree. A vital mix of green 
apple, cucumber and spinach infused with our 
signature olive leaf and served over spinach 
and olive infused ice.

Radiant Rose  
Our signature house-made grenadine, stirred 
with fresh pomegranate, elegant Taif rose and 
fresh citrus.

Mountain Harvest      
Freshly pressed carrot and orange churned 
through with fresh distillates of ajwain and 
Taif mint, sweet saffron infused honey and 
topped with a mint and spinach granite.

Whey to Go  
Freshly pressed cucumber, ginger juice and 
touch of a sea salt, Taif mint and fennel sugar 
shaken up with whey and topped with soda.

Spiced Tea Punch 
An exotic blend of fragrant spices, black tea 
and cinnamon infused Saudi acacia honey, 
served smoked with oud and cinnamon.

Arabic Garden   
An invigorating blend of freshly pressed 
carrot, orange and ginger. With hints of orange 
blossom and bitter orange oils.

Date Palm  
An indulgent blend of our signature cashew nut 
milk, cold-brew Arabic coffee, banana, Saudi 
dates and freshly ground cardamom.

FRESH JUICES
Strawberry, mango  
Avocado, pineapple, carrot  
Orange, grapefruit, kiwi 
Green apple, red apple 
Mint lemonade  

SHAKES & SMOOTHIES  
Caramel shake                                                       
Vanilla shake                                                            
Chocolate shake  
Banana shake 
Classic smoothie 

MINERAL WATER 

S.Pellegrino
small   
large  
Acqua Panna
small   
large  
Evian 
small  
large 
Perrier
small   
large    

SODAS 
Soda  
Pepsi 
Diet Pepsi  
7 up 
Diet 7 up 
Mirinda 

LOCAL FLAVORS
Saudi champagne glass 
Saudi champagne jug  

HOT BEVERAGES
Hot chocolate   
Arabic coffee - dallah 

SHORT COFFEE 
Single espresso 
Double espresso 
Macchiato 
Turkish coffee 

LONG COFFEE
Cappuccino 
Americano 
Café latte 

SELECTION OF TEA 
English breakfast  
Earl grey 
Darjeeling 
Chamomile 
Peppermint leaf 
Jade sword green 



A
L

 O
R

JO
U

A
N

B
E

V
E

R
A

G
E

 M
E

N
U

ن
وا

جـــــــ
ألر

ا
طعام

شروبات قائمة 
مل

ا



جميع األسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة 5٪ ليتم إضافتها على الفاتورة النهائية.

سيغناتور سيرفيس

األخضر 600   
ــجرة  ــن ش ــتوحاه م ــوان, مس ــن آل أورج ــيك م الكالس
الزيتــون القديمــة لدينــا والتــي تبلــغ عمرهــا 600 عــام, 
ــبانخ  ــار والس ــر والخي ــاح األخض ــن التف ــوي م ــج حي مزي
مــع أوراق الزيتــون, وتقــدم مــع الســبانخ والزيتــون 

ــج. والثل
راديانت روز  
ــر  ــا, مكــون مــن عصي ــوع يدوي ــن مصن شــراب الغرانادي
الرمــان الطــازج و زهــرة الطائــف الرائعــة والحمضيــات 

الطازجــة.
مونتان هرفست  
عصيــر الجــزر الطــازج و خالصــة البرتفــال الطــازج المقطر 
بنبــات األجويــن , نعنــاع الطائــف والزعفــران المنقــوع 

بالعســل ويقــدم مــع النعنــاع والســبانخ الطــازج.
واي تو جو   
ــر الزنجبيــل والقليــل مــن ملــح  ــار الطــازج مــع عصي الخي
البحــر, نعنــاع الطائــف و ســكر الشــمر ويخلــط بالــرج مــع 

مصــل الحليــب ويقــدم مــع الصــودا.
سبيس تي بنش    
مزيــج مــن العبــق المتبــل, والشــاي األســود والقرفــة 
ــع  ــدم م ــعودي, ويق ــنط الس ــل الس ــع عس ــوع م منق

القرفــة رائحــة العــود.
الحديقة العربية     
مزيــج منعــش مــن الجــزر الطــازج, والبرتقــال والزنجبيــل 

القليــل مــن زهــرة البرتقــال وزيــت البرتقــال الحامــض  
ديت بلم       
مزيــج مــن حليــب الكاجــو, مــع مشــروب القهــوة 
مــع  الســعودي  والتمــر  والمــوز,  البــاردة,   العربيــة 

الطــازج. الهيــل 

العصائر الطازجة
الفراوله-المانجو  
االفوكاتو-األناناس-الجزر  

البرتقال-الجريب فروت-الكيوي 
التفاح األخضر-التفاح األحمر  
الليمون بالنعناع  

المخفوقات-العصائر
الكراميل المخفوق  
الفانليا المخفوقه  
الشوكوالته المخفوقه  

الموز المخفوق  
العصير الكالسيك 

المياه المعدنيه
سان بليغرينو

صغير  
كبير  

أكوابانا
صغير  
كبير  

إفيان
صغير  
كبير  

بيريه
صغير  
كبير  

شراب الشعير الخالي من الكحول 
صودا           
بيبسي         
دايت بيبسي            
سفن أب           
دايت سفن أب              
ميراندا              
سعودي شامبين كوب   
سعودي شامبين جق       
شوكوالته ساخنه     
القهوه العربي دله     

القهوه
اسبرسو    
اسبرسو دبل         
ماكياتو    
قهوه تركي       

القهوه
كابوتشينو      
أمريكانو      
قهوه التيه     

تشكيله من الشاي
الشاي األنجليزي          
ايرل جراي     
شاي دارجلينج     
شاي الياسمين الفضي                
الشاي بالنعناع                        
شاي الجاد سورد األخضر            


