
 
 

 
 
 
 
 
 
RITZ- CARLTON COFFEE INNOVATIONS  
               
Cold Brew   
3cal Served over ice or straight up using a cold brewing 

technique, this coffee will fascinate you. Brewed with 
cold water for several hours in a dripping process, 
this coffee has less bitter aromas but the full flavor of 
its beans        

 
Fresh Pour over   
4cal Preparation time ca. 6 min 

Traditional brewed coffee in the gentlest way, to 
create a smooth and aromatic experience     

 
 Aero Press             
4cal  Preparation time ca. 6 min 

A cup of coffee you never had before. Brewed and 
pressed through a filter to produce a creamy and 
pure taste 

                  
Syphon   
 4cal Preparation time ca. 6 min 

This almost 200 year old method of brewing   coffee 
is a fantastic way to enjoy a delicious cup   
ceremoniously. The Vacuum method brewing 
produces an intense cup packed with flavor yet very 
clean and smooth on the palate 

 
 
Nitro  
 4cal Two textures of cold brewed coffee, one original, one 

infused with NO2. A modern twist of cold coffee 
 
 
Trinity  
4cal Preparation time ca. 10 min 

Press, drip and immersion brew methods have been 
combined in Trinity ONE and engineered on the 
concept of a pressure brewer, pour over device and 
small cold brewer. Only coffee maker that can press 
with gravity for unique extraction and consistent 
results 

 

 
 

 

Adults need 2000 calories on average per day. The individual needs of 
calories may vary from person to person. 

The additional nutritional data are available upon request. Open daily 
from 8:00am to 2:00am.  Minimum consumption of 150 SAR per 

person is applied daily from 6:00pm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

القهوة لدى فندق الريتز كارلتون ابتكارات  

 
الباردقهوة بالتقطير   

(3السعرات احلرارية )  
دم مع الثلج أو بدونهتق   

احد أمجل غرائب حتضري القهوة يف العامل! يتميز التقطري املطول باستخدام مياه باردة بإبراز حالوة 
قليل من نكهات املرارةالقهوة الطبيعية بشكل ملحوظ والت  

 
  قمع الترشيح )قهوة فلتر(

  (4السعرات احلرارية )
دقائق( 6تستغرق مدة التحضري )تقريبا  

.   يعترب قمع الرتشيح احد أكثر أدوات إعداد القهوة استمتاعا، ينتج عنه قهوة بطعم متناسق وواضح
             

                                  
 أداة ايروبرس 

(4السعرات احلرارية )  
دقائق( ٤تستغرق مدة التحضري )تقريبا  

كوب قهوة مل تتذوقوه مسبقا! يتم حتضري وكبس القهوة عرب فلرت ورقي مما يعطي القهوة طعما رائعا 
.وغنيا  

 
 أداة التحضير باالنسحاب )سايفن( 

                   (4السعرات احلرارية )
قائق(          د ٦تستغرق مدة التحضري )تقريبا   

عام احتفال ٢٠٠إعداد القهوة هبذه األداة اليت ابتكرت منذ ما يقارب   
ليست مدهشة ” سايفن“حبد ذاته. آلية عملها باالنسحاب اليت مسّيت   

 ومجيلة حبسب، بل جتمع طريقتني حتضري قهوة يف آن واح
 عن طريق غمر القهوة بشكل كامل )مثل طريقة الكافيتيري الفرنسي(

 
هوة نيتروق   

(3السعرات احلرارية )  
  خليط من القهوة املقطرة باالضافه اىل غاز ثاىن أكسيد الكربون

  قهوة ترنيتي

(4السعرات احلرارية )  

دقائق( 10تستغرق مدة التحضير )تقريبا   

هاذي القهوة المميزة جمعت جميع أنواع تحضير القهوة في طريقة 

الفلترةز طريقة التحضير هاذة  واحدة الضغط بقوة الجاذبية, التقطير و

 تستخلص النكهة الصافية من بذور القهوة
 

 
 

 من المعدل هذا يختلف وقد اليوم، في حرارية سعرة 2000 هو الحرارية السعرات من البالغ الشخص إلحتياج الطبيعي المعدل
.آلخر شخص  

.الطلب عند متوفرة اإلضافية الغذائية البيانات جميع  
النهائي الفاتورة على إضافتها سيتم ٪5 المضافة القيمة لضريبة وتخضع السعودي باللاير األسعار جميع  

 األدنى الحد .الخدمة رسوم تشمل و السعودى بالريال االسعار جميع. صباحا 2:00 حتى صباحا 8:00 من يوميا مفتوح
اءمس 6:00 الساعة من يوميا الواحد للشخص سعودي لاير 150 لإلنفاق  

 


