
 

 
 
 

 قهوة
1السعرات احلرارية          واسربسسنجل                      

2السعرات احلرارية                                ماكياتو  
قهوة تركية            3السعرات احلرارية                      

قهوة    
88السعرات احلرارية                            بتشينو كا    

2السعرات احلرارية                             امريكانو     
78السعرات احلرارية                              قهوة التيه 
86السعرات احلرارية                             هيل التيه 
86السعرات احلرارية                             بالك التيه 

تيهال او شوكالته كراميل  
122السعرات احلرارية     حليب   او شوكالته كراميل ,اسربسو ,

  كركم
81السعرات احلرارية                    كركم, اسربسو, حليب  

 التيه مثلج
 فانيال ايس كرمي ,اسربسو  , 125السعرات احلرارية       حليب

 
جينج شاى  

 شاي أسود
,ليتشي ريد أسام ,أورجانيك بوهيا البسونج ,إير جراي ,تشاي  

 شاي أخضر 
 جادإسوارد ,دراجون ويل,جابانيس إستايل سينشا ,شاي مغريب بالنعناع 

 شاي أبيض 
 وايت بوين ,جامسني سيلفر نيدل 

 شاي أعشاب 
 زهرة البابونج ,ليمون جراس مع الزجنبيل 

إره   -شاي بو  
 فنيتاج كوكيد فلور
 شوكوالتة ساخنة

174السعرات احلرارية      ب,حلي1911شيكوالتة كاليبو البلجيكية  
 

  القهوه العربية
  18السعرات الحرارية   القهوة العربية ,الهيل ,الزعفران ,وتقدم مع التمر

 

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

.آلخر شخص من المعدل هذا  
.الطلب عند متوفرة اإلضافية يةالغذائ البيانات جميع  

النهائي الفاتورة على إضافتها سيتم ٪5 المضافة القيمة لضريبة وتخضع السعودي باللاير األسعار جميع  

 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 األدنى الحد .الخدمة  

 
 
 
Short Coffee  
1cal Single Espresso 
2cal Macchiato 
3cal Turkish 
 
Long Coffee 
88cal Cappuccino 
2 cal Americano 
78cal Café Latte 
86cal Cardamom latte  
86cal Black latte 
 
Caramel or chocolate  
122 cal Caramel or chocolate, espresso, milk  
Turmeric  
81cal Turmeric, espresso, milk 
Ice cream Latte  
125cal Vanilla, ice cream, espresso, milk  
 
 
Tea  
Black Tea  
Assam breakfast, organic bohea lapsang,   
earl gray, chai, lychee red 
Green Tea  
Jade sword, dragon well, Japanese style 
Sencha, Moroccan mint 
White Tea 
White peony, jasmine silver needle 
Herbal Infusion 
Chamomile flowers, lemongrass and ginger 
Oolong Tea 
Yellow gold 
Pu-erh Tea  
Vintage cooked flower 
Hot chocolate  
174cal CalleBaut Belgium 1911, milk 
 

Arabic coffee  
18cal Arabic coffee, cardamom, saffron 

Served with dates     
 

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 


