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كارلتون المسائى
شاى الريتز-
تقدم مع الثلج أو بدونه

حالوة القهوة
السادسة بإبراز
باستخدام مياه باردة
حتىاملطول
مساءاالتقطري
العامل! يتميز
القهوة يف
التيه حتضري
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احدكورأمجل
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الساعه
من
يوميا
(يقدم
الهيل|50
ملحوظ والتقليل من نكهات املرارة
قهوة بشكل
الطبيعية
هيل مطحون ,حليب ,اسربسو

من الناحية التارخيية ,بدأت عادة شرب الشاهى بعد الظهر من أنآآ ,دوقة بيدفورد السابعة
كالتهفلتر)
(قهوة
التيه|50
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ك
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(
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6
يبا
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مدة شوكالته ,اسربسو ,حليب
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قهوة وبطعم
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الرتشيح احد
أحد قمعاأليام
يف يعترب
يظعوكم |50
ان كر
الشاى مع بعض األكالت اخلفيفه .استمتعت كثريآ الدوقة بفكرة الشاى واالكالت
كركم ,اسربسو,
حليبفامرت ان يكون من عادهتا اليومية ,ومع مرور الوقت اشتهرت عادة الدوقة
الظهر
اخلفيفه مابعد
أداة ايروبرس

أحناء البلد والعامل.
متعارف
واصبح
عليهاريبايف ٤دقائق)
التحضري (تق
تستغرق مدة
مثلج|55
التيه

,حليبحتضري وكبس القهوة عرب فلرت ورقي مما يعطي القهوة طعما رائعا وغنيا.
مسبقا! يتم
تتذوقوه
فانيالقهوة
كوب
,اسربسو
ايسملكرمي

Royal English High Tea
)(SERVED DAILY FROM 14:00 TO 18:00

Historically speaking, the tradition of the
afternoon tea started with Anna, the 7th
Duchess of Bedford (1783-1857). The Duchess
decided one day that the time between lunch
and dinner was too long, hence, she told her
servants to serve tea with light snacks. The
Duchess enjoyed it very much and made it a
daily routine, which became famous
throughout the country and the world.

أداة التحضير باالنسحاب (سايفن)
شاى جينج |50

السندوتشاتدقائق)
مدة التحضري (تقريبا٦
تستغرق
شاىمن
تشكيلة
جينج فرط
إعداد القهوة هبذه األداة اليت ابتكرت منذ ما يقارب  ٢٠٠عام احتفال
أسود
كافيارشاي
السعرات احلرارية 90
املاحل
التارت
عملها,سور
السلمون
ليست مدهشة
سايفن”
,معمسيّت “
كرمي اليت
باالنسحاب
ذاته .آلية
حبد
,ليتشي ريد
,تشاي
حتضريجراي
البسونج ,إير
بوهيا
,أورجانيك
أسام
اح
و
آن
يف
قهوة
يقتني
ر
ط
جتمع
بل
حبسب،
لة
ومجي
السعرات احلرارية 86
خبز الشباتا مع البيض,بسطرمة اللحم

شاي
أخضرالقهوة بشكل كامل (مثل طريقة الكافيتيري الفرنسي)
عن طريق غمر

الربيوش
إستايل خبز
ويل,جابانيس ,مع
,السلمون املدخن
اخلضراو
مغريب بالنعناع
سينشا ,شاي
اتوارد ,دراجون
جادإس

كريبشاي
,لبنةأبيضمع العسل السعودي
قهوة نيترو |60

وايت بوين ,جامسني سيلفر نيدل
خليط من القهوة املقطرة باالضافه اىل غاز ثاىن أكسيد الكربون

السعرات احلرارية 70

شاي أعشاب

الكعكات
البابونج ,ليمون جراس مع الزجنبيل
زهرة

شايزبو-
بيبإرهوالكعك السادة
كعك بال
فنيتاج كوكيد فلور
مرىب الفراولة

السعرات احلرارية 170

شوكوالتة ساخنة|65

Sandwich selections
90cal Salmon egg, chive sour cream on savory
tartlets
86cal Egg, beef pastrami, ciabatta
Garden vegetable, smoked salmon,
brioche
70cal Crepe, labneh Saudi honey
Scones
170cal Raisin scones and plain scones
Lemon curd, strawberry jam

البلجيكية,1911حليب
شيكوالتة كاليبو
الحلويات
تشكيلة من

القهوه العربية |155

فيانسية الفستق والكرز
الربى
التوت
الليمون و
الشو
القيمة المضافة  ٪5ليتم إضافتها
لضريبة
وتخضع
تارتالسعودي
كوالتةبالريال
األسعار
قطعجميع
على الفاتورة النهائية .مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع
الفانيال
كيك
رسوم الخدمة الحد األدنى لإلنفاق  150لاير
,كيكو تشمل.
كوالتةالسعودى
الشوبالريال
االسعار
جميع األسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5ليتم إضافتها
القهوة العربية ,الهيل ,الزعفران ,وتقدم مع التمر

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

كرميه الليمون
شاى حسب اختيارك

سكونز ساده
سكونز بالفواكة المجففة
تشكيلة الحلويات الشرقية
المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو  2000سعرة حرارية في اليوم ،وقد يختلف هذا
المعدل من شخص آلخر.
جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب.
جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة  ٪5سيتم إضافتها على الفاتورة النهائي
مفتوح يوميا من  8:00صباحا حتى  2:00صباحا .جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم الخدمة.
الحد األدنى لإلنفاق  150لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة  6:00مساء

Sweet Selections
Coffee éclair
Pistachio cherry financier
Raspberry lemon & Caribe chocolate tarts
Chocolate & vanilla cupcakes
Your choice of tea selection
Plain scones
Dried fruit scones
Tasting of oriental sweets
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

