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SIGNATURE SERVES
Selection of master creations only served at
The Ritz-Carlton Riyadh

لمسات الريتز كارلتون المميزة
مختارات من أفضل اللمسات فى الريتز كارلتون

Liquid Sunshine
66cal Sunshine in a glass, a vital blend of
freshly pressed carrot and orange, mixed
with turmeric, ginger, mint sherbet, and
scented with orange blossom

ليكويد شان شاين
الزجنبل مع عب هرر الربتقال, الكركم مع شربات النعناع, الربتقال, خلبط من عصري اجلزر
)66( السعرات الحرارية

Black Magic
77cal A magical blend of fresh citrus with
activated charcoal powder, orange
blossom sherbet and our signature
propolis and black lemon honey tincture

بالك ماجيك
خللط من الللمون الطاهج مع هرر الربتقال والعس

Emerald Orchard
122cal An energizing blend of green apple,
spinach and citrus served with aromatic
oils of fennel and aniseed, sweetened
with bee pollen and elemi infused
acacia honey
Up in Oud
82cal Cold brewed concentrate coffee, served
with aromatic orange blossom water,
spiced date infusion ginger, infused
Saudi honey and topped with soda
water
Rose of Taif
160cal Taif rose water, stirred up with fresh
pomegranate and hibiscus flowers, bee
pollen infused Saudi honey and served
over rose ice rock and rose of Taif pearls

Adults need 2000 1111
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

)77( السعرات الحرارية
ايمريالد اورشاد
عس اكاسلا, اللانسون, السبانخ, خللط من التفاح االخضر
)122( السعرات الحرارية

أب إن عود
خللط من تركلز القهو البارد وتقدم مع عب ماء هرر الربتقال والتمر مع الزجنبل والعس
السعودي والصودا
)82( السعرات الحرارية

ورد الطائف
العس, خملوط مع عصري الرمان الطاهج مضاف الله هرر الكركديه, ماء الورد الطائفي
السعودي يقدم مع مكعبات الثلج وحبات الورد الطائفي
)160( السعرات الحرارية

 وقد، سعرة حرارية في اليوم2000 المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو
.يختلف هذا المعدل من شخص آلخر
.جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب
 سيتم إضافتها على الفاتورة النهائي٪5 جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة
 جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم. صباحا2:00  صباحا حتى8:00 مفتوح يوميا من
 مساء6:00  لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة150  الحد األدنى لإلنفاق.الخدمة

Fragrant Fields
133cal Fresh green grapes shaken up with fresh
mint, green apple and lime served with
hints of sweet cardamom and frankincense,
charged with our signature Taif mint soda.

فراجرانت فيلد
 التفاح األخضر مع قطرات اللبان و اهلل احللو وملا, النعناع, خللط من العنب األخضر
النعناع الغاهية
)133( السعرات الحرارية

Art of Concentration
فن التركيز
45cal Cold brewed concentrate coffee and cold
brew souk spiced tea concentrate, served مضافا فوقه رغو, خللط من تركلز القهو والشاي املربد مع العس السعودي وشربات الزجنبل
اهلل مع الفانلال و ورق الذرب
with Saudi honey and ginger syrup, topped
with vanilla and cardamom foam with an
)45( السعرات الحرارية
elegant touch of gold leaf
Honey Blossom
167cal A luxuriously honeyed blend of our house
made pistachio milk, date and orange
blossom, served over cold brewed coffee
ice cubes
Sweet Harmony
119cal Blend of butterfly pea flower, coconut
water, home-made lemongrass syrup and
freshly pressed lemon juice.

هانى بلوسم
خللط من العس مع حللب الفست والتمر مع هرر الربتقال و مكعبات القهو املثلجة
)167( السعرات الحرارية

سويت هاموني
 شراب الللمون حمللة الصنع وعصري الللمون،  ماء جوه اهلند، مزيج من هرر الفراشة الباهالء
الطاهج
)119( السعرات الحرارية

تيرامسيو السائل
ومسحوق
كرمي
،فنجر
الللدي
وبسكوت
البارد
القهو
على
حيتوي
،
السائ
تريامسلو اإليطايل
Liquid Tiramisu
الكاكاو
181cal Liquid form of Italian tiramisu, combination
of cold brew coffee, lady finger,
)181( السعرات الحرارية
mascarpone, cream and cacao powder.

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

 وقد يختلف، سعرة حرارية في اليوم2000 المعدل الطبيعي إلحتياج الشخص البالغ من السعرات الحرارية هو
.هذا المعدل من شخص آلخر
.جميع البيانات الغذائية اإلضافية متوفرة عند الطلب
 سيتم إضافتها على الفاتورة النهائي٪5 جميع األسعار باللاير السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة
 جميع االسعار بالريال السعودى و تشمل رسوم. صباحا2:00  صباحا حتى8:00 مفتوح يوميا من
 مساء6:00  لاير سعودي للشخص الواحد يوميا من الساعة150  الحد األدنى لإلنفاق.الخدمة

