
MENU



From here the pleasure begins
من هنا تبدأ اللذه



Caramel Pops
كراميل بوبز

38 sr
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Vanilla Flower

38 sr

فانيال فلور



38 sr

Kunafa Balls - Cheesecake
كنافة تشيز كيك

Lift me up !

35 sr

ليفت مي اب



Lava Popcorn

الفا بوب كورن

Lava Cake
الفا كيك

34 sr

34 sr



French Toast Block

فرنش توست بلك

Date cake with Carmel
كيكة التمر بالكراميل

32 sr

30 sr



Diamond fondant
 دايموند فوندو

Black & White Chocolate Cake
بالك & وايت كيك

28 sr

32 sr



Dark Vanilla Mousse

دارك فانيال موس

Dark Vanilla Cake

دارك فانيال كيك

28 sr

28 sr



Dark Vanilla Cheesecake
دارك فانيال تشيز كيك

Red Velvet Cake

رد فيفلت كيك

28 sr

32 sr



Cinnamon Cake with Caramel

كيكة السينامون بصوص الكراميل المميز

Saffron Cake

كيكة الزعفران بالحليب

28 sr

23 sr



Pistachio Crêpe

كريب بنكهة الفستق

Lotus Crêpe
كريب بكريمة اللوتس

24 sr

24 sr



Dark Molten Mousse

دارك مولتن موس

French Toast Cubes w/ Pecans
مكعبات الفرنش توست بالجوز

28 sr

28 sr



Dark Vanilla Brownies Menu

دارك فانيال براوني

Sticky Brownie
براوني ساخنة بالمكسرات وااليسكريم

Brownie Cake with Nuts & Ice Cream
كيكة البراوني بالمكسرات

25 sr

25 sr



Banana Ice Cream with Waffer & Cream

ايسكريم الموز بالكريمه وبسكوت الويفر المقرمش

Ice Cream Balls
كرات االيسكريم

28 sr

28 sr



Dark Vanilla Pancake Menu

دارك فانيال بانكيك

Pistachio Pancake  بان كيك الفستق

Dark & White Pancake دارك & وايت بانكيك

Mini Pancake ميني بان كيك

28 sr

28 sr

28 sr



دارك فانيال فوندو

اختر ما يناسبك

فواكه مشكلة

مارشميلو

ميني كيك

فراوله

...

Dark Vanilla Fondue

Selection what you want !

Mixed Fruits

Marshmallow

Mini Cake

Strawberry

Dark Vanilla Cookies دارك فانيال كوكيز

Selection what you want !

Dream Cookies

Pudding Milk Cookies

Pudding Dark Cookies

اختر ما يناسبك

دريم كوكيز

كوكيز الحليب والشوكوالته الساخنة

كوكيز الشوكوالته الغامقه وااليسكريم

38 sr

32 sr

32 sr

38 sr

25 sr



Brownie Crêpe Rolls

لفائف الكريب بحشوة البراوني

Banana Crêpe Rolls
لفائف كريب بالموز

Dark Vanilla Sushi Crêpe Menu
 دارك فانيال سوشي كريب

30 sr

30 sr



Brownie Crêpe
 كريب بحشوة البراوني

Strawberry Crêpe
كريب بحشوة الفراولة والشوكالته

Chocolate Crêpe

كريب بالشوكوالته

30 sr

30 sr

28 sr



Classic Cinnamon Roll
كالسيك سينابون بالشوكوالته

Raspberry Pudding
كيكة التوت بااليسكريم

25 sr

26 sr



Dark Vanilla Waffles Menu
دارك فانيال وافلز

Chocolate Banana Waffle

Strawberry Banana Waffle

Mixed Fruits Chocolate Waffle

Pistachio Waffle

26 sr

26 sr

26 sr

26 sr

وافل الموز بالشوكوالته

وافل الفراوله بالشكوالته

وافل الفواكه بالشوكالته

وافل بالفستق



Selected Hot Drinks
خيارات المشروبات الحارة

18 sr

18 sr

18 sr

18 sr

16 sr

14 sr

18 sr

  6 sr

12 sr

16 sr

كابتشينو

التية

ماكياتو

بستاشيو التيه

فالت وايت

امريكان كوفى

سبانش التيه

اسبرسو

اسبرسو دابل 

قهوة تركية

Cappucino

Latte

Machitto

Latte Pistachio

Flat white

Black coffee

Spanish latte

Espresso single

Espresso double

Turkish coffee
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Arabic Coffee
القهوة العربية

20 sr 

28 sr

القهوة العربي

القهوة العربي

(صغير)

(كبير)

Arabic coffee (small)

Arabic coffee (large)

Tea Selection
ركن الشاى الفاخر

16 sr

16 sr

16 sr

16 sr

شاي انجليزي

شاي اخضر

شاي مغربي

شاي التيه

English breakfast

Green tea

Moroccan mint

Chai latte

Specialty Hot Chocolate
الشوكوالتة الساخنة

24 sr

18 sr

24 sr

24 sr

24 sr

24 sr

الشوكوالتة الساخنة

موكا

الشوكوالتة الساخنة بالورد

مشروب دارك فانيال الخاص

سبانش هوت شوكلت

شوكوالتة مارشميلو

Hot chocolate(milk, dark, white)

Hot mocha(regular, caramel)

Rose hot chocolate

Crunchy hot chocolate

Chocolate spania

Marshmallow chocolate



Frozen Drinks
خيارات المشروبات الباردة

18 sr

18 sr

18 sr

18 sr

14 sr

18 sr

18 sr

18 sr

18 sr

18 sr

18 sr

16 sr

16 sr

  4 sr

سبانش التيه

سولتد كراميل التيه

جوز الهند التيه

بستاشيو التيه

ايس امريكانو

مخفوق الشوكوالتة

مخفوق الفراولة بالفانيال

مخفوق الفانيال بالبسكويت

مخفوق الفستق

موكا

 شاي بارد

 عصير البرتقال

 عصير البرتقال والليمون

  ماء

Spanish latte

Salted Caramel latte

Coconut white choco latte

Iced Pistachio latte

Iced amercano

Chocolate frappe(milk, dark, white)

Strawberry vanilla float

Cookie vanilla shake

Pistachio shake

Iced mocha( regular, caramel, white)

Iced tea(strawbery, peach or lemon)

Orange juice

Lemon and orange juice

Bottle water

(فراولة ,خوخ ,نعناع)
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18 sr

18 sr

18 sr

18 sr

ليمون نعناع

فراولة كرز

مانجو خوخ

مانجو موز

Fruitty Smoothies
سموثيز الفاكهة

Lemon and mint

Strawberry cherry

Mango peach smoothie

Banana mango smoothie


