


ــوم مبّكر هج
بالوميتاس أال سال

فشار طازج مملح

20 رق

أسيتوناس ألينياداس
تشكيلة زيتون

20 رق

بان ي أسييت دي أوليفا
تشكيلة من الخزب بزيت الزيتون البكر الممتاز

35 رق

بتاتاس تشيبس
رقائق البطاطس مع التغميسة: صلصة طماطم حارة، صلصة تارتار، صلصة أليويل

20 رق



وجبــات خفيفــة
النجوستني فريتوس

روبيان النمر المقرمش ملفوف بالريحان

45 رق

ألتاس دي بويو كرخينتس عىل طريقة داني غارسيا
أجنحة دجاج مقلية عىل طريقة الشيف داني غارسيا

55 رق

بيمينتوس دي بادرون
فلفل البادرون

45 رق

كاالماريس فريتوس
كاليماري مقرمش مع صلصة أيويل بالثوم المحمص

50 رق

تورتيال دي بتاتاس
أومليت إسباني كالسيكي يحتوي عىل بطاطا وبيض وبصل مكرمل

45 رق



الكالســيكو فــي كل يــوم
بوكاتا مريينغ دي كاالماريس

ساندويتش كاليماري مقيل عىل طريقة مدريد مع مايو حامض
60 رق

 الكالسيكو إنساالد سزير كون سيسينا،
النغوستينوس أوه بويو فريتو

 سلطة السزير الكالسيكية مع الخزب المحمص والجنب واختيارك من:
لحم بقري مقرمش أو روبيان أو قطع دجاج مقلية

65 رق

يــة لبدا ا
جواكامول

جواكامويل مع جبنة الموزاريال وبذور عباد الشمس والناتشوز
60 رق

ناتشوز ألو غراندي
 ال ليجا ناتشوز مع واغيو كوريزو وبيكو دي جالو وأفوكادو

وجنب مانشيجو والكريمة الحامضة
70 رق

فريدوريتاس إن أدوبو
 الربوكيل والقرنبيط مع توابل حمضية مخللة

وسلطة اللوز المقرمشة
55 رق



المهمــة اللحظــة 
جميع األطباق تقدم مع اختيارك من البطاطس المقلية أو البطاطس المشوية

برغر بول
برغر لحم أنجوس وصوص بي وبل مع جبنة شيدر وخس بالزبدة

85 رق

برغر بول إكس إل
دبل انغوس برغر وجبنة شيدر وخس بوسطن مع بيكون مقرمش وصوص بي بول

150 رق

برغر الدجاج
فخذ دجاج متبل مقيل ومايونزي راس الحانوت مع طماطم وخس بوسطن

75 رق

لوبسرت رول
رول بطاطا طرية مع لوبسرت كندي ومايونزي كيمتيش حار

98 رق



. . ــا متحدون. دائم
2 إىل 4 أشخاص

سريليون ستيك
 ستيك أنجوس مع بطاطا مقلية، بروكيل محمص، هليون، جزر، ذرة،

طماطم كرزية، رشائح خزب المحمص مع البقدونس وزيت الثوم وبعض الصلصة
495 رق

بولو أسادو
 دجاج مشوي مع بطاطا مقلية، بروكيل محمص، هليون، جزر، ذرة، طماطم كرزية،

رشائح خزب المحمص مع البقدونس وزيت الثوم وبعض الصلصة
320 رق



ــة ئي النها ــة  لنتيج ا
أناناس بالكراميل

أناناس مكرمل مع زبادي البانش فروت وحلوى النعناع
40 رق

نوتيال بارا مورير
آيس كريم نوتيال مع الفشار مكرمل وبسكويت جوز الهند وجوز الهند الجاف

65 رق

هابي هيبو آيس كريم
 اصنع اآليس كريم بالطريقة اليت تحب، آيس كريم شوكوالتة وفانيليا، فادج الشوكوالتة،

إضافات عىل اآليس كريم، بسكويت لآليس كريم
40 رق

تشزي كيك
جبنة كريمية مخفوقة، مربى التوت، زبدة السرتيوسيل، سوربيه التوت

40 رق



التاب
إبريق سعة 2 لرت حجم كبري  حجم صغري   

185 رق 50 رق  30 رق  ستيال أرتوا 
بلجيكا

185 رق 50 رق  30 رق  هاينكن 
هولندا

185 رق 50 رق  30 رق  بدوايزر 
الواليات المتحدة األمريكية

زجاجات ووعاء
Bucket  Bottle   

180 رق 42 رق  ستيال أرتوا  
بلجيكا

180 رق 42 رق  هاينكن  
هولندا

180 رق 42 رق  بدويايزر  
الواليات المتحدة األمريكية

180 رق 42 رق  كورونا  
المكسيك

180 رق 42 رق  بريوني  
إيطاليا

180 رق 42 رق  بيك  
ألمانيا

180 رق 42 رق  ليف بلوند  
بلجيكا

180 رق 42 رق  تايغر  
سنغافورة

180 رق 42 رق  سان ميغيل اليت  
الفلبني

42 رق  سافانا دراي  
جنوب أفريقيا

42 رق  إسرتيال غاليسيا  
إسبانيا

50 رق  فرانزيسكانري  
ألمانيا 

55 رق  جينيس   
أيرلندا 



كوكتيل
مارجريتا الفراولة

تاكيال | فراولة | اليم
70 رق

بانش فروت مارجريتا
تاكيال | بانش فروت | اليم

70 رق

فروزن سرتوبريي ديكريي
رم | فراولة | اليم

70 رق

بينا كوالدا
رم | جوز الهند | األناناس

70 رق

بلودي ماري
الفودكا | عصري الطماطم | ليمون | خليط بلودي ماري

70 رق

أبريول سربيزت
ابريول | نبيذ فّوار | صودا

70 رق

برييز موهيتو
رم | التوت الطازج | اليم | صودا

70 رق

جن بزييل
جن | ريحان | اليم | سكر

70 رق



صغري وقوي
نصف دزينة شوت   

220 رق 50 رق  ب - 52 
قهوة ليكيور | بايلزي | أورانج ليكيور

220 رق 50 رق  بلو كاميكازي 
فودكا | بلو كوراكاو | ليمون

220 رق 50 رق  سباييس كيك 
فايربول | ليمون | زنجبيل

220 رق 50 رق  بلو مون 
جن | رشاب التوت األزرق | بلو كوراكاو

مرشوب قوي
نيجروني

كامباري | سويت فريماوث | جن
95 رق

أولد فاشيند
بوربون | أنجوستورا مر | سكر | برتقال

95 رق

لونغ آيالند آيس تي
فودكا | تاكيال | تريبل سيك | جن

رم | ليمون | سكر | كوال
100 رق

أديوس
الفودكا | تاكيال | بلو كوراكاو | جن

رم | ليمون | سكر | سربايت
100 رق



فودكا
زجاجة شوت   

1100 رق 50 رق  أبسلوت بلو 
السويد

1450 رق 80 رق  سريوك 
فرنسا 

1375 رق 95 رق  بلفيدير 
بولندا 

1950 رق 95 رق  غراي غوس  
فرنسا

1850 رق 110 رق  ستولتشنايا إليت 
التفيا 

جن
زجاجة شوت   

950 رق 50 رق  لندن هيل 
المملكة المتحدة

950 رق 50 رق  غوردونز 
المملكة المتحدة

1100 رق 55 رق  بومباي سافري 
المملكة المتحدة

1000 رق 65 رق  تانكوراي 
المملكة المتحدة

1000 رق 70 رق  هندريكس 
اسكتلندا 

1550 رق 75 رق  تانكوراي 10 
المملكة المتحدة

1800 رق 110 رق  بولدوج 
المملكة المتحدة



RUM
زجاجة شوت   
900 رق 50 رق  باكاردي كارتا بالنكا 

كوبا

950 رق 65 رق  باكاردي كارتا نيجرا 
كوبا

900 رق 65 رق  باكاردي أوخارت 
كوبا

950 رق 65 رق  الكابنت مورغان سبايسد 
جامايكا 

1450 رق 70 رق  ماليبو 
بربادوس

1050 رق 70 رق  أبليتون ريسريف 
جامايكا

1050 رق 70 رق  هافانا كلوب – 7 سنوات 
كوبا

1400 رق 70 رق  أنجوستورا 1919 
ترينيداد وتوباغو

3000 رق 125 رق  إلدورادو – 8 سنوات 
غيانا

TEQUILA
زجاجة شوت   

950 رق 60 رق  خوسيه كويرفو سيلفر 
المكسيك

950 رق 60 رق  خوسيه كويرفو جولد 
المكسيك

1050 رق 70 رق  خوسيه كويرفو 1800 أنيجو 
المكسيك

5500 رق 295 رق  هريادورا أنيجو 
المكسيك



ويسكي وبوربون
زجاجة شوت   

950 رق 60 رق  جيم بيم 
الواليات المتحدة األمريكية

1200 رق 70 رق  فيموس غروس 
اسكتلندا

1150 رق 70 رق  جيمسون 
أيرلندا

1050 رق 70 رق  جاي أند بي رير 
اسكتلندا

1250 رق 70 رق  جاك دانييلز 
الواليات المتحدة األمريكية

1250 رق 80 رق  غلينليفيت فاوندرز ريسريف 
اسكتلندا

1550 رق 85 رق  شيفاز ريغال – 12 سنة 
اسكتلندا

1250 رق 85 رق  غلينفيديتش – 12 سنة 
اسكتلندا

1350 رق 85 رق  الفرويج – 10 سنوات 
اسكتلندا

1250 رق 85 رق  جاك دانييلز سينغل باريل 
الواليات المتحدة األمريكية

1250 رق 85 رق  ميكرز مارك 
الواليات المتحدة األمريكية

1000 رق 85 رق  بوفالو تريس 
الواليات المتحدة األمريكية

1495 رق 85 رق  جاي دبليو بالك ليبل 
اسكتلندا

2450 رق 110 رق  جاي دبليو دبل بالك 
اسكتلندا

2050 رق 110 رق  غلينفيديتش – 18 سنة 
اسكتلندا

1550 رق 55 رق  غلينمورانجي – 10 سنوات 
اسكتلندا

1550 رق 110 رق  أردبريج إييل – 10 سنوات 
اسكتلندا

1900 رق 110 رق  ريتنهاوس راي 
الواليات المتحدة األمريكية

2250 رق 140 رق  شيفاز ريغال – 18 سنة 
اسكتلندا



براندي وكوجناك
زجاجة شوت   
900 رق 55 رق  كالفادوس فاين سيلفيان 

فرنسا

1500 رق 95 رق  هينييس في إس 
فرنسا

2200 رق 135 رق  هينييس في إس أوه بي 
فرنسا

5500 رق 350 رق  هينييس أكس أوه 
فرنسا

أبريتيف أند ليكيورز
زجاجة شوت   

800 رق 50 رق  سامبوكا 
إيطاليا

900 رق 55 رق  أماريتو ديسارونو 
إيطاليا

950 رق 55 رق  ياغريميسرت 
ألمانيا 

1250 رق 60 رق  بيلزي 
أيرلندا

900 رق 65 رق  فرينيت برانكا 
إيطاليا

800 رق 70 رق  ليمونسيلو أال غرابا 
إيطاليا

1950 رق 85 رق  فايربول 
كندا 



النبيذ األبيض
زجاجة كأس   

325 رق 65 رق  جاكوبز كريك، شاردونيه 
أسرتاليا

300 رق 75 رق  لويس إيشناور ساوفيجنون بالن 
فرنسا

350 رق 75 رق  كاناليتو، بينوت غريجيو 
إيطاليا

نبيذ أحمر
زجاجة كأس   

290 رق 60 رق  روميو نريو، دافوال 
إيطاليا

375 رق 70 رق  بوشارد أني أند فيلز، بينوت نوير 
فرنسا

320 رق 75 رق  كايكني، مالبيك 
األرجنتني

نبيذ روزيه
زجاجة كأس   

300 رق 70 رق  روز دانجو 
فرنسا

685 رق ويسربينغ أينجيل  
فرنسا



النبيذ الفّوار والشامبانيا
زجاجة كأس   

310 رق 65 رق  فاريشون وكلريك 
فرنسا

350 رق 80 رق  ميليسيماتو، بوتيغا بروت 
إيطاليا

575 رق كوجنيليانو، بروسيكو  
إيطاليا

1800 رق لوران بريييه شامبني بروت  
فرنسا

2500 رق مويه أند شاندون شامبني روزيه  
فرنسا

دائمًا مستعد
شاي مثلج الليجا 29

45 رق

عصري الليمون الليجا 29
45 رق

شرييل تيمبل
45 رق



الصودا والبوب
كوال | كوال اليت | سربايت | فانتا

250 مل
32 رق

تونيك | الصودا | جينجري آيل
علبة 

32 رق

ريد بول | ريد بول خايل من السكر
علبة 

45 رق

سان بيليجرينو
1 لرت

35 رق

أكوا بانا
1 لرت

35 رق

عصائر طازجة
الربتقال
35 رق

األناناس
35 رق

البطيخ
35 رق

مرشوبات ساخنة
اسربسو
25 رق

دبل اسربيسو
30 رق

التيه
30 رق

كابتشينو
30 رق

شوكوالتة ساخنة
30 رق

شاي
إنجليش بريكفاست | أخرض | البابونج | بيربمينت

30 رق



ز اور أفرت 
9 الســاعه  5 اىل  الســاعه 

التاب
38 رق ستيال أرتوا | بلجيكا 
38 رق هاينكنا | هولندا 
38 رق بدوايزرا | الواليات المتحدة األمريكية 

كوكتيل
45 رق مارجريتا 

تاكيال | رشاب السكر | اليم | تربل سك

45 رق ديكريي 
رم | رشاب السكر | اليم

45 رق وسكي ساور 
وسكي | ليمون | رشاب السكر | اكوافابا

45 رق كوزموبولينت 
الفودكا | عصريالكرز | ليمون | تربل سك

45 رق مرتيين سربتز 
مرتيين بيانكو | نبيذ فّوار | صودا

45 رق بيمز كب 
بيمز رقم 1 | الزنجبيل | ليمون | خيار

سبريتس
شوت  

32 رق ستولتشنايا | التفيا 
32 رق غوردونز | المملكة المتحدة 
32 رق باكاردي كارتا بالنكا | كوبا 
32 رق جيم بيم | الواليات المتحدة األمريكية 
32 رق جاي أند بي رير | اسكتلندا 

النبيذ
زجاجه  
40 رق تايبل موننت، مريلوت | جنوب أفريقيا 
40 رق تايبل موننت، سوفيغنةن بلنك | جنوب أفريقيا 
40 رق ألتوزانو، سرياه روزي | أسبانيا 
40 رق فرياشون اند كلريك | فرنسا 



ز اور أفرت 
9 الســاعه  5 اىل  الســاعه 

كروكيتاس دو بوشرييو
كروكيت لحم والدجاج بالنعناع المقرمش

35 رق

فريدوريتاس ان ادوبو
الربوكيل والقرنبيط ،التوابل - مخلل الحمضيات وسلطة اللوز المقرمشة

35 رق

 الكالسيكو انساالدا سزير كون
لونغستينوس او بولو فريتو

سلطة السزير الكالسيكية مع الخزب المحمص والجنب واختيارك من:
روبيان أو قطع دجاج مقلية

45 رق

بريوش ديتابو ديتورو
B´bull بريوش ذيل الثور ورشائح الفطر وصلصة

40 رق

بريوش كوجونديو
واغيو كوريزو بصل مكرمل ، صوص شيبوتيل وبيض السمان

40 رق

اطالس يس بولو كروجنتس داني غارسيا ستايل
أجنحة الدجاج المقلية داني جارسيا ستايل

35 رق

كالماريس فريتوس
كاليماري مقرمش مع صلصة أيويل بالثوم المحمص

40 رق


