


ر محا 

(مح)                                                                                                                                    توباسكو    | ليمون   | مينيونيت  صلصة   | ر  محا  قطع   ٦
 ١٣٠

مح)                                                                                                                                                أ،   ) روكفلر   على طريقة   | محار  ٣ قطع 
٧٠
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خفيفة وجبات 

ن)                                                                                                                                                               (أ،  حامضة   كرمية   | مقلية  بطاطا 
 ٣٥

(ن)                                                                                                  السمسم   زيت   | زجنبيل   | حار  فلفل   | ليمون  عصير   | البحر  ملح   | البخار  على  إدامامي 
٤٠

 | حمضية  فواكه  سلطة   | الكبير  أالسكا  سلطعون  حلم  أقراص 
(ج، مح، مك، ب)                                                                                            الفريسي   أوراق خسّ   | البقان  جوز 

٩٠

 | بارميزان  جنب   | املشوي  اخلضار  بروفانسيل   | مقبالت  طبق 
ج()  أ، مك،  (ل،  خبز جريسيني    أصابع   | زيتون   | بريزاوال 

٧٥

 | العاملية  األجبان  من  تشكيلة   | أجبان  طبق 
ن)                                                                                              مك،  ج،  (أ،  مقرمشات   | عنب   | التني  شاتني  صلصة 

 ٧٥

(أ)                                                                                                                                       مشوية  بطاطا   | حامضة  كرمية   | جواكامولي   | جيرك  دجاج 
٩٠

أ)                                                (ن،  مبشورة  بارميزان  جنب   | سوتيه  فطر   | خضراء  بازالء   | الهليون  ريزوتو   
٨٥

 | الصغيرة  السبانخ  أوراق   | اململح  البقري  البسطرمة  حلم 
مك)                                                                                           أ،  (ل،  احللوة  اليوزو  صلصة   | خضراء  كمثرى 

 ٦٥

ب)                                                                                                                                                      (ج،  حمص   | ثومية  صلصة   | الضأن  حلم  كفتة  أسياخ 
٦٥
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ة مميز  أطباق 

 | ذائبة  شوكوالتة   | غرا"  "فوا  عالنار  املشوح  البط  كبد 
أ، ب)                                                                                                       (ج،  توت   | صلصة  بريوش هشّ  خبز 

٩٠

 | فول   | محمص  سمسم   | التونة  تاتاكي 
ب)                                                                                                   ، (مح  كريس    ساكورا   | والتوجاراشي  احلار  الفلفل  صلصة 

٩٠

ب)                                                                                                      أ،  ج،  (ل،  مكرمل   بصل   | بري  جبنة   | الكمأة  مايونيز   | البقري  الواغيو  حلم  ساليدرز 
 ١٢٠

 | القرع  بيوريه   | دافئة  عضوية  كينوا   | النار  على  مشوح  بط  صدر 
(أ)                                                                                                               اخلضراء   البازالء  صلصة 

١١٠

(مح)                                                                                                                                                            أناناس   صلصة   | بيري  بيري  بصلصة  كبير  قريدس 
  ١١٠

ت يا حلو

ب)                                                                                                                                              ن،  (أ،  توت    | مدغشقر  بوربون  بفانيليا  بروليه  كرمي 
٤٥

(ن)                                                                                                                                                   نعناع    | الهند  جوز  كرمية   | مشوي  هايتي  أناناس 
٤٥

ب)                                                                                                                      ن،  أ،  (ج،  فراولة    | البتر سكوتش  | صلصة  الشوكوالتة  ج  فود  كيك 
 ٤٥
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