الفطــــــــــــور المميـــــــز

تشــكيــلــــة مـن عـــــروض فـطـــور
بــتــيـــــــل المميـــــزة.
اكـتــــــــشــــــــــــف الفــــــــــــرق

الفطـــــــــــور المميـــز
بتيـــل

صحـــي

بيض أومليت أو مخفوق ،حلوى من إختيارك،
توست مع تشكيلة فاخرة من مربى بتيل،
مشروب ساخن أو عصير طازج.

أومليت بيض أبيض ،هليون ،سلمون مدخن ،أفوكادو
 ،طبق فواكه صغير ،مشروب ساخن
أوعصير ديتوكس.

68

88

طبق األجبان

أومبريا

تشكيلة من الجبن الفرنسي الناعم والصلب
يقدم مع العنب ،التمر العضوي ،كمبوت
التين والسلطة اليونانية ،مشروب
ساخن أو عصير طازج.

يقدم مع
فول أومبريا الفاخر المدمس في مطابخناّ ،
الخيار ،شرائح الطماطم ،النعناع الطازج ،البصل األخضر،
موسيلي التمر ،مشروب ساخن
أوعصير ديتوكس.

78

79
الشـــرق
طبق بتيل الشرقي أو شكشوكة،
سلة ُخبز بتيل ،مشروب ساخن
أوعصير طازج.

74

دلل فطورك باإلضافات التالية:
سلمون مدخن

20
هليون ،أفوكادو ،لحم التركي المقدد ،أو لفت سوتيه

14

القهـــوة

الشــــاي

قهوة تركي
إسبرسو
أمريكانو
كابتشينو
فالت وايت
كافيه التيه
الشوكوالتة الساخنة

دارچيلنج فاينست
الفطور
إيرل جراي فلور بلو
همــام
تي دو ّ
رويبوس دي ڤاهين
الصيني األخضر
النعناع
الياسمين
البابونج

عصير ديتـــوكس

العصائــــر الطازجـــة

ريـــد ديتــــوكس

البرتقال
الجزر
التفاح األخضر

الرمان ،العنب األسود
الشمندرُ ،
والليمون الطازج.

ديتــــوكس بتـــــيل
الخس الروماني ،التفاح األخضر ،البرتقال،
ورطب ُخالص.
عشبة الليمون ُ
جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

BREAKFAST SPECIALS

A selection of Bateel’s signature
breakfast offerings.
DISCOVER THE DIFFERENCE

BREAKFAST SPECIALS
BAT E E L

H E ALT H Y

Omelette or scrambled eggs, a pastry of
your choice, toast with a selection of Bateel
premium jams, a hot beverage or
fresh juice.

Egg white omelette served with asparagus,
smoked salmon and avocado, mini fruit
platter, a hot beverage or
detox juice.

68

88

CHEESE PL AT T E R

U MB R I AN

Selection of French soft and hard cheese
served with grapes, organic dates,
fig compote and Greek salad,
a hot beverage or fresh juice.

Homemade Umbrian foul served with
cucumbers, tomatoes, fresh mint and
spring onions, mini date muesli, a hot
beverage or detox juice.

78

79
L E VAN T
Levant plate or shakshouka,
Bateel bread basket, a hot beverage or
a fresh juice.

74

E N HA N C E YOUR B R E A K FA S T W I T H :
Smoked Salmon

20
Asparagus, Avocado, Turkey Bacon or Sautéed Kale

14

COFFEE

TEA

TURKISH COFFEE

DARJEELING FINEST

ESPRESSO

BREAKFAST TEA

AMERICANO

EARL GREY FLEURS BLUES

CAPPUCCINO

THÉ DU HAMMAM

FLAT WHITE

ROOIBOS DES VAHINES

CAFFÈ LATTE

CHINESE GREEN TEA

HOT CHOCOLATE

MINT
JASMINE
CHAMOMILE

DETOX JUICE

FRESH JUICE

RE D D E TOX

ORANGE

Beetroot, pomegranate, black grapes
and fresh lemon.

GREEN APPLE

CARROT

BAT E E L D E TOX
Romaine lettuce, green apple, orange,
lemongrass and Kholas Rhutab.
All prices are inclusive of VAT.

