SEASONAL SPECIALS

A seasonal selection of salads,
main courses, desserts and drinks.
DISCOVER THE DIFFERENCE

SOUPS

M ORING A VE G E TA BL E

S U MME R MI N E S T RO N E

A hearty vegan soup with grains, sesame
seeds garnished with coriander.

A minestrone soup with ditalini pasta
and pesto sauce garnished with
Parmesan Reggiano cheese.

37

37

APPETISERS AND SALADS

B URR ATA A N D
MED ITERRAN E A N VE G E TA BL E S

S MO K E D
S AL MO N AN D AVO C A D O

Burrata cheese on a bed of grilled artichoke,
mushrooms, tomatoes, onion, jirjir, mixed seeds
and Bateel date Balsamico dressing.

Smoked salmon, avocado salad with red
chard lettuce, radish and asparagus topped
with black sesame and moringa dressing.

68

57

HEALTHY G R E E N B OW L

TUNA NIÇOISE

A healthy vegan bowl with quinoa, grains,
spinach, kale, green peas, asparagus, avocado,
broccoli, green tomatoes, French beans, mixed
seeds and lemon dressing.

Seared saku tuna with French beans, baby
potatoes, poached egg, black olives, cherry
tomatoes, grilled onions, bell peppers and
dill lemon dressing.

55

64

SANDWICHES

AVO CAD O TOA ST

MU S H RO O M TOAS T

Whole wheat bread topped with avocado,
jirjir and two poached eggs, served
with garden salad in lemon dressing
and beetroot hummus.

Whole wheat bread topped with sautéed mixed
mushrooms, jirjir and two poached eggs, served
with garden salad in lemon dressing
and beetroot hummus.

47

45

VAD OUVAN C HI C K E N C I A BAT TA

C H I C K E N ZAATAR PAN BAG N AT

Crispy ciabatta bread filled with French masala
marinated chicken, avocado, tomato and bell
pepper relish, served with garden salad in
lemon dressing.

Zaatar-marinated chicken breast, black
olives, red radish, jirjir and refreshing yoghurt
dressing, served with garden salad in
lemon dressing.

56

55

M E D I T E R R A N E A N V E G E TAB L E S
A N D M OZ Z A REL L A PAN BAG N AT
Balsamic-glazed buffalo mozzarella, grilled
vegetables, jirjir and pesto served with garden
salad in lemon dressing.

55

All prices are inclusive of VAT.

PA S TA A N D R I S O T T O

VAD OUVAN C HI C K E N R I G AT I

T I G E R P R AW N R I S OT TO

Rigati pasta with French masala marinated
chicken, aubergine, chickpeas and red pepper
garnished with fresh coriander.

Jumbo tiger prawns on a bed of venere black
rice and trumpet mushrooms with
Parmesan Reggiano cheese.

62

78

MAIN COURSES

SALM ON AND SUM M E R G RE E N S

L E MO N C H I C K E N

Poached salmon fillet with mixed grains and
pulses, asparagus, zucchini, green beans, peas
and fava beans with lemon zaatar sauce.

A homemade stew with lemon marinated
chicken thighs, chickpeas, couscous,
onions, white raisins, zucchini, jirjir and
fresh coriander.

98

88

DESSERTS

APRIC OT A N D
M ILK CHO C OL AT E C A K E

C A R AME L I C H O C

Crunchy almond biscuit with layers of apricot
and yuzu compote and milk chocolate cream.

A crispy hazelnut base topped with soft
salted caramel, caramel mousse and crunchy
chocolate glaze.

30

30

CHO COL AT E TA RT

P O ME LO S C H E E S E C A K E

Dark chocolate cremeux on a crunchy
chocolate and caramel dough.

A crispy biscuit base topped with cream cheese,
grapefruit, yuzu, strawberry purée and cream
cheese mousse.

30

33

CHILLED BEVERAGES

FRU IT PU N C H L E M ON A D E

P E AC H D E L I G H T

A refreshing pink lemonade infused
with mint leaves.

A tasty blend of peach with orange,
apple and strawberry.

29

29

SU M M ER B E R RY SM O OT HI E

E S P R E S S O DAT E FR A P P É

The perfect summer smoothie made with
a blend of berries and yoghurt ice cream.

A unique blend of artisan vanilla ice cream,
milk, organic Kholas dates and
a shot of espresso.

29

25

All prices are inclusive of VAT.

Celebrating Mediterranean Fare,
Curated by Bateel.
Bateel’s commitment to culinary
innovation and education is ongoing.
Our Executive Chef, Jean Luc Vila,
has curated a menu perfect for the
summer season, using the finest
and freshest ingredients to present
a selection of light and nutritious dishes
with heavy influences from
the Mediterranean.

DISCOVER THE DIFFERENCE

#M y B a t e e l M o m e n t

األطبــــــــاق المــوســميــــــــــــة

تشكيلة موسمية من أصناف السلطات،
األطباق الرئيسية ،االحلويات والمشروبات.
اكـتــــــــشــــــــــــف الفــــــــــــرق

الحســــاء
مورينجا الخضروات

مينيسترون الصيف

حساء نباتي مع الحبوب ،بذور
السمسم مزين بالكزبرة.

حســـاء المينيسترون مع معكرونة ديتاليني
وصلصة البيستو مزين بجبن بارميزان ريجيانو.

٣٧

٣٧

المقبــــالت والسلطــــــات
البــوراتـا والخضروات المتوسطية

السلمـــون المدخن واألفوكـــادو

جبن البوراتا مع خرشوف بري ،فطر ،طماطم،
بصل ،جرجير ،بذور مشكلة وتتبيلة خل
البلسميك من بتيل.

سلمون مدخن ،سلطة األفوكادو ،خس
أحمر ،فجل وهليون بتتبيلة المورينجا
والسمسم األسود .

٦٨

٥٧

بــولة خضراء صحيــة

تـــونة نيســواز

بولة نباتية صحية مع كينوا ،حبوب ،سبانغ ،لفت،
بزالء،هليون ،أفوكادو ،بروكولي ،طماطم خضراء،
فاصوليا فرنسيةبذور مشكلة وتتبيلة الليمون.

تــونة الســاكو مع فاصوليا فرنسية ،بطاطس صغيرة،
بيضة مسلوقة ،زيتون أسود ،طماطم صغيرة ،بصل
مشوي ،فلفل وتتبيلة الشبت والليمون.

٥٥

٦٤

الشــطــــائــر
توســـت المشـــروم

توســـت األفــوكــــادو

خبز من القمح الكامل مع األفوكادو ،الجرجير
مع بيضتان مسلوقتان ،يقدم مع سلطة بتتبيلة
الليمون وحمص الشمندر.

خبز من القمح الكامل مع مزيج من سوتيه المشروم،
الجرجير مع بيضتان مسلوقتان ،يقدم مع سلطة بتتبيلة
الليمون وحمص الشمندر.

٤٧

٤٥

شيــاباتا ڤادوڤان الدجاج

بــان بانيا الدجاج بالزعتر

خبز شياباتا مقرمش محشو بالدجاج المتبل بالماساال
الفرنسية ،أفوكادو ،طماطم ،فلفل حلو ويقدم مع
سلطة بتتبيلة الليمون.

صدر دجاج متبل بالزعتر ،زيتون أسود ،فجل أحمر ،جرجير
وتتبيلة الزبادي المنعشة ،تقدم مع سلطة بتتبيلة
الليمون.

٥٦

٥٥
بــان بانيا الخضروات
المتوسطية والموزاريال

جبن بافالو موزاريال مغطي بخل البلسميك ،خضروات
مشوية ،جرجير وبيستو يقدم مع سلطة بتتبيلة الليمون.

٥٥

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

المعكــــرونــة والريـــزوتــو
ريجاتي ڤادوڤان الدجاج

ريــزوتو روبيـــان تايجــر

معكرونة ريجاتي مع دجاج متبل بالماساال
الفرنسية ،باذنجان ،حمص وفلفل أحمر
مزينة بالكزبرة الطازجة.

روبيان تايجر كبير على أرز أسود ڤینير،
فطر البوق مع جبن بارميزان ريجيانو.

78

٦٢

األطبـــــاق الرئيسيــــة
السلمون وخضروات الصيف

الدجـــاج بالليمون

فيليه سلمون مسلوق مع حبوب وبقول مشكلة،
هليون ،كوسة ،فاصوليا خضراء ،بزالء ،فول مع صلصة
الليمون بالزعتر.

حساء على الطريقة المنزلية مع أفخاد الدجاج المتبلة
بالليمون ،حمص ،كسكس ،بصل ،زبيب أبيض ،كوسة،
جرجير وكزبرة طازجة.

٩٨

٨٨

الحـلــويـــــات
كعكة المشمش والشوكوالتة

كاراميليتشوك

بسكويت اللوز المقرمش مع طبقات من كمبوت
المشمش واليوزو وكريمة الشوكوالتة بالحليب.

طبقة بندق مقرمشة عليها كراميل مملح ،موس
الكراميل وطبقة شوكوالتة مقرمشة.

٣٠

٣٠

تشيــزكيك بوميلـــوز

تـــارت الشوكوالتـــة

كريمة الشوكوالتة الداكنة على عجينة
الشوكوالتة والكراميل المقرمشة.

طبقة بسكويت مقرمشة عليها جبن كريمي ،جريب
فروت ،يوزو ،هريس الفراولة وموس الجبن الكريمي.

٣٠

٣٣

المشروبـــات البـــاردة
فروت بانش الليموناضة

دياليت الخــوخ

ليموناضة وردية منعشة ممزوجة بأوراق النعناع.

مزيج لذيذ من الخوخ مع البرتقال ،التفاح والفراولة

29

٢٩

سمـــوثي توت الصيف

إسبريســـو فرابيـــه التمر

السموثي المثالي للصيف المحضر من
مزيج التوت وآيس كريم الزبادي.

مزيج مميز من آيس كريم الفانيال ،حليب،
تمور خالص العضوية وإسبريسو.

٢٩

٢٥

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

االحتفال بمعرض أطباق البحر المتوسط،
مع بصمة بتيل الخاصة.
إلتزام بتيـل مستمر من حيث اإلبتكـار
والتعليــم في أساليــب الطهـي.
الشيف التنفيذي لدينا  ،چان لوك ڤیال،
قام بتنظيم قائمة مثالية لموسم الصيف ،
باستخدام أجود المكونات الطازجة لتقديم
أصناف مختارة من األطباق الخفيفة والمغذية
مع تأثيرات من البحر األبيض المتوسط.

اكـتـــشـــــــف الفـــــــرق

#M y B a t e e l M o m e n t

