
ح- الحليب ومشتقاته، ج - جلوتين ، ن - نباتي 
منتجاتنا قد تحتوي على مسببات الحساسية.

نرجو إبالغنا بأي طلبات غذائية خاصة
أو فيما كنت مصاًبا بأّية حساسية. 

* يعتمد حساب السعرات الحرارية
على حصة 100 غرام أو 100 مل.

جميع األسعار المكتوبة بالريال السعودي
وتشمل 15٪ قيمة الضريبة المضافة.

D – Dairy, G – Gluten, V – Vegetarian.
Our products may contain allergens.
Please make us aware of
any special dietary requirements or any allergies.

*The calculation of calories is based on
a serving portion of 100gr or 100ml. 
All prices are listed in SAR
and are inclusive of 15% VAT.

 

The Mastic Forest of Chios (G)(D) - 280 CAL 
Lemon Thyme Chocolate Ganache, Passion Fruit
Cremeux & Mastic Tears

Ice Cream & Sorbet Platter (D)(V)  - 530 CAL 

Selection of Ice Cream & Variety of Sorbets

 

Mastiha and Cinnamon (G) (D) - 240 CAL
Caramelized Tsoureki

The Cyclades (D) - 234 CAL 
Saffron, Rose Petals

DESSERTS 

ICE CREAM

Greek Coffee and Bergamot (D) - 260 CAL 

SORBETS
Lemon and Basil (V) – 180 CAL

Cherry (V) – 200 CAL

Chocolate (V) – 240 CAL 

الحلويات
650 سعرة حرارية (جديد)  - اليونانية  عناصر الشوكوالتة 
البرتقال، شوكوالتة  موس  الشوكوالتة،  فدج  كيك 

الشوكوالتة كريم  وآيس  جيلي 

280 سعرة حرارية( جديد) قطايف - 
البارفيه  فستق  فانيال،  وكريمة  ليمون  القطايف،  رول 

327 سعرة حرارية  - بورتوكالوبيتا (ج) (ح) 
البرتقال، على  تحتوي  تقليدية،  برتقال  فطيرة 

البرتقال عصارة  وكومبوت  البيضاء،  الشوكوالتة  وموس 

سعرة حرارية  280  - غابة الماستكا في خيوس (ج) (ح) 
باشن فروت  ، ليمون زعتر شوكوالتة جاناش 

الماستيكا و  كريموكس  شوكوالتة 

265 سعرة حرارية  - طبق اآليسكريم والسوربيه (ن) 
والسوربيه  االستوائية  الفاكهة  من  تشكيلة 

ت لمثلجا ا
240 سعرة حرارية المستكة والقرفة (ج) (ح) - 

المكرمل  اليوناني  الخبز 

239 سعرة حرارية   - السيكالديز (ح)  
الورد  زعفران وبتالت 

260 سعرة حرارية  - بالبرغموت (ح)  اليونانية  القهوة 

السوربيه
180 سعرة حرارية  - الليمون والريحان (ن) 

200 سعرة حرارية الكرز (ن) - 

240 سعرة حرارية الشوكوالتة (ن) - 

60

Greek Elements of Chocolate (G)(D) - 650 CAL (NEW)                                                   
Chocolate Fudge Cake, Orange Chocolate Mousse,
Chocolate Jelly & Chocolate Ice Cream

60

Portokalopita (G)(D) - 327 CAL 
Traditional Orange Pie, Orange & White Chocolate
Mousse, Blood Orange Compote

55

Ekmek - 327 CAL (NEW)  
Kataif  Roll,Lemon & Vanilla Cream,Pistachio Parfait
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COFFEE SELECTION
Greek Coffee Experience - 6 CAL 
Available in Classic Dark Roast, Bergamot, Mastiha,
Cardamon and Apple & Cinnamon. Traditionally Prepared
in Hot Sand and accompanied by Loukoumi from Chios Island
Espresso - 5 CAL 

Espresso Macchiato - 10 CAL

Double  Espresso - 5 CAL

Espresso Freddo - 15 CAL 

Cappuccino Freddo (D) - 66 CAL

Americano - 10 CAL

Iced Americano - 10 CAL

Café Latte - 56 CAL

Iced Café Latte - 56 CAL

TEA SELECTION
Choose from an award-winning range of Superior Teas
and Tisanes.
Earl Grey
English Breakfast
Chamomile Flowers
Ginger and Lemon
Hunan Green
Jasmine Princess
Peppermint
Rooibos Orange
Strawberry and Mango

القهوة  مختارات 
6 سعرة حرارية  - اليونانية  القهوة  تجربة 

التفاح  الهيل،  المستكة،  البرغموت،  الداكن،  الحمص  بدرجة  متوفر 
الحلقوم  مع  وتقدم  الساخن  بالرمل  التقليدية  بالطريقة  تحّضر  بالقرفة. 

كايوس جزيرة  من 

حرارية  سعرة   5  - إسبريسو 

10 سعرة حرارية  - إسبريسو مكياتو 

حرارية سعرة   5  - إسبريسو بجرعة مضاعفة 

15 سعرة حرارية إسبريسو فريدو  - 

66 سعرة حرارية  - كابوتشينو فريدو (ح) 

حرارية  سعرة   10  - أمريكانو 

10 سعرة حرارية أمريكانو مثلج  - 

56 سعرة حرارية  - التيه 

56 سعرة حرارية التيه مثلج - 

الشاي مختارات 
جوائز  على  الحائزة  تشكيلتنا  من  اختر 

إيرل جراي

اإلنجليزي  الفطور  شاي 

البابونج  زهور 

بالليمون  الزنجبيل 

الهوناني  األخضر  الشاي 

سمين  ليا ا

الفلفلي النعناع 

والبرتقال  المرمية 

والمانجو الفراولة 
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