
نوشیدنی گرم و دمنوش

نوستالژیا (آلبالو، زرشک)                                                                                                                                             ۴۰۰۰۰          
ویرجین موهیتو  (لیمو،نعنا تازه،آب گازدار)                                                                     ۴۰۰۰۰ 
فرش الیم   (لیمو،یخ، کمی شکر)                                                                                                      ۴۰۰۰۰

جینجرالیم  (زنجبیل،لیمو، آب گازدار)                                                                                      ۴۵۰۰۰ 
شربت ناصری                                                                                                                                                    ۳۵۰۰۰

(بهار   نارنج، بیدمشک،کاسنی، نسترن) 

پیناکوالدا (بستنى وانیل،پودر نارگیل، آب آناناس)                                                                      ۴۰۰۰۰
آب میوه ی فصل                                                                                                                                              ۴۰۰۰۰

(پرتقال،هندوانه،طالبی)      

                                                                                      
                                                                           

 

نوشیدنی سرد و سالمت

برای رعایت پروتکل های بهداشتی

لطفا  کیف، موبایل و کلیدتان را  روی این برگه بگذارید.

این برگه فقط برای شماست.
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هو

ق

آیس آمریکانو                                                                                                                               ۳۰۰۰۰
آیس ال ته                                                                                                                                                                   ۴۰۰۰۰
آیس کارامل ماکیاتو                                                                                                                                    ۴۵۰۰۰ 
فراپه (سیروپ  دلخواه)                                                                                                                                                            ۵۰۰۰۰ 

شیک کارامل نم��                                                      ۴۸۰۰۰
(بستنی وانیل، چوب شور، سس کارامل)     

شیک شکالت فندق                                                                                                                                                        ۴۸۰۰۰
شیک تیرامیسو (بستنی تیرامیسو،بیسکوئیت، اسپرسو)                         ۴۸۰۰۰
شیک بادام زمینی (بستنی بادام زمینی،  کره بادام زمینی)                            ۴۸۰۰۰ 
آفو گاتو (بستنی ،اسپرسو)                                                                                                                      ۴۰۰۰۰
سوفله شکالت  با بستنی                                                                                                                                   ۴۸۰۰۰ 

وافل با عسل و خامه و دارچین                                                                                                    ۶۰۰۰۰    
وافل با شکالت و فندق و خامه                                                                                                       ۶۰۰۰۰  

یه فنجون قهوه، یه کافه تبلیغ

اسپرسو / دبل اسپرسو                                                                                                                                 ۲۸۰۰۰ 
دلچه اسپرسو (اسپرسو،عسل)                                                                                               ۳۰۰۰۰
اسپرسو کن پانا (اسپرسو ،خامه)                                                                                          ۳۲۰۰۰
اسپرسو ماکیاتو (اسپرسو،شیر)                                                                                        ۳۰۰۰۰
کورتادو                                                                                                                                                                      ۳۵۰۰۰
آمریکانو                                                                                                                                                                       ۳۰۰۰۰
کاپوچینو                                                                                                                                                              ۳۵۰۰۰ 
 ال ته                                                                                                                                                                ۴۰۰۰۰
سینمون دلچه ال ته (ال ته،دارچین،عسل)                                                                                ۴۵۰۰۰

الته زنجبیل                                                                   ۴۵۰۰۰    
کارامل ماکیاتو                                                                                                                          ۴۵۰۰۰
موکا  (خامه به  دلخواه)                                                                                                                                                      ۴۵۰۰۰

                         

      

قهوه ها  با  سیروپ  دلخواه سرو می شود: ( پامپکین،کارامل، وانیل،زنجبیل
دارچین،آیریش  )                                                                                                                                                                                                               ۶۰۰۰

قهوه سرد

 شیر گرم و عسل و دارچین                                                                                                            ۳۵۰۰۰
هات چاکلت  (سیروپ دلخواه)                                                                                                                             ۴۰۰۰۰ 
چای ماساال                                                                                                                                                                  ۴۰۰۰۰ 

 (شیر بخار  داده  شده و ترکیبی از ادویه های هندی ممتاز)

چای رویبوش (برگ سرخ آفریقایی)                                                                                            ۳۶۰۰۰
چای مراکشی   (نعنا)                                                                                                                                    ۳۶۰۰۰  

چای انگلیسی (چای سیاه،شیر بخار  داده    شده ،عسل)                                      ۳۶۰۰۰
چای ساده                                                                                                                                                                     ۲۲۰۰۰ 
تی تاکس                                                                                                                                                                          ۳۶۰۰۰ 

(چای میوه ای ارگانیک،تکه های میوه تازه)

دمنوش به                                                                                                                                                                     ۳۶۰۰۰ 
مخلوط  گل گاو زبان                                                                                                                                       ۳۶۰۰۰
دمنوش سبز و عسل و به لیمو                                                                                                        ۳۶۰۰۰
دمنوش بهار  نارنج و دارچین وعناب                                                     ۳۶۰۰۰
دمنوش سیب و دارچین                                                                                                                          ۳۶۰۰۰ 

قهوه  دمی                                                                                                                                                                ۴۰۰۰۰
قهوه ترک                                                                                                                                                                                              ۳۰۰۰۰ 
فرنچ پرس                                                                                                                                                                ۴۰۰۰۰

  
                                                                                                                                                                        



برای رعایت پروتکل های بهداشتی

لطفا  کیف، موبایل و کلیدتان را  روی این برگه بگذارید.

این برگه فقط برای شماست.

کروسان

کرپ

  ساندویچ

ساندویچ  فیله مرغ با سس مخصوص                                                                   ۸۰۰۰۰

(فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه اى، نعنا،پنیر رنده شده با سس سویا و 

سوئیت چیلی)

ساندویچ رست بیف                                                                                                                     ۱۰۰۰۰۰      

ساندویچ   سبزیجات                                                                                                                 ۷۵۰۰۰

(گوجه فرنگی، کدو، قارچ،فلفل دلمه اى،پنیر رنده شده 

سس ریحان، نان چاپاتا روگن)

ساندویچ هات داگ با سیب زمینی                                                                        ۶۵۰۰۰

(هات داگ،پیاز کاراملی،سس مخصوص)

ساندویچ اگی جان                                                                                                                           ۵۰۰۰۰

(تخم  مرغ و بادمجان)

 

  
 

 کروسان  پنیر                                                                                                                                        ۵۰۰۰۰
 (پنیر،گردو، سیب)

 کروسان  شکالت                                                                                                                              ۵۰۰۰۰ 
 (کره بادام زمینی،موز، شکالت فندوقی) 

 کروسان تخم مرغ                                                                                                                               ۵۰۰۰۰ 
 (تخم مرغ ، پنیر لبنه  )

سوسیس و تخم  مرغ                                                                                                                   ۶۵۰۰۰  
املت سبزیجات                                                                                                                                 ۵۵۰۰۰ 

(تخم  مرغ، قارچ،پیازچه، فلفل  دلمه اى، زیتون  )

املت گوجه فرنگی                                                                                                                        ۴۵۰۰۰
(تخم  مرغ، گوجه فرنگی، ریحان)

کرپ سوسیس،پنیر                                                                                                               ۶۵۰۰۰  
کرپ شکالت                                                                                                                                         ۶۵۰۰۰

(ش�الت، موز/ فندق)

ساالد

ساالد  سزار                                                                                                                                             ۸۰۰۰۰     
(کاهو،سینه مرغ ،پنیر پارمسان،نان سیر)  

ساالد  سبزیجات                                                                                                                           ۷۰۰۰۰  

(کاهو پیچ،گوجه،زیتون، قارچ، فلفل دلمه اى،بروکلی، ذرت،نان

سس ریحان)

ساالد بادام زمینی                                                                                                                        ۸۰۰۰۰  
(کاهو،سیب، بادام زمینی، تخمه، سس بادام زمینی) 

 
پاستا

برگر

پاستا آلفردو                                                                                                                                                                ۹۰۰۰۰ 

(پنه ریگاته، فیله مرغ ،قارچ، پنیر پارمسان)

پاستا بادمجان                                                                                                                                                       ۷۰۰۰۰ 

(پنه ریگاته، بادمجان کبابی ،گوجه فرنگی، پنیر پارمسان)

پاستا سبزیجات                                                                                                                                                   ۷۰۰۰۰

(پنه ریگاته،زیتون، کدو، قارچ، فلفل دلمه اى،گوجه فرنگی، بادمجان

  

برانچ

سیب زمینی سرخ کرده                                                                                                      ۳۸۰۰۰
سیب زمینی سرخ کرده و پنیر چدار                                                                   ۵۰۰۰۰
سیب زمینی سرخ کرده با سس قارچ                                                              ۶۵۰۰۰

سوپ روز                                                                                                                                                     ۴۰۰۰۰

برگر اورجینال                                                                                                                                       ۱۰۰۰۰۰
 دبل برگر                                                                                                                                                      ۱۴۰۰۰۰

 (پنیر دلخواه  ۱۰۰۰۰ )

           


