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Signing Mocktails الموكتيلس 

29
29
29
29

Mango
Banana
Kiwi
Strawberry

Smoothies العصائر

الريان

الريان

أسيل

أسيل

أسيل

إفيان صغير

بيري صغير

Water ماء

BEVERAGE

Tropical Tea                                                  24
��������������������������������
�������������
�	����������������

����

�������
�����������

Pomegranate Iced Tea                         24
������������������������������

���������������������������
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Lemon Grass & Ginger Iced Tea             24
�����������������������������
�����������������������������
���������

Wake Up Call                                             26
������	����������������������	��������
������	�����	������	���������	�
�
Cranberry Spritz                                    24
���������������������	��������
�
������������
�
Flavored Mojito Fiesta                         26
����������
�����������������������
������
�����
�

Custard Latte                                            26

Classic Mojito                                            26

Fresh Juices عصائر طازجة

Apple Ginger Shooter                           12/20
����������������

Pineapple Cleanse                                  26
 ����

����������������������	��
���������	�	��������

Lemon with Mint                                     22
����������������������
�

Ultimate Detox                                          26
���������

��������������������
����������

Fresh Fruit Cocktail                              28

�

Freshly squeezed  juices                         26
��������

���� ����

���������
���������

                                  
Al Rayyan – 500 ml 
Al Rayyan – 1 ltr
Aseel – 330 ml 
Aseel – 500 ml 
Aseel – 1 ltr 
Evian (Small)
Perrier (Small)        

10

20

5

8

15

20

20

الشوكوالته

الشاي المثلج بالفاكهة ا�ستوائية عصائر طازجة

القهوة
الفانيال

الفراولة

الكارميل

26
26
26
26

Chocolate
Coffee
Vanilla
Strawberry

Milk Shakes الحليب المخفوق

Caramel 26

بيبسي كوال أو بيبسي دايت
ميراندا بالبرتقال

سيفن أب أو سيفن دايت
جينجر إيل

Softdrinks المشروبات الغازية
Pepsi Cola/Diet Pepsi
Miranda Orange
7Up/Diet 7Up
Ginger Ale
Mountain Dew
Red Bull (Energy Drink) 330 ml
Red Bull (Energy Drink)
Red Bull (Energy Drink) 250 ml

16
16
16
16
16
20
28
16

، برتقال ، تفاح ، أناناس ، كيوي
البطيخ

الشاي المثلج بالرمان(مزدوج واحد)

شاي مثلج بعشبة الليمون و الزنجبيل
شاي أخضر مع الليمون مع ا©عشاب الحمضية

وايك أب كول

مع فاكهة باشن أو الفراولة أو التوت
موهيتو فييستا المنكه

موهيتو فييستا المنكه
مع فاكهة باشن أو الفراولة أو التوت

الموهيتو الكالسيكي

كوستارد التيه

ريد بول مشروب الطاقة

ماونتن ديو

ريد بول مشروب الطاقة

مشروب الطاقة من الزنجبيل و التفاح

المشروب المطهر با©ناناس
أناناس و جدر الزنجبيل و

الكركم و الليمون و مياه جوز الهند 

الديتوكس الشامل
جزر ، تفاح ، ذهبي ، بنجر

والزنجبيل

ليمون بالنعناع
محلى بالعسل الخام

كوكتيل فواكه طازجة

الفراولة

المانجو
الموز

الكيوي

شاي ا�فطار ا�نجليزي مع إضافة إستوائية من
فاكهة ا©ناناس وفاكهة 

الباشن

 شاي إيرل غراي مع الرمان الطازج
واللوز الحلو والقليل من الليمون

 القهوة الطازجة و اللبن والفانيليا والقرفة
للحصول على جرعة باردة من

الكافيين الدسم

)ريد ُبل (مشروب الطاقة



       

 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

   

BEVERAGE

For Tea Lovers
Elegant Earl Grey
English Breakfast Tea
Ceylon Green Tea
Ceylon Spice Chai
Arabian Mint Tea with Honey
Acai Berry Pomegranate & Vanilla
Pure Chamomile Tea
Gently Minty Green Tea
Rose with French Vanilla
Fragrant Jasmine Green Tea
Maharajah Reserve Assam
                        

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
15

Coffee
Americano
Espresso (Single/Double)
Latte Macchiato
Cappuccino
Café Mocha
Café Latte
Spanish Latte

20
19/23
23
23
25
23
26

Signature Hot Beverages

Karak Chai                                                     20
���	�����������������	��������
	�������������������	���������
��������������

Moroccan Mentha                                  24
�����������������������������������

Turkish Coffee                                                        24
 ��
�������������������	��������
����������������

Non-dairy Golden Milk                        22
��	����������������	�������������
���	��
�

����������������������������

�

تفاحة
عنب

نعناع
البرتقالي

جوافة
خوخ

العنب / النعناع
الليمون / النعناع
الجوافة / العنب

البرتقالي / النعناع
البطيخ / النعناع

شمام
ارتفع

قرفة الصمغ
علكة

البطيخ
الفراولة
ليمون

الفراولة / النعناع
الجوافة / النعناع

تفاحة مزدوجة

Single Flavour                                   55
Double Flavour                                  60 

Classic Shisha الشيشة الكالسيكية

نكهة واحدة
نكهة مزدوجة

Triple Flavor Blends
Island Treasure                            

Gulf Oasis                                  

Red Horizon                             

Summer Breeze

Eve's Apple

يمزج نكهة ثالثية

المشروبات الساخنة التوقيع

قهوة

لمحبي الشاي

جزيرة الكنز 
ليمون بالنعناع البرتقالي

واحة الخليج
التوت البطيخ الخوخ

ا©فق ا©حمر
التفاح المزدوج الخوخ التوت ا©زرق

نسيم الصيف
كوكتيل مشترك من الفواكه

الحلوة والحامضة مع نسيم 
بارد من الليمون والنعناع والكرز

حواء أبل
الجنة طعم التفاح ا©خضر

المكرر مع النعناع البارد النكهة 

  65

  65

  65

  65

  65

SHISHAشاي إيرل غراي أليجانت
إفطار إنجليزي

شاي أخضر السيالني

شاي البهارات السيالني
شاي عربي بالنعناع مع العسل
ا©ساي بيري بالرمان و الفانيلي

شاي با©زهار البابونج النقية
شاي أخضر خفيف بالنعناع

شاي بالورد و الفانيليا الفرنسية
شاي أخضر بعبق الياسمين

شاي أسام ريسيرف مهراجا

أمريكانو
)اسبريسو (مفرد / مزدوج

التيه ميكياتو
كابتسينو

قهوة موكا
كافيه التيه

كافيه إسبانية

الشاي الكرك
شاي أسود منقوع مع الهيل و

القرفة و الزنجبيل و الحليب المركز 

النعناع المغربي
شاي أخضر مع النعناع الطازج المنقوع والسكر

القهوة التركية
 تحضر من القهوة غير المصفاة و

السكر حسب مداقك و تقدم مع راحةالحلقوم

، حليب جوز الهند ، الكركم ، جذر الزنجبيل
الفلفل ا©سود ، العسل الخام والحليب الذهبي

الحليب الدهبي الخالي من منتجات ا©لبان


