
قامئة الطعام

لفائف البيض .. 30.0

أومليت ملفوف بخبز التورتيال مع السلطة ورقائق البطاطس

بيض على طريقتك .. 35.0

مسلوق ، أومليت ، مخفوق أو سني سايد اب

بيض بنديكت

بيضتان مسلوقتان تقدم مع اختيارك من لحم الديك الرومي   

أو السلمون المدخن على الكعك اإلنجليزي مغطاه 

بصلصة هولنديز

مع لحم الديك الرومي .. 50.0

مع السلمون المدخن .. 50.0

شكشوكة البيض .. 40.0

بيض مطبوخ على صلصة الطماطم والخضروات المتبلة 

مع جبن فيتا و أفوكادو

 

   اإلفطار
يقدم من 8 صباحا حتى 12 ظهرا

اإلفطار األساسي  .. 30.0

مافين أو كرواسون

اإلفطار العربي .. 45.0

طبق من الفول، اللبنة، الزعتر، الزيتون و جبن الحلوم

اإلفطار اإلنجليزي .. 50.0

اختيارك من البيض مع اللحم المقدد والنقانق والفاصوليا البيضاء

اإلفطار الصحي .. 40.0

اختيارك من البيض مع سلطة فواكه أو خضار

 

   وج�ات اإلفطار
تقدم مع اختيارك من القهوة أو الشاي

شوربة اليوم .. 20.0

سلطة السيزر.. 35.0

خس وخبز محمص وجبن بارميزان وصلصة السيزر

إضافة دجاج .. 10.0

إضافة جمبري .. 15.0

 سلطة جرجير .. 35.0

مع صلصة خل البلسميك و جبنة بارميزان

إضافة دجاج .. 10.0

إضافة جمبري .. 15.0

سلطة البحر المتوسط   .. 40.0

جرجير ، خس ، جبنة فيتا ، بصل ، فلفل ، طماطم كرزية ، خيار ، زيتون 

مع صلصة الخل

الشوربة و
السلطات

  كرواسون .. 12.00

سادة ، زعتر ، جبن ، شوكوالتة

كرواسون الديك الرومي والجبن .. 25.00

كعك المافين .. 15.0

شوكوالتة ، لوز ، فانيليا ، توت أزرق

شريحة الكيك

 جزر ، لوتس تشز كيك ، اليزي كيك .. 27.0 

بانكيك باركس .. 30.0

تقدم مع اختيارك من األجافي أو شوكوالتة أو زبدة الفول السوداني

أو اللوتس

   ا�بوزات و 
 

الك�ك

الو�اء الصحي

اخلزب احملمص 
والس�ندو�شات

لحم الديك الرومي والجبن .. 40.0

باغيت لحم ديك رومي والجبنة الشيدر يقدم مع

سلطة  و رقائق البطاطس

سندويش التونة .. 35.0

باغيت أسمر بالتونة ، زيتون ، باذنجان ، كوسة يقدم 

مع سلطة و رقائق البطاطس

توست األفوكادو .. 35.0

أفوكادو مهروس  على شرائح خبز باغيت يقدم مع رقائق

 البطاطس و السلطة

إضافة البيض المسلوق ..12.0

لفائف البيض .. 30.0

أومليت ملفوف بخبز التورتيال مع السلطة ورقائق البطاطس

س�نا�س
صغرية

 

ناتشوز و جواكامولي .. 35.0

مع الصلصة المكسيكية

تغميسة الحمص .. 25.0

مع أعواد الكرفس والجزر و الخيار

أطباق رئ�س�یة
وعاء األرز مكسيكي .. 30.0

أرز بني ، فاصوليا سوداء ، بصل ، فلفل ، صلصة ،

جواكامولي ، قشدة حامضة

إضافة فطر مشروم .. 5.0

إضافة دجاج .. 10.0

إضافة جمبري .. 15.0

باستا كريمة البيستو .. 40.0

فوسيلي بصلصة البيستو والريحان والكريمة

إضافة فطر مشروم .. 5.0

إضافة دجاج .. 10.0

إضافة جمبري .. 15.0

معكرونة بيني بالصلصة الوردية الغنية .. 35.0

بيني بالصلصة الوردية الغنية

إضافة فطر مشروم .. 5.0

إضافة دجاج .. 10.0

إضا فة جمبري .. 15.0

باركس برجر .. 50.0

شريحة لحم بقري أو صدر دجاج ، صلصة باركس ، مخلل ، 

خس ، بصل وطماطم

برجر مدخن .. 50.0

شريحة لحم بقري مع صلصة الباربيكيو و البصل المكرمل و 

البيكون المقرمش

نودلز محمرة .. 35.0

نودلز محمرة مع الخضار وصلصة المحار 

إضافة دجاج .. 10.0

إضافة جمبري .. 15.0

دجاج مشوي .. 50.0

صدر دجاج مشوي يقدم مع الخضار  والبطاطا المشوية

اللحم المونجولي .. 60.0

شرائح اللحم بالنكهة الصينية يقدم مع األرز البني

الزانيا بولونيز .. 55.0

شاى و قهوة
شاي

شاي أخضر .. 15.0

شاي أسود .. 15.0

شاي مثلج .. 15.0

شاي كرك ..15

قهوة

اسبريسو .. 17.0

بيكولو .. 17.0

أمريكانو .. 21.0

ماكياتو .. 20.0

التيه .. 23.0

التيه (كراميل / فانيال / اسباني) .. 25.0

كابتشينو .. 23.0

كورتادو.. 22.0

فالت وايت .. 24.0

موكا .. 23.0

القهوة المثلجة

كابتشينو مثلج .. 27.0

التيه مثلج (كراميل / فانيال / اسباني) .. 27.0

أمريكانو مثلج .. 21.0

موكا مثلجة .. 27.0

فراباتشينو.. 27.0

قهوة خاصة

ايروبرس .. 26.0

كيميكس .. 28.0

28 .. V60.0

مشروبات ساخنة

سحلب.. 25.0

شوكوالتة ساخنة .. 18.0

شوكوليت شوت .. 15

مرشو�ت �ردة
عصائر طازجة و سموذي

عصير برتقال .. 20.0

عصير مانجو .. 25.0

عصير الليمون .. 20.0

سموذي الليمون والنعناع  .. 25.0

سموذي البطيخ  .. 25.0

سموذي األساي .. 35.0

ميلك شيك الشوكوالتة .. 22.0

ميلك شيك الفراولة .. 22.0

ميلك شيك الفانيليا .. 22.0

مشروبات غازية مرطبة .. 10.0

مياه معدنية .. 6.0

مياه فوارة .. 12.0

مربدات
ليموناضة توت العليق .. 25.0

عصير ليمون مع رشة توت بري

قوة الزنجبيل .. 25.0

زنجبيل طازج وبرتقال وجزر وكرفس

كيوي جينجر ايل .. 25.0

الكيوي والزنجبيل والليمون والتوت و الجينجر ايل

موهيتو الكمثرى  .. 30.0

الكمثرى والليمون مع ريد بول موهيتو

بينا كوالدا .. 30.0

حليب جوز الهند الغني واألناناس المنعش

كركديه مثلج .. 20.0

وج�ات األطفال
جميع وجبات األطفال تقدم مع عصير تفاح

مارجريتا بيتزا .. 30.0

إضافة بيبروني .. 5.0

المعكرونة .. 30.0

معكرونة بيني مع كريمة ، طماطم أو صوص وردي

برجر لحم .. 30.0

يقدم مع رقائق البطاطس

شرائح دجاج مشوية .. 30.0

تقدم مع الخضار

هوت دوج .. 30.0

تقدم مع رقائق البطاطس

ماك اند تشيز  .. 30.0

�لو�ت
آيس كريم .. 10.0

بانكيك .. 30.0

تقدم مع  األجافي أو شوكوالتة أو زبدة الفول السوداني أو اللوتس 

* جميع األسعار تشمل 5٪ ضريبة القيمة المضافة

اللعب: االحد - الخميس 9:00 ص حتي 9:00 م

الجمعة و السبت 9:00 ص حتى 10:00 م

المقهى: االحد - الخميس 8:00 ص حتى 9:00 م

الجمعة و السبت 8:00 صباًحا حتى 10:00 مساًء

ساعات العمل

04 333 5657parx.ae

وعاء األساي  .. 35.0

أساي مخلوط مغطى بجرانوال ، موز ،

فراولة ، كيوي وجوز الهند

شيا بودينج .. 30.0

بذور شيا عضوية منقوعة في حليب جوز الهند مع طبقة

 بسكويت دايجستيف. و مغطاة بالمربى ، الرمان ، 

خليط التوت والجوز

الشوفان المنقوع .. 32.0

رقائق شوفان بالقرفة منقوعة طوال الليل

في حليب اللوز. مغطاة بالبرتقال والتوت المشكل

والرمان


