
All our chicken and turkey products are Halal and sourced from Kuwait and USA  |  جميع الدجاج و الديك الرومي معدة بطريقة الحالل مصدرها الكويت و الوليات المتحدة الأمريكية

If you have any food allergies please speak to a member of staff  |  ن  اذا كان لديك اي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكولت ، الرجاء اخطار أحد الموظف�ي

TURKEY & CHEESE 2.350 KD .د.ك/
ز د تش�ي كي ان ت�ي

GARLIC CHICKEN
Chicken, cheddar cheese, lettuce,  
tomato, pickles, garlic mayo & chives

2.750 KD .د.ك/ جارلك تشيكن
 دجاج، جبنة الشدر، خس، طماطم،

ز بالثوم، شيفز كبيس، مايون�ي

PESTO MOZZARELLA 
Pesto, mozzarella, tomato, & basil

2.400  KD .د.ك/ ال  وزاري و م يست ب
بيستو , موزاريال , طماطم ، ريحان

CHICKEN FILLET
Breaded chicken, cheddar cheese,  
lettuce, pickles & mayo

2.650 KD .د.ك/ يه ل تشيكن في
 صدر دجاج بالبقصمات، جبنة الشدر،

ز خس، كبيس ، مايون�ي

SOUTHERN CHICKEN
Breaded chicken, cheddar cheese, 
coleslaw mix & honey mustard

2.850 KD .د.ك/ سوذرن تشيكن
 صدر دجاج بالبقصمات، جبنة الشدر،

ي مستارد
خلطة الكول سلو، هو�ز

MARGHERITA 
Mozzarella, pizza sauce, tomato,  
oregano & basil

2.250 KD .د.ك/ ا  ت ارغري م
ا، جبنة المازوريال، ز  طماطم، صلصة البي�ت

ريحان

MEXICAN CHICKEN 
Chicken, cheddar cheese, salsa, guacamole, 
hot sauce, jalapenos & crushed nachos

3.000 KD .د.ك/ يكسيكن تشيكن م
ز الشيدر  دجاج ، صلصة ، جواكامولي ، ج�ب

، صلصلة فلفل حار ، هالبينو ، ناشوز

CREATE YOUR OWN CRÊPE
Create your own crêpe with a combination 
of up to 6 different ingredients

3.750 KD .د.ك/ فك  كريب عىل كي
باختيار 6 مكونات مختلفة

Suitable for vegetarians | ز مناسبة للنباتي�ي

ADD DELICIOUS TOPPINGS اضافات لذيذة
Turkey breast, turkey bacon, breaded 
chicken, chicken breast, guacamole, 
hollandaise sauce, mushrooms,  
pesto sauce

0.650 KD .د.ك/

 صدر ديك الرومي، بيكون ديك الرومي،  صدر

 دجاج، صدر دجاج بالبقصمات،  جواكامولي
صلصة الهوالنديز ،فطر، صلصة بيستو

Cheddar cheese, mozzarella cheese, 
parmesan cheese, tomato, lettuce,  
coleslaw mix, salsa, garlic mayo, mayo, 
honey mustard, pizza sauce, pickles,  
hot sauce, jalapenos, eggs, spinach, 
basil, nachos

0.450 KD .د.ك/

 جبنة الشدر، جبنة المازوريال، جبنة
ان، طماطم، خس،خلطة الكول سلو، ز  البارم�ي

ي مستارد،
ز بالثوم، هو�ز  صلصة، مايون�ي

ا، كبيس، صلصة فلفل حار، ز  صلصة البي�ت
هالبينو، بيض، سبانخ, ريحان، ناتشوز

S AV O U R Y crÊpes



CANDY CRUSH  
Kinder® & Oreo® with  
Nutella® or Belgian chocolate

2.650 KD .د.ك/ اندي كراش ك
كندر ، اوريو ، نوتيال او شكوالتة بلجيكية

NOCCIOLATA COOKIES
Crushed Chocolate Chip Cookies,  
Nocciolata Spread

3.000 KD .د.ك/
ز �ي ا كوك نوشيوالت

ا ز ، صلصة النوشيوالت كوك�ي

PISTACHIO
Pistachio Sauce

3.650 KD .د.ك/ بستشايو
صلصة البستاشيو

BELGIAN CHOCOLATE 2.250 KD .د.ك/ ان شوكوالت لجي ب
NUTELLA® 2.250 KD .د.ك/ ال نوتي
BANANA SPLIT
Banana, nuts & Belgian chocolate or Nutella®

2.550 KD .د.ك/ ت ا سبل ان ن ب
موز، مكرسات، شوكوالتة بلجيكية أو نوتيال

LOTUS BISCOFF
Caramelized Belgian biscuit

2.850 KD .د.ك/ لوتس بيسكوف
لوتس بيسكوف

BROWNIE BEAST
Brownie, Belgian chocolate & nuts

3.000 KD .د.ك/ ي بيست
راو�ز ب

ي ، شوكوالتة بلجيكية ، مكرسات
براو�ز

S'MORES
Marshmallows, Lotus Biscoff biscuit  
& Belgian chocolate

2.650 KD .د.ك/ ورس سم
 مارشمالو، بسكوت لوتس،

شوكوالتة بلجيكية

SUGAR & LEMON
Butter, lemon & sugar

1.750 KD .د.ك/ ون يم د ل سكر ان
زبدة، سكر، ليمون

CREATE YOUR OWN CRÊPE
Create your own crêpe with a combination 
of up to 6 different ingredients

3.750 KD .د.ك/ فك  كريب عىل كي
باختيار 6 مكونات مختلفة

ADD DELICIOUS TOPPINGS اضافات لذيذة
Pistachio Sauce, Nocciolata® Spread, Ovo® Spread 0.850 KD .د.ك/ صلصة البستاشيو ، صلصة النوشيوالتا ، صلصة االأوفو

Nutella®, belgian chocolate, Kinder®,  
peanut butter, brownies, lotus biscoff spread,  
lotus biscoff biscuit, cookies, marshmallows, 
strawberry, caramel sauce, maple syrup 

0.650 KD .د.ك/ ، ي
 نوتيال، شوكوالتة بلجيكية، كندر ٫ زبدة الفول السودا�ز

، صلصة لوتس بسكوف، بسكوت لوتس بيسكوف، ي
 براو�ز

ز فراولة، كراميل، مابل مارشمالو،  كوك�ي

Oreo®, honey, banana, lemon, whipped 
cream, thick cream, nuts 0.450 KD .د.ك/ اوريو، عسل، موز، ليمون، كريم، قيمر مكرسات 

ADD A SCOOP OF ICE CREAM 0.550 KD .د.ك/ افة االأيس كريم اض
Vanilla, Chocolate or Strawberry فانيال ، شوكوالتة ، فراولة

S w e e t crÊpes

If you have any food allergies please speak to a member of staff  |  ز  اذا كان لديك اي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكوالت ، الرجاء اخطار أحد الموظف�ي



ADD DELICIOUS TOPPINGS اضافات لذيذة
Pistachio Sauce, Nocciolata® Spread, Ovo® Spread 0.850 KD .د.ك/ صلصة البستاشيو ، صلصة النوشيوالتا ، صلصة االأوفو

Nutella®, belgian chocolate, Kinder®,  
peanut butter, brownies, lotus biscoff spread,  
lotus biscoff biscuit, cookies, marshmallows, 
strawberry, caramel sauce, maple syrup 

0.650 KD .د.ك/ ، ي
 نوتيال، شوكوالتة بلجيكية، كندر ٫ زبدة الفول السودا�ز

، صلصة لوتس بسكوف، بسكوت لوتس بيسكوف، ي
 براو�ز

ز فراولة، كراميل، مابل مارشمالو،  كوك�ي

Oreo®, honey, banana, lemon, whipped 
cream, thick cream, nuts 0.450 KD .د.ك/ اوريو، عسل، موز، ليمون، كريم، قيمر مكرسات 

ADD A SCOOP OF ICE CREAM 0.550 KD .د.ك/ افة االأيس كريم اض
Vanilla, Chocolate or Strawberry فانيال ، شوكوالتة ، فراولة

PLAIN & SIMPLE
Butter & icing sugar

1.950 KD .د.ك/ بل ز أند سم ل�ي ب
ز ديك رومي ، بيض ، فطر ، طماطم ، ج�ب

BREAKFAST
Butter, icing sugar & maple syrup or honey

2.250 KD .د.ك/ يديكت ن قز ب اي
ز ، صوص هوالنديز ديك رومي ، بيض ، ج�ب

BELGIAN CHOCOLATE
Icing sugar & Belgian chocolate

2.250 KD .د.ك/ ان شوكوالت لجي ب
سكر،  شوكوالتة بلجيكية

NUTELLA® 2.250 KD .د.ك/ ال نوتي
PISTACHIO
Pistachio Sauce

3.350 KD .د.ك/ بستشايو
صلصة البستاشيو

OVO®

Ovo® chocolate spread
2.750 KD .د.ك/ انكيك ي ب

�ز أوفو م
صلصة االأوفو

LOTUS BISCOFF 2.750 KD .د.ك/ لوتس بيسكوف
ON A STICK
Fresh fruits, marshmallows &  
Belgian chocolate

2.000 KD .د.ك/ ان كيك ستك ي ب
�ز ي م

فواكه طازجه، مارشمالو، شوكوالتة بلجيكية

mini  pancakes
Delicious puffed mini crêpes, served with a range of sauces 

and toppings. Try them solo or with goodies on a stick.

If you have any food allergies please speak to a member of staff  |  ز  اذا كان لديك اي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكوالت ، الرجاء اخطار أحد الموظف�ي



All our chicken and turkey products are Halal and sourced from Kuwait and USA  |  جميع الدجاج و الديك الرومي معدة بطريقة الحالل مصدرها الكويت و الواليات المتحدة االأمريكية

If you have any food allergies please speak to a member of staff  |  ز  اذا كان لديك اي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكوالت ، الرجاء اخطار أحد الموظف�ي

ALL DAY BREAKFAST
Fresh egg, turkey bacon, cheddar cheese,  
mushrooms, tomato & chives

2.650 KD .د.ك/ ريكفاست أل دي ب
 بيكون ديك الرومي، بيض، فطر، طماطم، جبنة

الشدر، شيفز

EGGS BENEDICT
Fresh egg, smoked turkey, cheddar 
cheese, hollandaise sauce & chives

2.650 KD .د.ك/ يديكت ن قز ب اي
 ديك رومي، بيض، جبنة الشدر، صوص

هوالنديز، شيفز

EGGS FLORENTINE 
Fresh egg, cheddar cheese,  
fresh spinach & hollandaise sauce 

2.400 KD .د.ك/ ز   ت�ي ن قز فلوري اي
سبانخ، بيض، جبنة الشدر، صوص هوالنديز

EGG & SUGAR 1.850 KD .د.ك/ ز    ت�ي ن قز فلوري اي
HONEY & CREAM 2.150 KD .د.ك/ ي اند كريم  

هو�ز

S P E C I A L S
FONDUE
Mini pancakes, fresh fruit, belgian 
chocolate, dipping bowls & brownies  
or marshmallows

5.950 KD/د.ك. فوندو
ي بانكيك، فواكهة طازجة، شوكوالتة

 م�ز
ز أو مارشمالو بلجيكية ، براون�ي

SHARING PLATTER
Crêpes, ice ceam, mini pancakes,  
fresh fruit, belgian chocolate dipping 
bowls & brownies or marshmallows

8.000 KD/د.ك. نوعة ة م ل تشكي
ي بانيك فواكهة طازجة،

 كريب ، أيس كريم، م�ز
 تشكيلة من ثاللث أنواع شوكوالتة بلجيكية،

ي أو مارشميلو
براو�ز

MINI PANCAKE DELIGHT
Belgian chocolate, Kinder®,  
lotus biscoff spread, lotus biscoff  
biscuit, vanilla ice cream

3.850 KD/د.ك. كيك دياليت ان ي ب
�ز م

 شوكوالتة بلجيكية ، كندر، صلصة لوتس
بسكوف، بسكوت لوتس بيكوف، ايس كريم

CRÊPE OF THE MONTH 3.750 KD/د.ك. ونث كريب اوف ذي م

b r e a k f a s t crÊpes

Suitable for vegetarians | ز مناسبة للنباتي�ي

S E R V E D  A L L  D A Y



If you have any food allergies please speak to a member of staff  |  ز  اذا كان لديك اي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكوالت ، الرجاء اخطار أحد الموظف�ي

R E G / L G E

ESPRESSO 0.900 يسو اس�ب
ESPRESSO MACHIATO 1.000 اتو ي اك يسو م اس�ب

enjoy hot or cold اردة ب ة أو ال ع الساخن ت م ت وال

AMERICANO 1.150 / 1.350 انو ك ي �ي ام
CAPPUCCINO 1.500 1.750 نو ابوتشي ك
FLAT WHITE 1.500 فالت وايت
CARAMEL MACHIATO 1.500 1.750 اتو ي اك يل م كرام
MOCHA 1.500 1.750 ا  وك م
LATTE 1.500 1.750 يه الت

FRENCH COFFEE 0.900 قهوة فرنسية
TURKISH COFFEE 0.900 ركية قهوة ت
ARABIC COFFEE 2.750 / 3.750 ية قهوة عرب
HOT CHOCOLATE 1.750 هوت شوكوالت
TEA English breakfast,  
chamomile tea, green tea

0.850 ي، ز  شاي شاي الريوق االنجل�ي
شاي البابونج، شاي أخ�ز

FRESH MINT TEA 0.950 اع شاي نعن
CHAI KARAK 1.500 شاي كرك
COFFEE OF THE MONTH 2.000 ن الشهر القهوة م

MAKE IT YOUR OWN ه خاصا بك جعل
Espresso shot, flavoured syrup,  
soya milk, fresh milk, whipped cream

0.200 KD .د.ك/ اب النكهة، حليب الصويا يسو، �ش  اس�ب
حليب طازج، كريمة

c o f f e e
All our espresso based coffees are made with organic, fairtrade coffee beans



If you have any food allergies please speak to a member of staff  |  ز  اذا كان لديك اي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكوالت ، الرجاء اخطار أحد الموظف�ي

c o l d  d r i n k s
REG / LGE

ARWA WATER 0.550 اه اروى ي م

EVIAN® 0.950 ان اه افي ي  م

SPARKLING WATER 1.250 اه غازية ي م

SOFT DRINKS
Coca Cola,  
Coca Cola Light  
Sprite, Fanta

0.850 ات غازية وب �ش م
كوكا كوال, كوكا كوال اليت

ايت, فانتا س�ب

FRESH JUICES
Orange Juice 
Lemon with Mint

1.500 ر طازجة عصائ
برتقال

ليمون مع نعناع

MILKSHAKES
Vanilla, Chocolate, Banana
Strawberry, Nutella®,
Lotus Biscoff, Oreo® 

1.950 / 2.150 س يلك شيك م
فانيال, شوكوالتة, موز

نوتيال, لوتس بيسكوف
اوريو


