
BREAKFAST crÊpes

ALL DAY BREAKFAST 
Egg, cheddar cheese, turkey bacon, 
mushrooms, tomato 

SR24

EGGS BENEDICT   
Egg, cheddar cheese, smoked turkey breast, 
hollandaise sauce

SR24

EGGS FLORENTINE 
Egg, cheddar cheese, fresh spinach, 
hollandaise sauce

SR22    

THE LONDONER 
Scrambled egg, cheddar cheese, 
turkey bacon or sujuk sausage

SR22
 
 

BREAKFAST 
MINI PANCAKES 
Butter & maple syrup or honey, 15 pieces

SR18    

SAVOURYcr Êpes

TURKEY & CHEESE 
Smoked turkey breast & cheddar cheese

 

 

MARGHERITA 
Tomato, mozzarella cheese, fresh basil & oregano

 
  

MEXICAN CHICKEN 
BBQ chicken, cheddar cheese, sweetcorn, 
soured cream, salsa & fresh chillies 

 
  

Chicken Supreme 
BBQ chicken, cheddar cheese, tomato, 
mushrooms & fresh spinach

 
  

SUPER VEG 
Cheddar cheese, tomato, mushrooms & fresh 
spinach

LE STEAK
Steak Fillet, mozzarella cheese, mushrooms, red 
onion & BBQ sauce 

 

TURKEY CLUB 
Smoked turkey breast, turkey bacon, cheddar 
cheese, lettuce, tomato, pickles & mayonnaise

SR22

SR22

SR28

SR28

SR25

SR31

SR26

 

CREATE YOUR OWN CRÊPE
 ...add up to 5 toppings

Steak, BBQ chicken, smoked turkey 
breast, turkey bacon, Turkish sujuk SR6  

Cheddar cheese, mozzarella cheese, 
mushrooms, sweet corn, tomato, 
spinach, sweetcorn, salsa SR3
Sauces
Garlic, hot sauce, sweet chilli, BBQ, 
southwest, honey mustard 

FREE
 

  
 

Mineral Water  

juices
Lemon with mint, fresh orange, 
fresh mango, fresh pineapple, 
fresh strawberry

 
 
 

FRAPPES
Chocolate, caramel, vanilla, 
mocha

 

milkshakes
Vanilla, strawberry, chocolate, 
banana, Nutella
Lotus Biscoff, Oreo  cookies

3
22

22

SR

SR

SR

SR22
 
 

COLD DRINKS

SWEETCRÊPES

SUGAR & LEMON SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

16
BELGIAN CHOCOLATE 18

18
BANANA SPLIT 
Banana, nuts & Belgian chocolate or Nutella

22

STRAWBERRIES & CREAM 22
LOTUS BISCOFF 20
BROWNIE BEAST 
Brownie, Belgian chocolate & nuts

26

KITKAT HEAVEN
KitKat , marshmallows & Belgian white chocolate

25  
 

S'MORES 
Marshmallows, Lotus Biscoff & Belgian chocolate

24

CANDY CRUSH 
Kinder, Oreo , & Nutella  or Belgian Chocolate

25

TO SHARE

FONDUE
8 mini pancakes, fresh fruit, Belgian 
chocolate & brownies or marshmallows

SR35
 

sharing platter
Two plain crêpes topped with Belgian 
Chocolate or Nutella , ice cream, 8 mini 
pancakes, fresh fruit, Belgian chocolate 
dipping bowls & brownies or marshmallows

SR59
 
 
 
 

 

MINI PANCAKES

PLAIN & SIMPLE
Butter & icing sugar

SR16

BREAKFAST
Butter, maple syrup or honey

SR18

CHOCOLATE
Nutella or Belgian chocolate

SR22

STRAWBERRY DELIGHT
Fresh strawberries, Belgian chocolate 
& whipped cream

SR28

BANANA SPLIT
Banana, Belgian chocolate, walnuts 
& whipped cream

SR26

ON A STICK
5 mini pancakes with fresh fruit, 
marshmallows & Belgian chocolate

SR20

CREATE YOUR OWN CRÊPE
 ...add up to 5 toppings

Nutella® , Belgian chocolate: milk, dark or white 
peanut butter, biscuits  SR5  

Lotus Biscoff, Lotus biscuits, Kinder, KitKat®
marshmallows,  Oreo , nuts, strawberries, banana, 
honey, lemon juice, strawberry sauce, whipped cream SR3

 
 

Add a scoop of ice cream SR5

BELGIAN WAFFLES
PLAIN & SIMPLE
Butter & icing sugar

SR14

CHOCOLATE
Nutella or Belgian chocolate

SR18

STRAWBERRY DELIGHT
Fresh strawberries, Belgian chocolate 
& whipped cream

SR28

BANANA SPLIT
Banana, Belgian chocolate, walnuts & whipped cream

SR26

Suitable for vegetarians
 

If you have any food allergies please speak to a member of staff
 

COFFEE
All our coffees are made with organic, fairtrade coffee beans

Arabic coffee SR10
Espresso SR12
Americano SR14
Cappuccino SR18
Coffee Latte SR18
Flat white SR18
Mocha SR18
Coffee Macchiato SR16
Caramel Macchiato SR18
Maple syrup latte SR18
Fresh mint Tea SR14
Teas
Peppermint, green, Earl Grey, breakfast

SR14

Hot Chocolate SR14
add whipped cream SR 5

الكريب الحلو

ميني بان كيك

اضافات لذيذة

الوافل البلجيكي

للمشاركة

سكر مع الليمون

كريب الموالح

صدر الديك الرومي مع
جبنة الشيدر

مارجاريتا

الشوكوالتة البلجيكية
نـوتـيـال

موز طازج - مكسرات - شكوالتة بلجيكية أو نوتيال

ديك رومي - جبنة الشيدر - مايونيز - خس وطماطم

كريب االفطار

أفطار طوال اليوم
بيكون ديك الرومي - بيض - فطر - طماطم - جبنة الشيدر

المشروبات الساخنة

المشروبات الباردة

القهوة العربية
اسبريسو
أمريكانو

كابتشينو
كافيه التيه

شوكوالتة بيضاء
موكا

كافيه ماكياتو
كاراميل ماكياتو
كارميل ماكياتو

ميبل التيه
شاي مع النعنع الطازج

شاي

الشوكوالتة الساخنة

مياه معدنية
العصائر

بينيديكت
ديك رومي - بيض - جبنة الشيدر - صلصة الهوالنديز

فـلـورنـتـيـن

لوندينر

سبانخ - بيض - جبنة الشيدر - صلصة هوالنديز

بيض مخفوق - جبنة الشيدر - بيكون الديك الرومي مع
السجق التركي

بيبر مينت - أخضر - جرين جري - بريك فاست

إضافة قشدة

ليمون مع النعنع - عصير البرتقال
الطازج - عصير المانجا الطازجة

عصير األناناس الطازج - عصير الفراولة
الطازجة - مياه معدني

فرابيه
شوكوالتة - كاراميل - فانيال - موكا

ميلك شيك
فانيال - فراولة - شوكوالتة - موز - نوتيال

لوتس - اوريو

فطور الميني بان كيك
عسل - سكر - زبده

جبنة الموزيرال مع الطماطم والريحان أو االوريغانو

دجاج مكسيكي
دجاج بنكهة الباربكيو - جبنة الشيدر - حبوب الذرة

كريمة - صلصة مع الفلفل الحار

دجاج سوبريم

سـوبـر الـخـضـار

دجاج مع صلصة الباربكيو - جبنة الشيدر - طماطم
فطر مع أوراق السبانخ الطازجة

جبنة الشيدر - طماطم - فطر وأوراق السبانخ الطازجة

فيليه ستيك
فيليه ستيك مع صلصة الباربكيو - جبنة المزاروال

فطر - بصل

تيركي كلوب

الصلصات

صدر ديك رومي مدخن مع تيركي بيكون - جبنة الشيدر
خس - طماطم - مخلل - بصل والمايونيز

براوني مع الشكوالتة البلجيكية أو النيوتيال

بنانا سبلت

الفراولة مع الكريمة
لوتس بيسكوف

براوني بيست

كيت كات - مارشميلو مع الشكوالتة البلجيكية البيضاء
جنة الكيت كات

مارشمالو - بسكوت لوتس - شكوالتة بلجيكية
سموريز

شكوال الكندر - اوريو - نوتيال أو شكوالتة بلجيكية
كاندي كرش

زبدة - سكر
تراديشينال

سكر - نوتيال أو شوكوالتة بلجيكية

شكوالتة

فراولة طازجة مع الشوكوالتة البلجيكية والويب كريم
دياليت مع الفراولة

بانانا سبليت
موز طازج - مكسرات - شوكوالتة بلجيكية مع الويب كريم

فوندو
عدد ٨ ميني بان كيك - فواكه طازجة - شوكوالتة بلجيكية

مع البراوني أو المارشميللو

طبق للمشاركة
عدد ٢ كريب مع الشكوالتة البلجيكية أو نوتيال

وااليسكريم - عدد ٨ ميني بانكيك - فواكه طازجة
شوكوالتة بلجيكية مع صحون شكوالتة للتغميس

والبراوني أو المارشميللو

تراديشينال
زبدة - سكر

إفطار
زبدة - سكر - مابل او عسل

شكوالتة
سكر - نوتيال أو شكوالتة بلجيكية

دياليت مع الفراولة
فراولة طازجة مع الشوكوالتة البلجيكية والويب كريم

بانانا سبليت
موز - مكسرات - شوكوالتة يلجيكية مع الويب كريم

ميني ستك
فواكه طازجة - مارشمالو - شوكوالتة بلجيكية

مناسبة للنباتيينإذا كان لديك أي نوع من الحساسية ضد أي أنواع المأكوالت - الرجاء اخبار احد الموضفين

نوتيال - شوكوالتة بلجيكية - زبدة الفول السوداني
براوني

لوتس بيسكوف - بسيكويت لوتس - كيندر كتكات
مارشكلو - صلصة الشكوالتة - لصة الفراولة - اوريو

عسل - موز - ليمون - كريمة
أضافة ايسكريم


