الـفطـــور

Breakfast

كرواسون

Croissant
Thyme

10.00

زعتر

Cheese

10.00

جبن

Plain

10.00

سادة

Chocolate

10.00

شوكوالتة

Turkey & Cheese

23.00

تركي وجبن

Stuffed with smoked turkey
and sliced cheese, served with
vegetables

Scrambled Eggs & Cheese

23.00

Stuffed with scrambled eggs and
mozzarella cheese, served with
vegetables

Your choice of scrambled, sunny
side up, poached or boiled eggs,
served with toasted bread, hash
brown potato and grilled tomato

بيض مخفوق وجبن

محشو بالبيض المخفوق وجبن الموتزاريال
يقدم مع الخضراوات

بيض وأومليت

Eggs & Omelette
Eggs of your choice

محشو بالتركي المدخن وشرائح الجبن
يقدم مع الخضراوات

25.00

بيض من اختياركم

 صني صايد،اختياركم من بيض مخفوق
، يقدم مع خبز التوست، مسلوق،اب
هاش براون بطاطا مع طماطم مشوية

Plain Omelette

25.00

اومليت سادة

28.00

اومليت اسباني

Three fried eggs

Spanish Omelette
Three Eggs, tomato, chopped
parsely, onion

Parisian Eggs Benedict

40.00

Two poached eggs over croissant,
hollandaise sauce, mushrooms,
turkey ham, cheddar cheese

Light & Healthy

33.00

Scrambled egg white, spinach,
quinoa, portobello mushroom,
coulis of red pepper

 بيضات مقلية٣

 بصل، بقدونس، طماطم، بيضات٣

بيض بينيديكت فارسي

، بيضة بينيديكت على كرواسون٢
، تركي مدخن، مشروم،هوالنديز صوص
جبن شيدر

اليت اند هيلثي

، كينوا، سبانخ،ابيض بيض مخفوق
 معجون الفلفل االحمر،مشروم بورتابلو

مناقيش

Manaeesh
Soujouk with Cheese

25.00

سجق مع الجبن

Turkey Ham with Cheese

25.00

تركي مدخن مع الجبن

Mozzarella and Kashkawane mix

23.00

موتزاريال مع قشقوان مشكلة

Halloumi Cheese

23.00

جبن حلوم

Kashkawane Cheese

22.00

جبن قشقوان

Spinach

18.00

سبانخ

Keshek

18.00

كيشيك

Za'atar

12.00

زعتر

Breakfast Set Menus
Served with coffee or tea and
fresh orange juice

قائمة الفطور الشاملة

يقدم مع قهوة او شاي وعصير برتقال
طازج

Mediterranean Coastal

45.00

Mini manaeesh (za'atar, cheese,
keshek), labneh, hummus,
halloumi cheese, vegetables and
Arabic bread

Continental

45.00

Bakery basket, jam, honey, fresh
fruit salad

American

49.00

Bakery basket, jam, honey, fresh
fruit salad, two eggs of your choice

ميديترنيان كوستال

، كيشــيك) لبنــة،جبــن،مناقيــش صغيــرة (زعتر
 خبــز عربــي، خضــراوات، جبــن حلــوم،حمــص

كونتينتال

 ســلطة، عســل، مربــى،ســلة المخبــوزات
الفواكــة الطازجــة

امريكي

 سلطة، عسل، مربى،سلة المخبوزات
الفواكة الطازجة مع بيضتين حسب اختياركم

فطور الليفانتر

Levanter Breakfast

، فول، صحن حمص،صحن حلوم مشوي
 يقدم مع الخضراوات و خبز لبناني،فالفل

Grilled halloumi platter, hummus
platter, foul platter, labneh
platter, falafel platter served with
vegetables and fresh Lebanese
bread

Grilled Halloumi Platter

32.00

صحن حلوم مشوي

Hummus Platter

25.00

صحن حمص

Foul Platter

25.00

صحن فول

Falafel Platter

25.00

صحن فالفل

Labneh Platter

25.00

صحن لبنة

كريب ووافل

Crepes & Waffles

حلو

Sweet
Choco-Banana Crepe

32.00

Nutella, banana, hazelnuts,
chocolate sauce

Choco-Straw Crepe
Nutella, strawberry, hazelnuts,
chocolate sauce

34.00

شوكو بنانا كريب

 صوص الشوكوالتة، بندق، موز،نيوتال

شوكو سترو كريب

 صوص الشوكوالتة، بندق، فراولة،نيوتال

Rainbow Crepe

35.00

Nutella, strawberry,
marshmallows, chocolate sauce,
hazelnuts

Byblos Crepe
Nutella, halawa, banana , honey,
pistachio, orange petal

Red Fruit Crepes

33.00

35.00

Nutella, strawberry, raspberry

Kinder Crepe

35.00

Nutella and Kinder chocolate

The Classic Waffle

29.00

Served with banana, honey, crispy
hazelnut, chantilly cream

Lady In Red Waffle

35.00

Cream cheese frost, fresh red
fruits, bananas, nutella

Chocolate Waffle

33.00

Chocolate waffle, chocolate
cream, chocolate sauce and
roasted hazelnuts

38.00

Smoked turkey, cheddar cheese,
dry oregano

Chicken Mushroom and Cheese

35.00

Shredded chicken, mozzarella
cheese, sautéed mushrooms, dry
oregano and bechamel sauce

Trio Cheese Crepe
Cream, cheddar & mozzarella
cheese with dry oregano

، صوص شوكوالتة، مارشملو، فراولة،نيوتال
بندق

بيبلوس كريب

 ورق، فســتق، عســل، مــوز، حــالوة،نيوتــال
البرتقــال

ريد فروت كريب

 توت بري، فراولة،نيوتال

كيندر كريب

 كيندر شوكوالتة،نيوتال

وافل كالسيكي

 كريم، بندق مقرمش، عســل،يقدم مع موز
شانتية

الدي ان ريد وافل

، مــوز، فواكــة حمــراء طازجــة،كريمــة الجبنــة
نيوتــال

وافل الشوكوالتة

، كريمــة الشــوكوالتة،وافــل الشــوكوالتة
صــوص الشــوكوالتة مــع البنــدق المحمــص

مملح

Savory
Turkey & Cheese Crepe

رينبو كريب

30.00

كريب التركي والجبن

 اوريغنو، جبن شيدر،تركي مدخن

دجاج مشروم مع الجبن

 مشروم، جبن الموتزاريال،شرائح الدجاج
 اوريغنو مع البشاميل صوص،سوتية

تريو تشيز كريب

 شيدر وموتزاريال ) مع،ثالث جبن ( كريم
االوريغنو

السلطات

Salads
Goat Cheese Salad
Fried breaded goat cheese,
baby spinach, beetroot, orange
segments, strawberry, walnut,
balsamic dressing

Apple Salad

54.00

54.00

Green apple, cider apple, baby
spinash, dried berry, pecan nuts,
feta cheese, honey apple cider
sauce

Chicken Caesar Salad

54.00

Romaine lettuce, grilled chicken,
parmesan cheese, beef bacon,
garlic croutons with homemade
caesar dressing

Grilled Halloumi & Rocca Salad

49.00

Halloumi cheese, tomatoes,
grilled eggplant, fresh rocca
leaves, pine seeds, pomegranate
seeds, lemon, olive oil, oregano
dressing

Caprese Salad
Fresh tomato, buffalo mozzarella
and pesto sauce

67.00

43.00

Markouk bread, olive paste,
halloumi cheese, tomatoes,
cucumber, rocca, served with
mixed salad

Chicken Club Sandwich
Chicken, mayo, tomato, boiled
eggs, beef bacon, cheddar
cheese, served with french fries

، براعم السبانخ،جبن الماعز المحمرة
 صلصة، عين جمل، فراولة، برتقال،شمندر
بلسمك

سلطة التفاح

، براعم السبانخ، سير تفاح،تفاح اخضر
 صلصة التفاح، جبن فيتا، لوز،توت مجفف
بالعسل

سلطة سيزر الدجاج

 بيف، جبن بارميزان، دجاج مشوي،خس
 خبز بالثوم مع صلصة السيزر،بيكون
الخاصة

سلطة الحلوم مع الجرجير

، باذنجان مشوي، طماطم،جبن حلوم
 صلصة، ليمون، رمان، صنوبر،جرجير
االوريغنو بزيت الزيتون

كابريزي سالط

 جبن موتزاريال مع صوص البيستو،طماطم

السندويشات

Sandwiches
Halloumi Cheese Sandwich

سلطة جبن الماعز

49.00

سندويش جبن حلوم

، جبن حلوم، معجون الزيتون،خبز مرقوق
 جرجير يقدم مع سلطة، خيار،طماطم
مشكلة

سندويش كلوب الدجاج

 بيف، بيــض مســلوق، طمــام، مايونيــز،دجــاج
 جبــن شــيدر يقــدم مــع بطاطا مقلية،بيكــون

Shrimps Caesar Wrap

48.00

Breaded shrimps, avocado,
iceberg lettuce, parmesan
cheese, caesar dressing

Chicken Fajitas Wrap
Chicken strips, onion, mixed
capsicums, cheddar cheese
wrapped in tortilla bread, served
with guacamole, tomato salsa,
yoghurt sour cream and nachos
chips

Smoked Salmon Sandwich

46.00

59.00

Smoked salmon on cream
cheese, rocca, capers, in rye
bread served with mixed salad

Chicken Mousakhan
Shredded chicken, onion, sumac
powder, pine seeds, pomegranate
molasses, stuffed in markouk
bread, served with mint yoghurt
and small salad

Trilogy Burger
Three mini burgers (beef, chicken,
quinoa), served with french fries
& coleslaw

46.00

49.00

52.00

65.00

Homemade ravioli cooked In
white creamy sauce

Taghliatelli Alfredo
Creamy white sauce, parmesan
cheese & butter

ملفوف دجاج فاهيتا

 جبــن، فلفــل مشــكل، بصــل،دجــاج ســتربس
شــيدر ملفــوف فــي خبــز التورتيــال يقــدم
 كريمــة، صلصــة طماطــم،مــع جواكامولــي
 ناتشــوز،حامــض الزبــادي

سندويش السلمون المدخن

دجاج مسخن

 دبــس، صنوبــر، ســماق، بصــل،شــرائح الدجــاج
الرمــان محشــو فــي خبــز المرقــوق يقــدم مــع
زبــادي بالنعنــاع وســلطة

تريلوجي بيرجر

) كينــوا، دجــاج،ثــالث بيرجــر صغيــرة (لحــم
يقــدم مــع بطاطــا محمــرة وكــول ســلو

الباستا

Pink sauce, chicken, mushrooms,
parmesan cheese

Ravioli Spinach

، جبن بارميزان، خس، افوكادو،روبيان مقلي
صلصة السيزر

، جرجيــر،ســلمون مدخــن مــع كريمــة الجبــن
 خبــز ريــي يقــدم مــع ســلطة مشــكلة،كابــري

Pasta
Penne Rose

ملفوف سيزر الروبيان

65.00

بيني روز

 مشروم وجبن بارميزان، دجاج،صلصة وردية

رافيولي السبانخ

رافيولــي منزليــة مطبوخــة فــي صلصــة
الكريمــة البيضــاء

تايتلي الفريدو

 جبن بارميزان مع الزبدة،صلصة الكريمة البيضاء

الحلويات

Desserts

قائمة هواك الخاصة

Hawak Special
Brownie Jar
Chocolate brownie, crispy
almond flakes, caramelized
hazelnuts, fruit skewer dipped
with chocolate, caramel sauce,
served with vanilla ice cream

Black Forest Jar

39.00

35.00

Chocolate devil sponge, cherry
compote, chocolate whipped
ganache, vanilla chantilly cream
with hazelnut praline, topped
with whipping cream and dark
chocolate shaving

Lotus Cheesecake
Homemade lotus cream with
a crunchy layer of lotus biscuit
served with caramel sauce

Lava Cake

33.00

36.00

Served with vanilla ice cream and
chocolate sauce

Cheesecake Jar
Traditional cheesecake in a jar,
topped with wild berry compote,
whipping cream and crispy
almond tuile

39.00

براوني جار

، لوز مجروش مقرمش،براني الشوكوالتة
 اسياخ الفواكة المخفوقة،بندق محلى
 صلصة الكراميل يقدم،مع الشوكوالتة
مع ايس كريم الفانيليا

بالك فورست جار

، كرز كمبوت،سبونش شوكالت دفيل
 كريمة الفانيليا مع،جنش الشوكوالتة
برالين البندق مع كريمة مخفوقة و شرائح
الشوكوالتة الداكنة

لوتس تشيز كيك

كريمة اللوتس المنزلية مع الطبقة
المقرمشة من بسكويت لوتس يقدم مع
صلصة الكراميل

كيك الفا

يقدم مع فانيليا ايس كريم وصلصة
الشوكوالتة

تشيز كيك جار

كيك الجبن التقليدية في الجار مع كمبوت
التوت والكريمة المخفوقة وشريحة اللوز
المقرمشة

S'More's

36.00

Dark chocolate, freeze nutella,
marshmallows, served with lotus
biscuits

Oreo Mug Jar

39.00

Chocolate truffle cake, white
chocolate milk, Oreo biscuit and
warm chocolate sauce served
with vanilla ice cream

Choco-Halawa
Homemade choco-halawa tart
topped with halawa and roasted
pistachio

Red Velvet Cake

33.00

29.00

Red velvet cake soaked with
spiced Stock syrup, filled with
cream cheese mousse, topped
with raspberry dust

اس مور اس

 مارشــملو يقــدم، نيوتــال،شــوكوالتة داكنــة
مــع بســكويت اللوتــس

اوريو جار

 شوكوالته بيضاء،كيك ترافل الشوكوالتة
 صلصة الشوكوالتة، بسكويت اوريو،بالحليب
الدافئة يقدم مع فانيليا ايس كريم

شوكو حالوة

شــوكو حــالوة المنزليــة تقــدم مــع الحــالوة
والفســتق المحمــص

ريد فالفيت كيك

ريــد فالفيــت كيــك محشــوة بمــوس كريمــة
الجبــن يقــدم مــع غبــار التــوت البــري

Fresh Fruits Salad

32.00

سلطة الفواكة الطازجة

Chocolate Fondue

60.00

فوندو الشوكوالتة

T'A Milano chocolate fondue
served with fresh fruits,
marshmallows, brownies and red
velvet sponge

بان كيك

Pancakes
Banana Honey

33.00

33.00

Three layers of pancake filled
with Nutella, bananas, roasted
hazelnuts & chocolate sauce

Red Velvet
Three layers of red velvet pancake,
cream cheese frosting and wild
berries compote

موز بالعسل

 شــراب المابل،ثــالث طبقــات مــن البان كيك
وبندق محمص

Three layers of pancake, banana,
mapple syrup and roasted
hazelnuts

Nutella Bomb

تاميالنو شوكوالتة تقدم مع فواكة
 براونيز مع كيك الريد، مارشملو،طازجة
فالفيت

33.00

نوتيال بومب

،ثــالث طبقــات مــن البــان كيــك مــع نوتيــال
 بنــدق محمــص وصلصــة الشــوكوالتة،مــوز

ريد فالفيت

،ثــالث طبقــات مــن بــان كيــك ريــد فالفيــت
كريمــة الجبنــة وكمبــوت التــوت البــري

المشروبات

Beverages

المشروبات الساخنة

Hot Beverages

.ق. ر٣  كراميل او بندق ب،اضافة فانيليا

Add Vanilla, Caramell or Hazelnut
flavor for QR3

Coffee

13.00

القهوة

Espresso

13.00

اسبريسو

Decaf Espresso

18.00

اسبريسو ديكاف

Double Espresso

18.00

دبل اسبريسو

American Brewed Coffee

14.00

قهوة امريكية

ماكياتو

Macchiato
Cappuccino

18.00

كابتشينو

Caffe Mocha

20.00

كافية موكا

Caffe Latte

18.00

كافية التية

Iced Caramel Latte

22.00

ايس كراميل التيه

Caramel Latte

22.00

كراميل التيه

Lebanese Coffee

12.00

قهوة لبنانية

شوكوالتة تاميالنو

T'A Milano Chocolate

شوكوالتة ساخنة

24.00

Hot Chocolate

فينيس شوكوالتة ساخنة

25.00

Viennese Hot Chocolate

آنواع الشاي

Tea Selection

شاي كراك

18.00

Karak Tea

مغربي

25.00

Moroccan

كيس شاي

22.00

Tea Bag

نعنــاع ،كاموميــل ،الفطــور االنجليــزي ،ايــرل
جــراي ،اخضــر كالســيك و ياســمين

Peppermint, Chamomile,
English Breakfast, Earl Grey,
Classic Green, Jasmine

قهوة هواك الخاصة
اسبريسو الموز

اسبريســو ،حليــب ،ايــس كريــم القهــوة ،موز
وثلج

اوريو تشيل

اسبريســو ،حليــب ،اوريــو ،نيوتــال ،فانيليــا
ايــس كريــم

بالك فورست

Hawak Specials
28.00

28.00

اسبريســو ،حليــب ،شــراب الشــوكوالتة،
شــوكوالتة مجروشــة ،ايــس كريــم الفانيليا،
كريمــة مخفوقــة مــع ثلــج

Espresso, milk, coffee ice
cream, banana and ice

Oreo Chill
Espresso, milk, Oreo, Nutella
chocolate, vanilla ice cream

28.00

Black Forest
Espresso, milk, strawberry,
raspberry and chocolate syrup,
whipped cream and ice

اسبريسو ،حليب ،فراولة ،توت بري ،شراب
الشوكوالتة ،كريمة مخفوقة وثلج

موكا تشيب

Banana Espresso

28.00

Mocha Chip
Espresso, milk, chocolate syrup,
chocolate chips, vanilla ice
cream, whipped cream and ice

Chocolate Bomb

28.00

Chocolate syrup, milk, cocoa
powder, vanilla ice cream and ice

KitKat Addict

28.00

شوكالت بومب

 ايــس، كاكاو، حليــب،شــراب الشــوكوالتة
كريــم فانيليــا وثلــج

كيت كات اديكت

 ايــس كريــم فانيليــا،شــوكوالتة كيــت كات
وثلــج

mauiKitKat Chocolate, Milk, Vanilla
IceCreamandIce

مياة معدنية

Water
Evian Still Water

22.00

ايفيان مياة عادية

San Pellegrino Sparkling Water

22.00

سان بيليغرينو مياة فوارة

عصائر طازجة

Freshly Squeezed Juice
Orange Juice

22.00

عصير برتقال

Green Apple Juice

22.00

عصير تفاح اخضر

Red Apple Juice

22.00

عصير تفاح احمر

Carrot Juice

22.00

عصير جزر

Grapefruit Juice

22.00

عصير جريب فروت

Pineapple Juice

22.00

عصير اناناس

موكتيلز

Mocktails
Classic Mojito

27.00

Lime, Fresh Mint, Brown Sugar
and Soda

Mojito Mixed Berries
(Raspberry, Blackberry and
Strawberry flavor)

30.00

كالسيك موخيتو

 سكر بني وصودا، نعناع،ليمون اخضر

موخيتو توت مشكل

 فراولة، توت اسود،توت بري

Piña Colada

27.00

Pineapple Juice, Coconut Syrup
andCoconutCream

Sunset

26.00

Orange Juice, Lemon Grass and
Ginger

Shirley Temple

26.00

7up, Grenadine, Mixed Berries
and Lemon Slice

بينا كوالدا

 كريمــة، شــراب جــوز الهنــد،عصيــر انانــاس
جــوز الهنــد

صن سيت

 ليمون وزنجبيل،عصير برتقال

شيرلي تمبل

، تــوت مشــكل، شــراب جراناديــن،ســفن اب
شــريحة ليمــون

Lemonade

20.00

الليموناضة

Lemon Mint

25.00

ليمون ونعناع

Blushing Beetroot

26.00

بلشينج بيتروت

سموزيس

Smoothies
Peach, Apple & Mango

27.00

 تفاح ومانغو،خوخ

Strawberry

27.00

فراولة

Innocent Peach

27.00

اينوسنت خوخ

Banavo Cinnamon

27.00

بنافوا بالقرفة

مياة غازية

Soft Drinks
Pepsi, Diet Pepsi, 7up, Diet 7up,
Mirinda

12.00

، سفن اب، دايت بيبسي،بيبسي
 ميرندا،دايت سفن اب

ميلك شيك

Milkshakes
Chocolate Chip
Berry Milkshake
KitKat Milkshake

27.00
27.00
27.00

شوكلت تشيب
بيري ميلك تشيك
كيت كات ميلك تشيك

Oreo Milkshake

27.00

اوريو ميلك تشيك

