
*Prices include VAT

املرشوبات

مرشوبات شاي هريلومعصائر عضوية طازجةمياه عذبة

مرشوبات أعشاب وشاي انفيوجن

شاي مخلوط

مرشوبات غازية بدون كحول

عصائر عضوية صحية

مرشوبات قهوة باردة

مياه غازية

مرشوبات خفيفة

مرشوبات ميلك شيك

سموثيز

موكتيالت

درهم إمارايتدرهم إمارايتدرهم إمارايت

االعني 750 مل                                       26   
العني 330 مل                             15
اكوا بانا 1 لرت                             32
اكوا بانا 0.5 لرت                             21

برتقال                          30
أناناس                          30
تفاح                          30
جزر                          30
مانجو                          30

بطيخ                          30  
جزر وشمندر                         30
ليمون بالنعنع                        30 

ماء جوز الهند بريل رويال                        26 

فالنتينا                            37
كيوي، تفاح، أناناس، كرفس وليمون

جرين بردايس                        37    
تفاح أخرض، ليمون، كايل، زنجبيل، وخيار

بيوريفاير                             37
جزر، برتقال، خيار، زنجبيل، وأوراق نعناع

فيتامينات سباييس                        37
جزر، زنجبيل، تفاح، وشمندر

فرابتشينو                         37    
كراميل، بندق، فانيال، أو موكا

التيه                          32
موكا                         32

سبانش التيه مثلج                                                              32  

شوكوالته ساخنة بطابع ذا فارم                        31  
شاي التيه بطابع ذا فارم                             31
شاي ذا فارم املثلج                                          35

شاي إيرل غري مع البطيخ

اسربسو سنجل-  ريسرتيتو                        19
عادي أو بدون كافيني

اسربسو دوبل-  ريسرتيتو                        26
عادي أو بدون كافيني

اسربيسو ماكياتو                         21
كافيه التيه                          29
كابتشينو                          29
موكاتشينو                         31
فالت وايت                          31
افوجاتو                          26

ايس كريم فانيال عليه طبقة من االسربيسو 

قهوة تركية                         26
قهوة عربية                         26
سبانش التيه                                                                      29 

سان بيلليجرينو 1 لرت                                      35

سان بيلليجرينو 0.5 لرت                            25 

رويال بريكفست                       27   
شاي أسود عضوي

سينشا زن                                27
شاي أخرض ياباين

شاي باملريمية                       27
مريمية وقشور برتقال – بدون كافيني

هايب فورست                        27
كركديه، مثر الزهر، عنب، كرز حامض – بدون كافيني

فريبينا نعناع                        27   
فريبينا ونعناع – بدون كافيني

بابونج بريز                       27
بابونج، كركديه، وعشبة الليمون – بدون كافيني

ياسمني بريل                       31
شاي أبيض وأزهار الياسمني

شاي ماساال                       31
شاي أسود، فلفل أسود، حب الهال، زنجبيل، يانسون وقرنفل

1001 نايتس                       27
شاي أسود، أزهار وبتالت برتقال

توابل إماراتية                       27
شاي أسود، زعفران، حب الهال، كاكاو، وعسل

شاي إيرل جراي                       27   
شاي أسود، زيت الربغموت، أزهار زرقاء

الليايل املغربية                       27
شاي أخرض والنعناع

عنب فوار عضوي                                                              115

                       

بيبيس/ بيبيس دايت                             17 
سفن اب/ سفن اب دايت                          17

مريندا                            17      
شاي مثلج صناعة مطعمنا                          28

)ليمون، خوخ، أو فاكهة العاطفة(

فانيليا                             45
شوكوالتة                             45
فراولة                            45
كراميل                            45
اوريو كرانش                           49
اللوتس والفانيليا والقرفة                          49
تشيز كيك                            49

بريي سرنايز                            42
جوز الهند، زبادي، حليب، فراولة، توت أزرق، وتوت أسود

ماتشا افوكادو                             42
ماتشا,افوكادو,زبادي,حليب وسبانخ

بانانا دات                            37
متر، موز، زبادي، وحليب

تروبيكال سبايس                            37 
برتقال، أناناس، زنجيل وزبادي

فريجن بينا كوالدا                         47
أناناس، ماء جوز الهند، كرمية جوز الهند، حليب جوز الهند

مسرت فارم                            37
موز، سبانخ، مانجو وبرتقال

فريجن  موهيتوس                           35
فراولة /فاكهة العاطفة

أوراق نعناع طازجة ، عصري ليمون ، رشاب بسيط ومياه صودا

مرشوبات قهوة ساخنة

مرشوبات ساخنة


