اإلفطار – من  8صباحا حتى  12مسائا
الحبوب والبذور

أطباق بيض خاصة

اإلفطار
درهم إمارايت

درهم إمارايت

إفطار عريب أصيل G - D - N – F
فول مدمس ،لبنة ،جبنة حلومي مشوية ،خضار،
مكدوس ،بيض عضوي حسب اختيارك يقدم مع خبز بيتا.

112

			
شكشوكة عضوية G - S – V
بيض عضوي مطهو عىل نار هادئة يف صلصة طامطم وتوابل
عربية مع خبز بيتا

			
إفطار إنجليزي G – D
فطر دائري ،لحم بقري مقدد ،بطاطس صغرية ،فاصولياء مطبوخة،
طامطم شريي وبيض ونقانق حسب اختيارك.

94

			
إفطار صحي G - N – D
خبز طازج من الفرن ،مع مرىب وزبدة أو عسل .لنب زبادي عادي،
جرانوال محلية الصنع ،وطبق فواكه.

76

66
		
سلمون سرتاتا G - SF- D – N
رشائح البيض املطهوة الخفيفة مع السلمون املدخن وحبوب الخردل،
يقدم مع كعك املافن وسلطة خرضاء
			
62
		
ماساال أومليت G - S - D - V – F
ماساال أومليت مع طامطم وبصل وفلفل حار وكزبرة وبصل أخرض
		
أفوكادو عىل التوست G - N – V

62

51

خبز متعدد الحبوب محمص ،جبنة قشدية ،أفوكادو ،طامطم شريي ،وبذور يقطني

فريتاتا 				V

بيض مقيل مع بصل ،فلفل حار ،طامطم شريي ،فطر،
بطاطس حلوة ،يقدم مع سلطة الجرجري

من ذا فارم

توفو كرامبل نبايت 			V

فول صويا ياباين مهروس ومخفوق مع الفلفل األحمر الحلو ،والفليفلة الحلوة
وطامطم كونكاسية وفطر بري محمص.

51
				
أومليت ذا فارم
اثنتني من البيض العضوي مع خبز باجيت محمص وحشوات حسب
اختيارك :بصل ،طامطم مقطعة ،فطر ،زيتون ،فلفل حلو ،فلفل حار،
لحم ديك رومي مدخن ،سبانخ ،أو جبنة
(جنب بري أبيض ،شيدر ،جنب ماعز أو جبنة جروير) 10
خيار من أطباق جانبية:
16
		
لحم عجل مقدد
		
11
سوتيه فطر		
11
بطاطس صغرية مشوية
نقانق دجاج أو لحم بقري 16
27
جراد البحر		
16
سمك سلمون مدخن
			
27
أو جمربي		

درهم إمارايت

			
أساي باول V – F – N
أساي مع توت مخلوط مع املوز وعليه طبقة من توت
غوجي وفواكه وجرانوال

62

عصيدة كينوا وشوفان 		D – V
عصيدة عليها فواكه التوت املوسمية

41

خبز ومعجنات محلية الصنع

51
54

			
كرواسون لوز G - N – V
كرواسون 			 G – V
(عادي ،جبنة أو شوكوالته)
		
خبز باجيت (أبيض أو بني) G – V
خبز العجينة املتخمرة 		G – V
			
خبز خال من الجلوتني V

25
25
20
25
25

أطباق إضافية
				
نقانق مشوية

30

				
سوتيه فطر بري
تشكيلة سلطة 			 V
				
بطاطس صغرية V

27
19
27

لحم بقري ،دجاج ،لحم عجل ،أو لحم ضأن

من الشواية
وافلز مطهو يف املطعم 		G – V
محرضة مع البيض العضوي وعليها توت ،وآيس
كريم فانيال ،ورشاب قيقب

45

وافلز فستق متوفرة مقابل  15درهم إمارايت إضافية N -

بينديكتس
(فطائر إنجليزية خالية من الجلوتني وخبز كيتو متوفر)
73
		
أطباق ذا فارم الكالسيكية G – D
لحم ديك رومي مقدد وساخن مقرمش ،فطائر إنجليزية مشوية عليها
طبقة من السبانخ بالزبدة الساخنة مع بيض عضوي مسلوق وصلصة
هوالنديز

			
تشكيلة فطائر G - V – F
(فطائر خالية من الجلوتني متوفرة عند الطلب)
فطائر ذهبية خفيفة ورقيقة محشوة بالتوت األحمر
واختيارك من الحشوات:
11
جوز أمرييك 		 N
16
توت أزرق (و/أو) موز
		
11
		
أو جوز هند
ذا فارمز باينت براش G - N – V
وافلز بلجييك مع تشكيلة من اإلضافات املمتعة لألطفال

95

		
فلورنتني ذا فارم G - D - SF – F
فطائر إنجليزية مصنوعة من الحبوب محمصة بالزبدة الساخنة،
أفوكادو مهروسة (غواكامويل) ،سلمون اسكتلندي مدخن ،بيض عضوي
مسلوق ،وصلصة هوالنديز

من فضلك أعلمنا إذا كان لديك حساسية تجاه أي نوع طعام أو احتياجات نظام غذايئ خاص .طلبات اللحم النيئ أو غري املطهوة جيداً ليست مسؤولية ذا فارم .جميع األسعار بالدرهم اإلمارايت وتشمل الرسوم والرضائب املحلية.
نبايت ( )Vحار ( )Sخايل من الجلوتني ( )Gيحتوي عىل ألبان ( )Dيحتوي عىل مكرسات ( )Nيحتوي عىل مأكوالت بحرية ( ،)SFاألفضل مبيعاً يف ذا فارم ()F
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45

