
تارت الفواكه المشكلة

مجموعة من حلوى إكلير الفرنسية

 

  

 

Petit Gâteaux

 

 

 

329

لوح الشوكوالتة 
المقرمش بالبندق

برالين موس الشوكوالتة والحليب، كعكة الميرانغ
بالبندق واللوز مغطاة بغاناش الدولسي المقرمش

320 ميل-فيه بالفراولة
ويفر مكرمل، بطبقات كريمة الڤانيليا والشوكوالتة

البيضاء، مع الفراولة الطازجة وقطع الشوكوالتة
المقرمشة

350 باريس- بریست
عجينة الشو مع شرائح اللوز والبندق

وكريمة البرالين المخفوقة

  

351

إكلير الشوكوالتة، إكلير الباشن فروت، إكلير القهوة، 
إكلير الڤانيليا، إكلير ليمون الميرانغ، إكلير الفستق.

اسأل النادل عن نكهات اليوم

تارت ميرانغ الليمون

  

285

سابليه، وكريمة الليمون، والميرانغ اإليطالي

براوني الشوكوالتة   
والفول السوداني

  

460

براوني الجوز بالشوكوالتة مع موس زبدة الفول
السوداني، محشو بالغاناش والفول السوداني

المقرمش

كيكة الشوكوالتة البيضاء  
380وتوت العليق

كعكة ميرانغ مع موس الشوكوالتة البيضاء
محشوة بتوت العليق، ومغطاة بتوت العليق الطازج

  
385

عجينة هشة مع كريمة اللوز والكريمة الثقيلة
وطبقة من الفواكه الطازجة

60 SARCRUNCHY CHOCOLATE
HAZELNUT BAR

Milky praline chocolate mousse, hazelnut almond
meringue cake with crunchy dulce whipped ganache
on top

60 SARSTRAWBERRY MILLE 
FEUILLE 
Caramelized wafer, layered with vanilla white chocolate pastry
cream with  fresh strawberry and chocolate crunch

50 SAR

55 SAR

60 SAR

60 SAR

Pâte à choux with sliced almonds and hazelnuts with
whipped praline cream

LEMON MERINGUE TART
Pâte sablée, lemon cream and Italian meringue

PEANUT CHOCOLATE 
BROWNIE 

Walnut Chocolate brownie with light peanut butter
mousse with ganache and peanut crunch on the
bottom

60 SARMIXED FRUIT TART

Pâte sablée with almond cream, pastry cream with 
fresh fruit on top

60 SARWHITE CHOCOLATE
RASPBERRY CAKE

Meringue cake with white chocolate mousse, raspberry
centre & with fresh raspberry on top

ASSORTED ÉCLAIRS

329cal

320cal

350cal

315cal

285cal

460cal

380cal

385cal

vanilla éclair, lemon meringue éclair & pistachio éclair.
Ask us what our flavours are today!

الكعك الصغير

PARIS-BREST

Éclair au chocolat, passionfruit éclair, co�ee éclair,



310 SARGREEN TEA FOREST

Dark chocolate cake, black cherry in the centre, 
with white chocolate and matcha green tea 
mousse

RED VELVET CAKE

With Light mascarpone mousse

Traditional New York cheesecake with 
tropical fruits on top

335 SARCHOCOLATE HAZELNUT
MERINGUE CAKE

Hazelnut meringue cake, dark chocolate mousse
with a passionfruit crunchy centre

335 SARNEW YORK CHEESECAKE

CARROT & WHITE
CHOCOLATE CAKE

With cream cheese mousse decorated
with white chocolate 

335 SARFRASIER TORTE

Green tea cake,  white chocolate pastry cream with 
fresh strawberries in the centre

 48/335 SAR 
SLICE/CAKE 

 45/310 SAR 
SLICE/CAKE 

111cal/slice

108cal/slice

293cal/slice

300cal/slice

516cal/slice

217cal/slice

Entremets Gâteaux
 

تورت الفراولة

كيكة ريد فلفلت

 

111 غابة الشاي األخضر

كيكة الشوكوالتة الداكنة يتوسطها الكرز
األسود والشوكوالتة البيضاء مع موس شاي

الماتشا األخضر

108

كيكة الجزر والشوكوالتة 
البيضاء

موس الجبن الكريمي مزينة بالشوكوالتة البيضاء

  

293

مع موس جبنة الماسكرابون

  
تشيزكيك نيويورك

 

516

تشيزكيك تقليدي مغطى بالفواكه االستوائية

ميرانغ الشوكوالتة   
300بالبندق

كعكة ميرانغ البندق، محشوة بموس الشوكوالتة
الداكنة وباشن فروت المقرمش

  
217

كعكة الشاي األخضر، محشوة بكريمة
الشوكوالتة البيضاء والفراولة الطازجة

الكيك



ترفل الشوكوالتة المملح

علبة تحتوي على 6 حبات فراولة 
مغمسة في شوكوالتة 

فالرهونا

SALTED CARAMEL TRUFFLES

COCONUT AND PINEAPPLE

Bittersweet chocolate with crunchy coconut

155 SARBOX OF 12 CHOCOLATES 

300 SAR

BOX OF 12 VALRHONA 
CHOCOLATE-DIPPED 
STRAWBERRIES

180 SAR

BOX OF 24 CHOCOLATES 

Milk chocolate tru  shells filled with soft
salted caramel  

972cal/box

1944cal/box

1500cal/box

BELGRAVIAN BONBONS

Crunchy heart shaped white chocolate
with passion fruit ganache

MILK CHOCOLATE AND
LIME DOMES

Milk chocolate lime ganache with coconut 
nougatine crunch 

CHAI SPICY TRUFFLES

Milk chocolate ganache with mixture of spices

MAPLE AND PEAR SPHERE

Milk chocolate ganache with Canadian 
maple syrup

Chocolate Selection
تشكيلة الشوكوالتة

972

علبة تحتوي على 12 قطعة شوكوالتة

1944

علبة تحتوي على 24 قطعة شوكوالتة

1500

قشور الكمأة بالشوكوالتة بالحليب محشوة
بالكراميل المملح الناعم

جوز الهند وأناناس
شوكوالتة حلوة ومرة، مع جوز الهند المقرمش

بون بون بلجراڤيان
غاناش الشوكوالتة البيضاء المقرمشة على

شكل قلب مع باشن فروت   

قبة الشوكوالتة 
بالحليب والليمون

غاناش الشوكوالتة بالحليب والليمون األخضر
الحامض، مع نوجا جوز الهند المقرمشة

   

قطع الكمثرى بالقيقب
غاناش الشوكوالتة بالحليب مع شراب القيقب

   

ترفل الشاي الحار

غاناش الشوكوالتة بالحليب مع خليط من البهارات
  



Cookies, Biscuits & Belgravian Specialties 
 

14 SARCHOCOLATE CHIP COOKIE

Traditional chocolate chip cookie with 
chocolate chunks 

28 SARORANGE & PISTACHIO
LEMON BISCOTTI

Served in two pieces

25 SARMADELEINES  

Two traditional French soft sponges 
infused with orange and lemon

12 SARPALMIER

Pu  pastry dough rolled out thin with
cinnamon sugar and milk chocolate

12 SAROATMEAL RAISIN COOKIE

Traditional oatmeal cookies with raisins

120cal

70cal

74cal/piece

70cal/piece

326cal

كو كيز رقائق الشوكوالتة
الكوكيز التقليدي برقائق الشوكوالتة 

وقطع الشوكوالتة

120

كوكيز الشوفان والزبيب
كوكيز الشوفان التقليدي مع الزبيب

70

بسكوتي بالبرتقال
والفستق والليمون

يقدم كقطعتين

74

مادلين

قطعتان من كيك مادلين الفرنسي التقليدي، 
ممزوجة بالبرتقال والليمون

70

بالمييه

عجينة البف باستري الرقيقة مغطاة بسكر
القرفة والشوكوالتة بالحليب

326

الكوكيز، والبسكويت، وحلويات بلجراڤيان الخاصة



الماكرون

  

تشكيلة الكرواسون

سادة، زعتر، جبن، لوز، شوكوالتة، 
توت العليق

350

  

فطائر حلزونية بالشوكوالتة 
والفستق

عجينة دانش مع كريمة ثقيلة 
وحبوب الفستق

200

CHOCOLATE

MATCHA GREEN TEA

ً ّ ُ  

Handcrafted Classical French Sweets

RASPBERRY

WHITE CHOCOLATE & PASSION FRUIT

VANILLA

95 SARBOX OF 6    

160 SARBOX OF 12    

450cal/box

900cal/box

ROSE

Macarons

Freshly Baked Goods

20 SARCROISSANTS SELECTION

Plain,  
raspberry

20 SARL'ESCARGOT CHOCOLAT
PISTACHE

Danish roll with pastry cream and 
pistachios

zaatar, cheese,  almond, chocolate,

350cal

200cal

الشوكوالتة

شاي الماتشا األخضر

الڤانيليا

توت العليق

شوكوالتة بيضاء وفاكهة الباشن فروت

ورد

450

علبة تحتوي على 6 قطع

900

علبة تحتوي على 12 قطعة

20 SARPAIN AU RAISIN

Cinnamon and raisin roll

395cal 395 خبز بالزبيب
عجينة ملفوفة بالقرفة والزبيب



Freshly Baked Goods
المعجنات الطازجة

12 SARDULCE BRIOCHE

Brioche buns filled with dulce leche cream 

20 SARDANISH PASTRIES

Traditional croissant dough with a choice of 

500cal

266cal

500 بريوش دولتشي

خبز البريوش محشو بكريمة الدولتشي
دي ليتشي

266 دانش باستري

عجينة كرواسون تقليدية مع اختيارك من
النكهات: تفاح، التوت المشّكل، فراولة

22 SAROLIVE LEVAIN

Our own Belgravian style sourdough levain
with olives 

20 SARMULTIGRAIN

Multigrain bread topped with various seeds

15 SARFRENCH BAGUETTE

Traditional, fresh, crunchy French baguette  

25 SARMILK LOAF BREAD

French enriched bread with sliced almonds

680cal

750cal

940cal

700cal

680خبز الباغيت الفرنسي

باغيت فرنسي تقليدي طازج ومقرمش، بثالث 
نكهات: زعتر، مملح، سادة

750رغيف الحليب

خبز فرنسي مع شرائح اللوز

خبز العجين المخمر مع الزيتون
940

ساوردو بلجراڤيان مع الزيتون

700خبز الحبوب المتعددة

خبز الحبوب المتعددة مغّطى بمجموعة من البذور

flavours: Apple, Mixed Berries, Strawberry

in 3 flavours of zaatar, salted and plain
 

Breads
الخبز


