
Baked to perfection using the finest of butter, with your choice of: 
Classic Plain, Za’atar, Chef’s Cheese, Chocolate & Almond

20 SARCROISSANT (V)  350cal

Boulangerie

Enjoy our artisanal patisserie selection, baked fresh daily

20 SAR
A multi-layered, laminated sweet pastry in the viennoiserie tradition 
available in a choice of Cinnamon and Raisin

DANISH (V)  266cal

Des Oeufs

With crispy Wagyu bacon & creamy hollandaise

CLASSIC BENEDICT  650cal 60 SAR

B E N E D I C T  &  F R I E D

SMOKED SALMON & BENEDICT  643cal

With luscious mollet eggs, spinach & creamy hollandaise
70 SAR

With sauteed mushrooms, tomatoes, green peppers, 
onions & flakes of feta

EGG WHITES (V)  240cal 50 SAR

Served with sauteed spinach, red onions & tomatoes

CREAM CHEESE (V)  473cal 55 SAR

O M E L E T T E S

Filled with sauteed spinach, basil, red onion oregano, 
tomatoes, mozzarella & sharp ricotta

FLORENTINE (V)  310cal 60 SAR

Served with sauteed spinach, cherry tomatoes, asparagus, 
red onion & sauteed mushrooms

VEGETARIAN (V)  279cal 60 SAR

S C R A M B L E D

Served on a slice of multigrain with chopped chives & parmesan

WAGYU BACON  389cal 60 SAR

Served on a slice of multigrain with sauteed oyster mushrooms & 
chopped chives

TRUFFLE (V)  378cal 80 SAR

Served on a slice of multigrain with fresh avocado, roasted bell 
peppers, spring onion, cherry tomatoes, spinach & flaked feta 

THE GARDEN (V)  364cal 55 SAR

Gratin potatoes & portobello mushrooms with melted 
Emmental cheese

SPANISH OMLELETTE (V)  467cal 55 SAR

Baked eggs, tomatoes & bread on the side

SHAKSHUKA (V)  316cal 60 SAR

Slowly baked with caramelized onions & topped with 
melted cheese served with bread on the side

FRENCH GRATIN EGGS (V)  467cal 55 SAR

Farmer grain toast with avocado, roasted bell peppers, 
spring onions, cherry tomatoes, spinach, basil & feta

AVOCADO TOAST (V)  198cal 60 SAR

BANANA & OATMEAL PANCAKE (V)  498cal 55 SAR
With caramelized bananas, blueberries & raw 
chocolate shavings

Traditional brioche baked with vanilla egg cream & served 
with fresh berries & Chantilly cream

FRENCH TOAST (V)  569cal 65 SAR

Hot & fresh with maple syrup & fresh berries

CLASSIC PANCAKES (V)  438cal 45 SAR

Served with cinnamon, berries, chocolate & Chantilly cream

BELGIAN WAFFLES (V)  598cal 65 SAR

Belgravian Signatures
C’EST LA VIE  62cal

Half soda, half iced co�ee, with added fizz and citrus-y punch. The 
bright & tangy flavours of tonic’s quinine provide the perfect 
complement to acidic co�ee

LA VIE EN ROSE  48cal

A cold brew co�ee with aroma of roses & lemongrass. There is beauty
in the simplicity, & it’s served with elegance

CRÈME DE LA CRÈME  316cal

For the ones that prefer their espresso in a martini coupe, a 
co�ee-based mixed drink with espresso, tonka beans & vanilla nuts. 
Finished with a super smooth & delicious praline creme with edible 
pearls. Cheers!

NOIR ET BLANC  326cal

A reversed cappucino. In this iced co�ee drink you get a big flu�y foam 
on top of your ice cold salted-caramel milk

LA COCO  245cal

Creamy, silky-soft hot drink made of white chocolate and coconut milk. 
The drink is a guilty pleasure that is finished with toasted coconut flakes 
and a homemade edible ‘coco’ parfum for some extra nutty aromas

JOIE DE VIVRE  233cal

Combination of tapioca pearls, jasmine syrup, soya milk & matcha tea

Signature Coffee
39 SAR

45 SAR

39 SAR

39 SAR

39 SAR

39 SAR Premium Loose Tea Selection
BELGRAVIAN BRASSERIE
BESPOKE BLEND  2cal

Finest Indian Assam tea with a unique twist of a sweet & spicy 
aftertaste. Invigorating cup with prominent peach & fruity notes 
enriched by the natural sweetness of cardamon

55 SAR

38 SAROUD DELIGHT  2cal

With an aromatic & complex scent, our Oud Delight makes a delicious 
blend. This combination of Oud with green tea has a woody taste & a 
musky character

38 SARARABIAN NIGHTS  2cal

A unique earthy black tea blend with a warm, honey-like appearance. 
With the addition of ginger, cinnamon, liquorice & vanilla, this blend 
has the perfect balance of restorative tea leaves, a sweet, & 
astringent flavor

48 SARSILVER NEEDLE  2cal

A pale-yellow cup with aromatic notes of melon and honey. Slightly 
creamy with a clean, refreshing finish

115 SARROYAL ZAFRANI  2cal

Containing only the finest Kashmiri Gulmarg sa�ron, Royal Zafrani 
recalls the days when these sought-after petals were added to tea, 
concocting truly indulgent experience. Blended with premium tippy 
pekoe Assam leaves, this prized sa�ron produces a bright malty liquor 
with an intriguing aromatic aftertaste

249 SARMUSKANI  2cal

Cultivated at heights above 2000 metres, our rare Muskani owes its 
divine fragrance to the balmy summer climate of the remote Himalayan 
highlands. The finest black & oolong leaves conjure an aromatic infusion 
with a smooth flavour & sweet finish

55 SARJASMINE LOTUS  2cal

A dusky pink bloom sits amidst an explosion of elegant green tea leaves. 
Delicate & floral in both taste & appearance

Loose Tea Selection
CHAMOMILE  2cal/serving

A bright yellow cup with a powerful aroma, a floral, grassy taste &
mellow finish

FUJIAN OOLONG  2cal/serving

A light-yellow amber cup with the spicy aroma of a real peppermint. 
Cool & intense, with a clean refreshing finish

GINGER & LEMON  2cal/serving

A fresh light-yellow cup with the taste of ginger root. A distinct lemony 
aroma and a tingling, enduring finish

PEPPERMINT  2cal/serving

A rich green cup with the spicy aroma of real peppermint. Cool & 
intense, with a clean, refreshing finish

28 SAR

28 SAR

28 SAR

28 SAR

JASMINE BLOSSOM  2cal/serving

A bright honey-yellow cup with prominent notes of  infused jasmine 
blossom. Sweet and delicate with a smooth finish

DARJEELING  2cal/serving

A light amber cup with floral and muscatel notes, followed by a 
refreshing, invigorating finish

ENGLISH BREAKFAST  2cal/serving

A full-bodied, rich amber cup, with an ever-appealing malty aroma. 
Smooth with notes of citrus and a prolonged, spicy aftertaste

GREEN TEA  2cal/serving

A light green cup with a subtle, fresh fragrance. Balanced with notes of 
rice and a smooth finish

28 SAR

28 SAR

28 SAR

28 SAR

Bread Basket
457cal  25 SAR

Home baked bread selection of sourdough, whole grain
& baguette combined with butter (V)

Cooked with rosemary butter
BREAKFAST POTATOES   225cal 30 SAR

Side Dishes

3 rashes of crispy bacon
WAGYU BACON   249cal 55 SAR

B R E A K F A S T  8 A M  -  1 2 P M Cooked with rosemary butter
BREAKFAST POTATOES   225cal 30 SAR

Side Dishes

3 rashes of crispy bacon
WAGYU BACON   249cal 55 SAR

B R E A K F A S T  8 A M  -  1 2 P M

A F T E R N O O N  T E A  D A I L Y
3 P M  -  6 P M

125 SARPER PERSON

APPLE  260cal

CARROT  120cal

GRAPEFRUIT  122cal

ORANGE  142cal

WATERMELON  91cal

PINEAPPLE  168cal

All prepared fresh daily & will be available when in season

35 SAR

REFRESH & HYDRATE  186cal

Apple, celery, cucumber & pear

35 SAR

35 SAR

35 SAR

35 SAR

35 SAR

35 SAR

45 SAR

IMMUNITY  231cal

Carrot, apple, lemon & ginger

House Made Juice



55 رس   شاي بمزيج بلجراڤيان الخاص   2 سعرة حرارية

 أفضل أنواع شاي األسام الهندي مع النكهة الحارة والحلوة. كوب
منعش بإيحاءات الخوخ والفواكه المعززة بطعم الهيل

 بهجة العود   2 سعرة حرارية

 برائحة عطرية ومركبة. مشروب بهجة العود مزيج لذيذ من العود
والشاي األخضر بإيحاءات خشبية ومسكية

38 رس 

 الليالي العربية   2 سعرة حرارية

 مزيج فريد من نوعه من الشاي األسود الدافئ والزنجبيل، والقرفة،
وعرق السوس، والڤانيليا. يمنحك هذا الخليط مزيًجا من النكهات

المتوازنة والحلوة

38 رس 

 شاي اإلبرة الفضية    2 سعرة حرارية

كوب أصفر مع إيحاءات الشمام والعسل. شاي
كريمي بنهاية منعشة

48 رس 

 لوتس الياسمين   2 سعرة حرارية

 براعم وردية داكنة تعتلي أوراق الشاي األخضر. غني بنكهة الورد في
الطعم والشكل

55 رس 

 الزعفران المليك   2 سعرة حرارية

 يحتوي على أجود أنواع الزعفران الكشميري. إذ يعود تاريخ الزعفران
 المليك إلى العصور التي كانت فيها الورود النادرة توضع في الشاي

 كمكون أساسي لتعزز من نكهتها وتعطي التجرية الملكية. مع
 مزيج من أعشاب األسام من تيبي بيكو. يمنحك الزعفران نكهة

عطرية فريدة

115 رس 

 موسكاني   2 سعرة حرارية

 مزروعة على مساحات عالية بارتفاع 2000 متر، عشبة الموسكاني
 النادرة التي تستوحي نكهتها من مرتفعات الهيمااليا والمناخ
 الصيفي، أفضل أنواع شاي األولونغ بمزيج من النكهات التي

تمنحك الطعم الحلو

249 رس 

مجموعة الشاي المميزة

39 رس   سيالفي   62 سعرة حرارية

 الطعم الليموني الحامض لمشروب يتكون من نصف مشروب غازي
 ونصف قهوة مثلجة مع نكهة الحمضيات. توفر النكهات المشرقة

والرائعة للكينين نهاية مثالية لقهوة الحمضية

 ال فيه إن روز   48 سعرة حرارية

 قهوة باردة مع إيحاءات الورد وعشب الليمون مشروب يوحي
بالجمال والبساطة ويقدم بأناقة

39 رس 

 كريم دي ال كريم   316 سعرة حرارية

 للذواقة الذين يفضلون اإلسبريسو مقدم في كوب المارتيني.
 مشروب قهوة يقدم مزيًجا من اإلسبريسو، وبذور التونكا، وجوز

والڤانيليا، وينتهي بكريمة البرالين الغنية واللؤلؤ القابل لألكل

39 رس 

 نوار    326 سعرة حرارية

 شراب الكابتشينو المعكوس. قهوة مثلجة ذات رغوة قهوة
كثيفة فوق حليب الكراميل المملح المثلج

45 رس 

 ال كوكو   245 سعرة حرارية

 مشروب ساخن من الشوكوالتة البيضاء وحليب جوز الهند، والذي
 يعد أحد المتع الخالصة. ينتهي برقائق جوز الهند المحمصة وعطر

"كوكو" المحلي الصالح لألكل لمنحك نكهة إضافية

39 رس 

 جوادي فيف   233 سعرة حرارية

مزيج من آللئ التابيوكا، وشراب الياسمين المركز، وحليب الصويا، والماتشا 
39 رس 

تشكيلة القهوة المميزة

قائمة الشاي
 براعم الياسمين  2 سعرة حرارية

 كوب بلون العسل األصفر مع إيحاءات الياسمين القوية. طعم حلو
مع نهاية منعشة

28 رس 

 براعم الياسمين  2 سعرة حرارية

 كوب خفيف مع إيحاءات الورود والموسكاتيل، مع نكهة منعشة
ومنشطة

28 رس 

 شاي الفطور اإلنجليزي  2 سعرة حرارية

كوب غني بالنكهة، مع إيحاءات ليمونية خفيفة ونهاية دافئة

28 رس 

 شاي األخضر  2 سعرة حرارية

 كوب خفيف من الشاي األخضر ذو الرائحة المنعشة، والطعم
المتوازن من إيحاءات األرز

28 رس 

 شاي البابونج  2 سعرة حرارية

 كوب من شاي البابونج الذهبي بنكهة الورود العطرية ونهاية
عشبية خفيفة

28 رس 

 أولونغ فوجيان  2 سعرة حرارية

 كوب خفيف بلون العنبر، مع إيحاءات الورد واألوركيد ونكهة خفيفة
من الفواكه، لتمنحك نهاية دافئة وحلوة

28 رس 

 شاي الليمون والزنجبيل  2 سعرة حرارية

كوب طازج بلون أصفر غني، مع طعم الزنجبيل المميز ونكهة الليمون

28 رس 

 شاي النعناع الفلفلي  2 سعرة حرارية

 كوب باللون األخضر الغني، والنكهة القوية للنعناع الفلفلي. يمنحك
البرودة واالنتعاش

28 رس 

أطباق بلجرافيان المميزة

 شكشوكة (ن)  316 سعرة حرارية

مع بيض مطهو في الفرن، وطماطم، يقدم مع شرائح الخبز
60 SAR

50 SAR  األومليت اإلسباني (ن)  467 سعرة حرارية

بطاطس الغراتان وفطر البورتوبيلو، مع جبن إمنتال الذائب

 بيض غراثان الفرنسي (ن)  467 سعرة حرارية

 مطهو على نار هادئة مع البصل المكرمل، ومغطى بطبقة من
الجبن المذاب،  يقدم مع شرائح الخبز

55 SAR

 أفوكادو توست (ن)  198 سعرة حرارية

 خبز محمص مع مجموعة من الحبوب الزراعية، واألفوكادو، والفلفل
 الرومي المشوي، والبصل األخضر، والطماطم الكرزية، والسبانخ، والريحان

وجبنة الفيتا

60 SAR

65 SAR  التوست الفرنسي (ن)  569 سعرة حرارية

 خبز البريوش التقليدي مخبوز مع كريمة الڤانيليا، ويقدم مع التوت
الطازج وكريمة الشانتيلي

45 SAR  البان-كيك الكالسييك (ن)  438 سعرة حرارية

يقدم دافئاً وطازجاً مع شراب القيقب المركز والتوت الطازج

65 SAR  الوافل البلجييك (ن)  598 سعرة حرارية

يقدم مع القرفة والتوت األزرق والشوكوالتة وكريمة الشانتيلي

 بان-كيك الموز والشوفان (ن)  498 سعرة حرارية

مع الموز المكرمل، والتوت األزرق، ورقائق الشوكوالتة
55 SAR

أومليت

 جبنة الكريمة (ن)    473 سعرة حرارية

يقدم مع سوتيه السبانخ، والبصل األحمر والطماطم
55 SAR

50 SAR  بياض البيض (ن)   240 سعرة حرارية

 مع سوتيه الفطر، والطماطم، والفلفل األخضر والبصل، وفتات
جبنة الفيتا

60 SAR  نباتي صرف (ن)   279 سعرة حرارية

 يقدم مع سوتيه السبانخ، والطماطم الكرزية والهليون، والبصل
األحمر، وسوتيه الفطر

 فلورينتين (ن)   310 سعرة حرارية

 مع سوتيه السبانخ، والريحان، والبصل األحمر واألوريجانو،
والطماطم، وجبن موتزاريال، وجبنة ريكوت

60 SAR

البيض المخفوق

 بيض بالكمأة (ن)     378 سعرة حرارية

 يقدم على شريحة من خبز الحبوب المتعددة مع الفطر المحاري
بطريقة السوتيه، والثوم المعمر

80 SAR

60 SAR  لحم واغيو المقدد    489 سعرة حرارية

 يقدم على شريحة من خبز الحبوب المتعددة مع الثوم المعمر
المفروم وجبنة بارميزان

 الحديقة (ن)    364 سعرة حرارية

 يقدم على شريحة من خبز الحبوب المتعددة مع األفوكادو الطازج،
 والفلفل الرومي المشوي، والبصل األخضر، والطماطم الكرزية،

والسبانخ، وجبنة الفيتا المفتتة

55 SAR

 بينديكت بالسلمون المدخنة     643 سعرة حرارية

مع بيض األومليت، والسبانخ، وصلصة هولنديز الكريمية
70 SAR

60 SAR  بينديكت كالسييك    560 سعرة حرارية

مع لحم واغيو المقدد وصلصة هولنديز الكريمية

 بينديكت ومقلي

أطباق البيض
استمتع بالخيارات اليومية التي يوفرها مخبزنا، مع تشكيلة المخبوزات الُمعّدة يدوًيا والطازجة

20 SAR  كرواسون (ن)  350 سعرة حرارية

مخبوز بإتقان باستخدام أجود أنواع الزبدة، مع اختيارك من
كرواسون سادة، الزعتر، تشكيلة جبن الشيف، الشوكوالتة واللوز

20 SAR  دانش (ن)    266 سعرة حرارية

 المعجنات التقليدية الحلوة متعددة الطبقات، متوفرة بنكهة
القرفة و الزبيب

الفطور

:

 سلة الخبز
25 رس  سعرة حرارية 457

 مجموعة مختارة من الخبز المخبوز  من العجين المخمر والحبوب
(ن) الكاملة والخبز الفرنسي مع الزبدة

30 رس  بطاطس الفطور  225 سعرة حرارية
مطبوخة مع زبدة إكليل الجبل

 لحم واغيو المقدد   249 سعرة حرارية

3 شرائح من اللحم المقدد المقرمش  
55 رس 

األطباق الجانبية

12صـبـاحــًا8وجبـة اإلفطــار مســاًء-

للشخص 125 رس 

شــاي مـا بـعـد الـظـهيـرة
مســاًء6مســاًء3متـوفــر يـوميــاً مـن -

٢٣١   35  

١٨٦    35  

٢٦٠    35  

١٢٠    35  

٩١   35  

١٢٢   35  

١٦٨    45  

١٤٢   35  


