
Petit Gâteaux

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

البيضاء، مع الفراولة الطازجة وقطع الشوكوالتة المقرمشة

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

320cal

الـكـعــك الـصـغـيـــر

350 SAR 50باريس- بریست

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

350cal

عجينة الشو مع شرائح اللوز والبندق
وكريمة البرالين المخفوقة

PARIS-BREST

SARÉCLAIRS 35155حلوى إكلير الفرنسية 315cal

c إكلير الشوكوالتة

B 460

60 SARPEANUT CHOCOLATE 
ROWNIE 460cal

براوني الشوكوالتة 
والفول السوداني

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

Chocolate brownie with light peanut butter mousse 
with ganache & salted caramel on the bottom

SARLEMON MERINGUE 285cal 28560تارت ميرانغ الليمون

باتيه سابلي، كريمة الليمون ومارنج إيطالي 

CAKE
Pâte sablée, lemon cream & Italian meringue

60 SARWHITE CHOCOLATE
RASPBERRY CAKE 380cal

كيكة الشوكوالتة البيضاء
380وتوت العليق

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

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

385تارت الفواكه المشكلة

عجينة هشة مع كريمة اللوز والكريمة الثقيلة
وطبقة من الفواكه الطازجة

60 SARMIXED FRUIT TART 385cal

Pâte sablée with almond cream and pastry 
cream, topped with fresh fruit

329

لوح الشوكوالتة 
المقرمش بالبندق

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

60 SARCRUNCHY CHOCOLATE
HAZELNUT BAR
Milky praline chocolate mousse, hazelnut almond meringue 
cake with crunchy dulce whipped ganache on top

329cal



Entremets Gâteaux

الـكـيـــك

14 SAR

16 SAR

12 SAR

180cal

Traditional chocolate chip cookie with 
chocolate chunks  

Triple chocolate cookie with orange zest

CHOCOLATE CHIP COOKIE

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE

Traditional oatmeal cookies with raisins

OATMEAL RAISIN COOKIE

120cal

70cal

كو كيز رقائق الشوكوالتة
الكوكيز التقليدي برقائق الشوكوالتة 

وقطع الشوكوالتة

كوكيز الشوكوالتة الثالثّية
كوكيز الشوكوالتة الثالثية مع نكهة البرتقال،

120

180

كوكيز الشوفان والزبيب
كوكيز الشوفان التقليدي مع الزبيب

70

Traditional New York cheesecake with 
tropical fruits on top

335 SARNEW YORK CHEESECAKE 516cal/slice 516تشيزكيك نيويورك

تشيزكيك تقليدي مغطى بالفواكه االستوائية

335 SARCHOCOLATE HAZELNUT
MERINGUE CAKE
Hazelnut meringue cake, dark chocolate mousse
with a passionfruit crunchy centre

300cal/slice
مارينغ الشوكوالتة 

300بالبندق

كعكة مارينغ البندق، محشوة بموس الشوكوالتة
الداكنة وباشن فروت المقرمش



Chocolate Selection

تـشــكـيــلــة الـشــوكــوالتــة

SALTED CARAMEL TRUFFLESترفل الشوكوالتة المملح

COCONUT
Bittersweet chocolate with crunchy coconut

105 SARBOX OF 12 CHOCOLATES 

199 SARBOX OF 24 CHOCOLATES 

Milk chocolate tru shells filled with soft
salted caramel

972cal/box

1944cal/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 a mixture of spices

MAPLE SPHERE

Milk chocolate ganache with Canadian
maple syrup

972
علبة تحتوي على 12 قطعة شوكوالتة

1944
علبة تحتوي على 24 قطعة شوكوالتة

قشور الكمأة بالشوكوالتة بالحليب محشوة
بالكراميل المملح الناعم

جوز الهند
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

كرة القيقب
غاناش الشوكوالتة بالحليب مع شراب القيقب

ترفل الشاي الحار

غاناش الشوكوالتة بالحليب مع خليط من البهارات

الـكـوكـيــز، الـبســكـويــت، وحـلـويــات بـلـجــراڤيــان الـخــاصــة



Freshly Baked Goods

تشكيلة الكرواسون

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

35020 SARCROISSANTS SELECTION

Plain zaatar, cheese, al mond, chocolate, raspberry

350cal

Macarons
الـمـــاكـــرون

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

الشوكوالتة

شاي الماتشا األخضر

الڤانيليا

توت العليق

شوكوالتة بيضاء وفاكهة الباشن فروت

ورد

450
علبة تحتوي على 6  قطع

900
علبة تحتوي على 12  قطع

الـكـوكـيــز، الـبســكـويــت، وحـلـويــات بـلـجــراڤيــان الـخــاصــة

الـمـعـجـــنـــات الـطــازجــــة

20 SARPAIN AUX RAISINS

Cinnamon and raisin roll

395cal 395 خبز بالزبيب
عجينة ملفوفة بالقرفة والزبيب



Breads
الـخـبــــز

15 SARFRENCH BAGUETTE

Traditional, fresh, crunchy French baguette

680cal 680خبز الباغيت الفرنسي

خبز الباغيت الفرنسي التقليدي، مقرمش وطازج

15 SARCIABATTA BREAD

A light and crispy Italian bread with a soft 
interior and thin crumbs

860cal 860خبز سياباتا

خبز إيطالي خفيف ومقرمش مع
الفتات الطري

22 SAROLIVE LEVAIN

 Belgravian style sourdough levain with olives

940cal خبز العجين المخمر مع الزيتون
940

ساوردو بلجراڤيان مع الزيتون

20 SARMULTIGRAIN

Multigrain bread topped with various seeds

700cal 700خبز الحبوب المتعددة

خبز الحبوب المتعددة


