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توست

باولز

بانكيكس اند كيسز 

 ليتل هاسلر
 

باستا & بولز (4,11)
باستا بيني بالزبدة الطازجة مع كرات الدجاج الطرية، مطبوخة بصلصة الطماطم الخفيفة، تقدم مع جبنة شيدر مبشورة   50   

روك ستار ناقتس (4)
نقتس الدجاج الطازج عىل شكل النجمة، يقدم مع البطاطا المقلية                                                                             50            

ماك & تشيز (4,11)
طبقات من الجبن الشهي مع المعكرونة، مطهو في الفرن                                                                                       50

ماك & تشيز (للبالغين)                                                                                                                                    60
 

(لالطفال)

الساور دو الحرفية 

VG/GF (3) آساي يو بيبي
وعاء أساي عضوي، يعلوه الجرانوال مع الموز والتوت البري                                                                                             49

 
VG/GF (3) تشيت داى

وعاء جوز الهند والموز، ُمحىل بالتمر الطازج، يعلوه زبدة الجوز وحبيبات الكاكاو والجرانوال                                                  49 

V (2,4) سماش ات
توست األفوكادو المهروسة يُزيُنها مخلل البصل األحمر والطماطم الكرزية وقليل من السمسم األسود وبذور الريحان          49

 أضف البيض المسلوق                                                                                                                                           10
 

GFO (2,4,6) سموكن سكويز ج ف او
توست الجبنة الكريمية المقدمة عىل خبز الساور دو بالخميرة الطبيعية، مع اختيارك من (السلمون المدخن أو الديك الرومي)   65 

يزينها السمسم األسود والثوم المعمر والشبت تقدم مع سلطة رينبو سلو
 

 V/GFO (3,4,10) َهني وي آر أولنتس 
توست زبدة الجوز الطازج المحضر في مطبخنا، مع الموز المكرمل والتوت ونكهة من جوز الهند والقرفة ومحاله بالعسل         59

 
 

 V/GF (3) سويت دريمز ار ميد اوف ذس
بانكيك البرورتين النباتي - خالي من الجلوتين- مع طبقة من زبدة البندق، يقدم مع مخفوق السبيرولينا بنكهة الفانيال        60

والتوت الطازج

 
 

V/GFO (3,4,5) فرينش توج 
التوست الفرنسي المكرمل مغطى بكومبوت التوت المشكل، مع مزيج من سبرولينا الفانيال النباتي                              65  

يعلوه الجوز المحمص والفستق، ومحىل بشراب القيقب الطبيعي 

* حصري لهذا الموقع

VG= VEGAN
V= VEGETARIAN
GF= GLUTEN-FREE

دريسنغ اضافي8

سويت اب غريد 

سايڤوري اب غريدز 

اب غريد &

 دريسنغ 

 V/GF (8) الخردل بالعسل 
VG/GF (10,14) صلصة الساتيه

VG/GF (2,14) الطحينية

 V/GF (2,11) كريمة الهالبينو الحامضة

 V/GF بيستو

VG فينيغرت

 15 VG/GF غرانوال عىل طريقتنا

 10 V/GF مايبل سيروب

10 VG/GF بروتين نباتي أو بروتين مصل اللب

15 VG/GF (3,10)  زبدة البندق محلية الصنع

 (لوز محمص ، كاجو ، بندق)

12 VG/GF  سبرولينا زرقاء 

 15 VG/GF توت طازج 

 بيض اضافي (5) 12
 20 V/GF افوكادو 

 20 V/GF افوكادو مهروس
20 V/GF (2) جواكامولي

20 V/GF جبنة فيتا
25 V/GF (11) حلوم مشوي 

15 GF دجاج مبشور

25 GF تركي بيكون

45 GF (6) سالمون مدخن

20 V/GF (5) روستي البطاطا الحلوة

 20 V/GF بطاطا مقلية 

Eat better,
Not less.

أوول داي برانش ماجيك
 

تيجوانا شالوباس (11) 
شالوبا الذرة المقرمشة المغطاة بالدجاج المبشور، مع الجواكامولي وخلطة الفاصوليا السوداء، مع مخلل البصل وجبن الفيتا    

تقدم مع الكريمة الحامضة، وبيكو دي جالو والليمون                                                                    قطعة واحدة 40/ قطعتان 69

 VG (2,4) ذا قيم شينجر
برجر بايوند اللحم مع البصل المكرمل واألفوكادو والطماط، ونكهة مختلفة من الجبنة النباتية المضافه إليه. يقدم مع البطاطا    79

المقلية وسلطة رينبو سلو وحمص الشمندر

 
كورنفليك تشيك (2,4,11)

برجر الدجاج بخبز البريوش المحمص٬ محشو باألفوكادو المهروس وسلطة الكرنب وجبن الشيدر الذائب والطماطم المشوي     

 مع صوص الخردل بالعسل٬ يقدم مع البطاطا المقلية                                                                                                          69
 

لودد برجر (4,11)
قطعتان من اللحم البقري اللذيذ، محشو بالبصل المكرمل، فطر بورتوبيللو، ميسكلون مع جبنة سويسرية ومايونيز السريراتشا

ويقدم عىل خبز البريوش المحمص                                                                                                                                    75

 
 

ساالد & راپس

  VG (2,4) هاوس سالد/ راب 
سلطة الكينوا مع الكيل والسبانخ، مع نكهات مختلفة من الخضار الطازجة: البطاطا الحلوة، الشمندر، البصل األحمر، البروكلي، 

 طماطم كرزية واألفوكادو المهروس ،المغطى ببذور السمسم مع صلصة من اختيارك .                                                       49
 أضف السلمون 15 أو الدجاج 10 

 
(طحينة- ساتاي – بيستو - مسترد العسل – هالبينو بالكريمة الحامضة- فينيجريت)

 
 بوهيميان رابسودي (4,11)

راب الدجاج مع األفوكادو بصلصة الطماطم الحارة، ُمضاف إليه السبانخ، البصل األحمر، فلفل بيكولو، والجبنة الكريمية      65

 يقدم مع البطاطا المقلية
 

راپاديال (3,4,11) 
 كاساديا طرية بالدجاج المتبل مع الجواكامولي والجبن، مضاف لها الفاصوليا السوداء والبصل األحمر ،وفلفل                    60 

 بيكولو، مع المشروم، الذرة الحلوة وبعض من السبانخ

 V/GF (2,3,11) تشاپوز ناتشوز 
ناتشوز مطبخنا الخاص يقدم مع الفلفل الحار، وخليط الجواكامولي، وجبنة جودا، وقليل من معجون الهاالبينو 

وصلصة جان بيكو  دي جالو                                                                                                                                        68 / 49

أضف الدجاج المبشور  10 / 15

 
GF (3,11) كويساديال سبريد

صينيةكاساديال الدجاج المكسيكية اللذيذة المحشوة بجبنة جودا والفلفل األحمر والبصل مع القليل من األعشاب    68 / 49 

تقدم عىل خبز التورتيال مع قشدة الهالبينو الحامضة والجواكامولي

 
 VG (2,4) الرج هاوس ساالد 

سلطة الكينوا مع الكيل والسبانخ، مع نكهات مختلفة من الخضار الطازجة: البطاطا الحلوة، الشمندر، البصل األحمر،       69  

البروكلي، طماطم كرزية واألفوكادو المهروس المغطى بالسمسم مع صلصة من اختيارك: طحينة- ساتاي – بيستو

 مسترد  العسل - هالبينو بالكريمة الحامضة- فينيجريت 
اضف السلمون 20 أو الدجاج  10

ايسترن بروميس (2,3,4)
حمص طازج مع حمص محمص، صنوبر، لحم بقري مفروم مع األعشاب ويقدم مع خبز البيتا                                        65

 
 

شيرينق إيز ديرينغ

ديلشز ديزرتس

ً اسأل عن الطبق المصنوع محلياً لدينا.. يتغير اسبوعيا

بنوفي تشيزكيك  (2,4, 11)                                                                                                                                    35

بيري تشيزكيك (2,4, 11)                                                                                                                                       35

كيتو سنيكرز بار (3)                                                                                                                                              22
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عصائر

 سوبر شوتس
سوبر تشارج يور داي 

كوفيكوفي

ذاانتيدوت 
عصير الكرفس مع الجريب فروت والزنجبيل وقليل من الكركم 

وزيت الحبة السوداء، محىل بشراب القيقب  

جرين ايز ذا نيو بالك
عصير التفاح مع الخيار والسبانخ والليمون ونكهة قليلة من الزنجبيل  

صن شاين سكواد
عصير الجزر مع التفاح والليمون وقليل من الزنجبيل والكركم.

اند ذابيت جوز اون
عصير التفاح مع الشمندر والليمون والريحان

 
ميرانا مانيانا

عصير برتقال طازج  

 
عصير تفاح

عصير تفاح طازج  

 
بالوما بانش

عصير الجريب فروت والليمون وكومبوتشا الزنجبيل  

سايكرد االكسير
الكركم والليمون والزنجبيل وزيت األوريجانو  

 
اكتيف ديتوكس                                                              

عصير ليمون ، شراب القيقب ، ملح بحر الهيمااليا والفحم النشط  

 
ميتابولك 

عصير جريب فروت ، خل التفاح ، شراب القيقب ، زنجبيل وقرفة  

كرافت روستد                                          

إسبرسو             

كورتادو             
 أمريكانو           
فالت وايت       

 دبل إسبرسو 
كابتشينو  

كافيه التيه  
دبل شوت التيه  

سبانيش بوم بون 

جينجر كوفي 

التيه مثلج   
 إضافة شوت من اإلسبريسو  6 

 الحليب النباتي: فول الصويا والشوفان وجوز الهند واألرز واللوز  5

برانا شاي التيه                      23
طبيعي 100٪ ومكرر وخاٍل من السكر ، شهي

سبايرولينا التيه                     32  

كركم التيه                              22

ماتشا التيه                            22

التيه بالفحم النشط               32
يحتوي عىل االسبريسو

ليمت لس لوسي                          30

مزيج نباتي كريمي باستخدام الكاكاو البيروفي

ومساحيق الفطر البري مع حليب الشوفان

 كلها مصنوعة من حليب اللوز / األرز العضوي
بريميوم التيه 

كوكاكوال            

كوك زيرو          

تونيك مياه      

إينرجي             

شاي الكرك المميز            

 الشاي العضوي.                 
شاي النعناع الطازج

 أو الزنجبيل أو الليمون        

صغير معدني    
صغير فوار                
كبير معدني             

كبير فوار 
 

مياهشاي          مشروبات غازية                                            

ميلك شيك

مدغشقر فانيال      
مصنوع من الموز ونكهة الفانيال الطبيعية

جوكلت ثريلز                                               
مصنوع من الموز، البندق المحمص، الفانيال،

جوكلت خالي من السكر،  كاكاو طبيعي 

هاوس ليمونيد  
 

بلو سبيرولينا ليمونيد                                
 

مصنوع من سبيرولينا زرقاء

بالك ليمونيد      
مصنوع من الفحم النشط

 
جينجر ليمونيد                                                              

مصنوع من عصير الزنجبيل الطازج

 
 

مصنوع بالكامل من حليب الشوفان والمكونات الطبيعية 

مصنوعة بالكامل من عصير الليمون الطازج والنعناع الطازج والثلج 

المجروش والمياه النقية والمحالة بشراب األغاف

سموثي
 مصنوعة بالكامل من حليب الشوفان العضوي 

سبايس اب يور اليف
رز تشاي مع حليب اللوز ، كاجو ، موز ، بذور الشيا وبروتين نباتي 

 
جو ناتس

موز، توت غوجي، كاكاو، ماكا، بندق والقليل من القرفة  
أضف مغرفة من بروتين الفانيليا النباتي                                  

سيينغ غرين
كيل، أفوكادو، سبانخ، زنجبيل ،ليمون وأناناس  

بربل هايز                                                          
أساي عضوي ، موز و توت مشكل  

مصنوعة بالكامل من حليب الشوفان

اختر الحجم األكبر  8

ليتل هاسلرز

تشارلي براون
موز ، زبدة فول سوداني ، كاكاو وأرز وحليب لوز 

 
ذا مينيون

عصير المانجو والبرتقال

 
بينك بانثر

خليط التوت والموز واألرز وحليب اللوز  

ليمونيد
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