
مفتوح يوميا
من 7 صباًحا إلى 12 صباًحا

نرجو كتابة طلبك ثم اإلتصال ب ٢٠٨ للطلب من خدمة الغرف



يال فطور

 فطور كونتيننتال
AED 45(ن، ب، م، غ، ح)

سلة من الكروسان والدانيش المتنوع، شرائح خبز مقرمشة، سلطة
فواكه طازجة، يُقدم مع المربي والزبدة والعسل مع إختيارك من

  القهوة او الشاى وعصير طازج
(برتقال، بطيخ، غريب فروت، ليمون ونعناع)

إضافة حبوب اإلفطار، يٌقدم مع
إختيارك من الحليب

كورن فليكس
شوكو بوبس

أول بران
 

 فطور عالمي
AED 65(ب، م، غ، ح)    

بيض على طريقتك (مخفوق، مقلي، مسلوق او اومليت) يُقدم مع
الطماطم وبطاطا هاش براون، لحم عجل مقدد، فاصوليا مطبوخة

مع سلة من الكروسان والدانيش المتنوع، شرائح خبز مقرمشة، سلطة
فواكه طازجة وروب بالفواكه، يُقدم مع المربي والزبدة والعسل مع

 إختيارك من القهوة او الشاى وعصير طازج
(برتقال، بطيخ، غريب فروت، ليمون ونعناع)

فطور عربي
AED 70(ب، م، غ، ح)   

شكشوكة على طريقة باب النجوم، فول مدمس، حمص محضر
على طريقتنا، لبنة، مقدوس وجبن فيتا مع شرائح الطماطم والخيار
والزيتون المشكل، يٌقدم مع الخبز العربي و المربي والزبدة والعسل

 مع إختيارك من القهوة او الشاى وعصير طازج
(برتقال، بطيخ، غريب فروت، ليمون ونعناع)

 

  ٌشروق نباتي
AED 65 (نباتي، غ)  

ساندويش جبنة نباتية مشوي مع األفوكادو، طبق فالفل مع خضروات
طازجة وسلطة فواكه طازجة، يُقدم مع المربي والزبدة والعسل مع

 إختيارك من القهوة او الشاى وعصير طازج
(برتقال، بطيخ، غريب فروت، ليمون ونعناع)

 

AED 15

المضافة بة  لضري ا اإلمارتي غير شاملة 5% قيمة  الدرهم  ب ر  األسعا جميع 
        ALL PRICES IN UAE DIRHAMS NOT INCLUDING OF 5% VAT 

باتي ن (ن)  بيض،  ين، (م) مكسرات، (ف) فول سوداني، (ص) أسماك صدفية، (س) سمك، (ب)  (غ) يحتوي على غلوت (ح) مشتقات حليب،  لح,   (م) 
(M) MEAT,  (D)  DAIRY,  (G)  GLUTEN,  (N)  NUTS,  (P)  PEANUTS,  (SH) SHELLFISH,  (F)  FISH,  (E)  EGG,  (V)  VEGETARIAN 



 فطور طوال النهار
 بيض على طريقتك

AED 30(ب، غ، ح)

بيضتان محضرتان على طريقتك (مخفوق، مقلي، مسلوق أو أومليت) تقدم مع بطاطا
الهاش براون، نقانق الدجاج، لحم عجل مقدد، فطر سوتيه وشرائح الخبر المقرمش والزبدة

 سلة المخبوزات
AED 30(ب، م، غ، ح)

تشكيلة من 6 قطع من الكروسان المنوع، المخبوزات الفرنسيه  وشرائح
 خبز مقرمشة، تقدم مع المربى، الزبدة والعسل

الوافل
AED 30(ن، ب، غ، ح) 

وافل محضر منزلياً، غني ومقرمش، يقدم مع التوت،
الكريمة وشراب مركز من الشوكوال أو القيقب

 فول وخضار
AED 25 (ن، غ)

فول مدمس بتتبيلتنا الخاصة، يقدم مع طبق الخضار
المشكلة والخبز العربي

 تشكيلة باب النجوم الباردة
AED 35(غ، ح)

جبنة فيتا، جبنة حلومي، مرتديال اللحم والدجاج، زيتون
مشكل، شرائح الطماطم والخيار، تقدم مع خبز عربي

 بطاطا الهاش براون
AED 18(غ، ح)

قطع من بطاطا الهاش براون المحضرة منزلياً والمقلية للون 6
الذهبي الشهي، تقدم مع كاتشب الطماطم

 يال شوربة
 شوربة عدس عربية

AED 25(نباتي، غ)
شوربة العدس بطريقتنا الخاصة، عدس أحمر مطهو ببطء مع

خلطة التوابل الخاصة بنا يقدم مع شرائح الليمون وقطع الخبز
المقرمش

شوربة كريمة الطماطم
AED 25 شوربة طماطم تُحضر طازجة يوميا

شوربة كريمة الفطر
AED 28 شوربة فطر  تُحضر طازجة يوميا
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 ياال مازة
سلطة السيزر على طريقة الشيف

AED 50  (ب، ح، غ، ص) 
للمغامرين، سلطة السيزر على طريقة الشيف الخاصة بنا، صلصة

سيزر مميزة بالُجبنة الزرقاء مخلوطة مع خس طازج، ُجبن البارميزان،
قطع الخبز المقرمشة وروبيان مشوي وطماطم شيري

سلطة السيزر بالدجاج التقليدية
AED 40 (غ، ح، ب) 

صدر دجاج مشوي وخس مخلوط بصلصة السيزر مع جبن السيزر
وقطع الخبز المقرمش

 سلطة السيزر بالجرجير التقليدية
AED 45(غ، ح، ب)

أوراق الجرجير الطازجة مع خس األيس بيرغ مضافاً إليها صوص
السيزر المنزلي الصنع وجبنة البارميزان و قطع الخبز المقرمش و شرائح

األفوكادو

 سلطة الموسم
AED 35(ن، م)

شرائح البطيخ تقدم مع جبنه فيتا و الجرجير الطازح يضاف عليها صلصه الرمان
 ، والسنبور

 سلطة الفتوش التقليدية
AED 25(ن، غ)

خضروات طازجة مع صلصة الرمان وقطع الخبز العربي المقرمشة

 ُمتبل
AED 25(ن، غ)

باذنجان مشوي على الفحم مهروس مع صلصة الطحينة ويقدم مع خبز
عربي مقرمش

 ُحمص بلدي
AED 25(ن، غ)

ُحمص محضر على طريقتنا الخاصة مع صلصة الطحينة وزيت زيتون، يُقدم مع
خبز عربي مقرمش

 ورق عنب
AED 30(ن)

ورق عنب ُمحضر بالمنزل بحشوة األرز والخضروات مطهو بالليمون وزيت
الزيتون، يُقدم بارداً

 تبولة
AED 30(ن)

 البقدونس المقطع مع الطماطم، البصل وعصير الليمون وزيت الزيتون

 مازة حارة
AED 35(غ، ح، ب، م)

طبق متنوع من الكبة، سمبوسك اللحم، فطاير السبانخ ولفائف الخضروات
يُقدم مع صلصة الطحينة

 تشكيلة مازة باب النجوم الساخنة والباردة
AED 60(غ، ح، ب، م)

تشكيلة مازة باردة (حمص، متبل ، فتوش وورق العنب) وتشكيلة مازة ساخنة
(كبة وسمبوسك اللحم) تقدم مع الخبز العربي المقرمش

 حمص باللحم
AED 40(غ، م)

لمحبي المغامرات، حمص محضر منزلياً مغطى بقطع لحم بقر التندرلون
المشوي
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AED 15بطاطا مقلية عريضة أو تقليدية (نباتي)

 ياال مشاوي
AED 120

مشاوي المخيم الخاصة، شيش طاووق، كباب، لحم غنم تيكا وريش لحم الغنم مع
 خبز الُمحمرة وخضروات مشوية وصلصة الثوم و سلطه الفتوش والحمص والمتبل

AED 80
مشاوي المخيم الخاصة، شيش طاووق، كباب، لحم غنم تيكا مع خبز
 الُمحمرة وخضروات مشوية وصلصة الثوم و سلطه الفتوش والحمص

AED 65
كباب كفتة على طريقتنا الخاصة (4 قطع) يُقدم مع قطع طماطم مشوية

وصلصة الرمان وخليط البصل والبقدونس

AED 60شيش إسكندر
نصف دجاجة مشوية على الطريقة التركية يُقدم مع البطاطا المقلية

وطماطم مشوية وخليط البصل والبقدونس مع صلصة الثوم

يال أطباق جانبية  ومقبالت

AED 60 شيش طاووق
اربع اسياخ شيش طاووق من الجاج مشويه على الفحم تقدم مع البطاطا

 المقليه المحمره وصوص الثوم والخضار المشويه

AED 135
روبيان تايغر مشوي على النار مع نكهات باب النجوم، يقدم مع الصلصة

السرية الخاصة بنا وإختيارك من طبق جانبي

AED 120
شريحة اللحم على طريقتك إختيارك من شرحات تندرلوين أو ريب اي  مع

إختيارك من الطبق الجانبي والصلصة المفضلة لديك

AED 80
شريحة السالمون نقدم مع الخضروات المشويه والبطاطا المهروسه  مع

 إختيارك من الطبق الجانبي والصلصة اليمون والزبده

AED 120ريش غنم مشويه (غ، ح)
شريحة اللحم على طريقتك إختيارك من شرحات تندرلوين أو ريب اي  مع

إختيارك من الطبق الجانبي والصلصة المفضلة لديك

AED 75
قطع من سمك الكود المفليه ضمن زيت نخب اول تقدم مع البطاطا

 المحمره وثالث انواع من الصوصات

AED 75دجاج مع الوافل (غ، ح)
قطع مفرمشه من صدور الدجاج المقليه مع الوافل الخاص تقدم مع

 البطاطا المحمره والصوصات الخاصه

AED 45كبه صاجيه (غ، ح)
قطع من الكبه الصاجيه المصنوعه محليا محشيه باللحم المفروم تقدم

 مع الخضروات والبطاطا المحمره ودبس الرمان
AED 45صفايح لحم (غ، ح)

قطع من صفايخ اللحم المصنوعه محليا محشيه باللحم المفروم تقدم
 مع الخضروات والبطاطا المحمره ودبس الرمان

AED 18بطاطا مهروسة بالكريمة (ن، ح)
AED 15أرز باسمتي مطهو بالبخار (نباتي)

AED 18خضروات مشوية (نباتي)
AED 18خضروات مطهوة بالبخار (نباتي)

AED 15بطاطس ويدجز(نباتي)

(مشاوي باب النجوم  (غ، ح

مشاوي مشكله (غ، ح)

كباب خشخاش (ح)

روبيان تايغر على النار (س، ص، ح)

شريحة لحم كاريبيان (ح)

سمك سالمون مشوي على الفحم (س، ص، ح)

سمك مقلي مع البطاطس المحمره (غ، ح)
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إختيارك من نوع المعكرونة المفضلة لديك
 (سباغيتي، بينه، فوتيتشيني، تاغياليتلي) وإختيارك من نوع صلصلة من

الصلصات الخاصة بنا

 ياال باستا

كريمة الفطر والدجاج
AED 45(غ، ح، ب) 

قطع الدجاج، فطر في صلصة بيضاء بالكريمة الغنية مع ُجبن البارميزان والتوابل

 صلصة البولونيز
AED 45(غ، ح، ب)

صلصة الطماطم مع لحم بقري مفروم، كرفس، بصل وجزر مع ُجبن
البارميزان والتوابل

 صلصة األربياتا
AED 35(ن، غ، ح، ب)

صلصة الطماطم مع فلفل حار ُمجفف، فلفل متنوع، بصل وثوم مع ُجبن
البارميزان والتوابل

صلصة الروبيان
AED 55 (غ، ح، ب، ص، س) 

صلصة الطماطم مع الروبيان و ُجبن البارميزان والتوابل

 صلصة البيستو والريحان
AED 45(ن، غ، ح، ب)

صلصة البيستو والريحان مع زيت الزيتون وُجبن البارميزان

 ياال بيتزا
 كالسيك

AED 45(ن، غ، ح، ب)
عجينة البيتزا الرفيعة الخاصة بنا مع صلصة طماطم، ُجبن الموزاريال والشيدر

المعتقة مع األوريغانو

هاوايان
AED 55(غ، ح، ب) 

عجينة البيتزا الرفيعة الخاصة بنا بصلصة الطماطم، لحم بيبيروني، شرائح
األنانس و ُجبن الموزاريال مع األوريغانو

دجاج فرانسواه
AED 50(غ، ح، ب) 

عجينة البيتزا الرفيعة الخاصة بنا بصلصة الطماطم، دجاج باربيكيو و ُجبن
الموزاريال مع البصل والفلفل و األوريغانو

 باب النجوم
AED 65(غ، ح، ب، ص، س)

عجينة البيتزا الرفيعة الخاصة بنا بصلصة الطماطم، روبيان و شرائح الزيتون  ُجبن
الموزاريال مع األوريغانو

خضروات
AED 50(ن، غ، ح، ب) 

عجينة البيتزا الرفيعة الخاصة بنا بصلصة الطماطم، خضروات و ُجبن الموزاريال
مع األوريغانو

 بيبوروني
AED 50(غ، ح، ب)

عجينة البيتزا الرفيعة الخاصة بنا بصلصة الطماطم، لحم البيبوروني البقري و
ُجبن الموزاريال مع األوريغانو

صلصه الخضروات
AED 40 (ن,ب,ع,ج) 

صلصله الطماطم مع الخضروات المشكله وجبنه البارميزان والزعتر
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  يال هندي
AED 50دجاج يرياني

ارز البرياني المهو على نار هادئه مع افخاد الدجاج الخاليه من العظم اضافه
 للمكسرات تقدم مع سلطه الزبادي الهنديه مخلل المانجو والخبز المقرمش

AED 55لحم يرياني
ارز البرياني المهو على نار هادئه مع لحم الغنم الخالي من العظم اضافه

 للمكسرات تقدم مع سلطه الزبادي الهنديه مخلل المانجو والخبز المقرمش

AED 45خضار يرياني
ارز البرياني المهو على نار هادئه مع الخضار الطازجه اضافه للمكسرات تقدم

مع سلطه الزبادي الهنديه مخلل المانجو والخبز المقرمش

AED 55دجاج بصوص الزبده
افخاد الدجاج الخاليه من العظم المطهيه بصوص الزبده على الجانب طبق 
من رز باسمتي المطهو على البخار مع سلطه الزبادي مخلل المانجو والخبز

 المقرمش

 يال قرمشات
AED 35أصابع الهاالبينو والموزاريال (ن، غ، ح، ب)

AED 40روبيان مقلي (س، ص، غ، ح، ب)

AED 30ناجيتس الخضروات (غ، ح، ب، ن)

 ياال نٌطعم األطفال
 قطع الدجاج

AED 30(غ، ح، ب)

قطع دجاج الناجيتس مع البطاطا المقلية

 أصابع السمك
AED 30(غ، ح، ب، س، ص)

أصابع السمك المقرمشة مع البطاطا المقلية

برغر لحم البقر حجم الصغير
AED 25(غ، ح، ب) 

برغر لحم البقر مع البطاطا المقلية

 برغر الدجاج حجم الصغير
AED 25(غ، ح، ب)

برغر الدجاج مع البطاطا المقلية

 صلصة البولونيز
AED 30(غ، ح، ب)

صلصة الطماطم مع لحم بقري مفروم، كرفس، بصل وجزر مع ُجبن
البارميزان والتوابل
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 ياال راب
 فاللفل راب

AED 20(ن، غ، ب، ح)

فالفل ُمحضرة على طريقتنا ملفوفة مع الخضروات والطحينة في خبز
عربي، تُقدم مع بطاطا مقلية وصلصة الثوم

 كلوب راب المخيم
AED 40(غ، ح، ب)

للمغامرين، صدور دجاج مشوية مع بصل وخس طازج ومايونيز مع شرائح األفوكادو
شرائح البيض المقلي ملفوف في خبز تورتيال الطازج، يُقدم مع بطاطا مقلية

وصلصة باب النجوم الخاصة

 برغر كلوب  راب المخيم
AED 50(غ، ح، ب)

للمغامرين، اختارك من البرغر اللحم او الدجاج  مع بصل وخس طازج ومايونيز مع
شرائح األفوكادو شرائح البيض المقلي ملفوف في خبز تورتيال الطازج، يُقدم مع

بطاطا مقلية وصلصة باب النجوم الخاص

 راب تيكا لحم الغنم
AED 35(غ، ح، ب)

لحم تيكا مشوي على الفحم مع التتبيلة الخاصة بنا مع طماطم مشوية وبقدونس
وبصل ملفوف في خبز الصاج، يُقدم مع البطاطا المقلية وصلصة الثوم

 راب كفتة لحم الغنم
AED 35(غ، ح، ب)

لحم كفتة لحم الغنم مشوي على الفحم مع التتبيلة الخاصة بنا مع طماطم مشوية
وبقدونس وبصل ملفوف في خبز الصاج، يُقدم مع البطاطا المقلية وصلصة الثوم

 ياال برغر
AED 45(برغر بقري كالسيك (غ، ب، ح

برغر بقري ُمحضر بالمخيم، خس وطماطم وخيار مخلل مع ُجبن شيدر، يُقدم مع
بطاطا مقلية

AED 40(برغر دجاج كالسيك (غ، ب، ح
برغر دجاج ُمحضر بالمخيم، خس وطماطم وخيار مخلل مع ُجبن شيدر، يُقدم مع

بطاطا مقلية

AED 45 (برغر داينمايت روبيان (غ، ب، ح
برغر داينمايت روبيان ُمحضر بالمخيم، خس وطماطم وخيار مخلل مع ُجبن شيدر،

يُقدم مع بطاطا مقلية

 راب شيش طاووق
AED 30(غ، ح، ب)

قطع صدور الدجاج المشوية على الفحم مع التتبيلة الخاصة بنا ملفوف في خبز الصاج،
يُقدم مع البطاطا المقلية وصلصة الثوم

AED 45 (برغر باب النجوم (ن، غ
للمغامرين، برغر حقيقي من الخضورات مع شريحة أناناس مشوية مع خس وطماطم

وبصل مقلي مقرمش مع صلصة باب النجوم الخاصة يُقدم مع بطاطا عريضة

AED 10اطلبها مضاعفه
احصل على برجرك الخاص صنع خصيصا من اجلك مع مضاعفه شريحه البرجر مع

 قيمه اضافيه
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 ياال حىل
 شرائح الفواكه الطازجة

AED 40(ن، ح)

شرائح فواكه طازجة، بطيخ، شمام، أناناس، عنب، فراولة وكيوي يُقدم مع روب فانيال

 شيز كيك 
AED 35(ن، ب، غ، ح)

للمغامرين، كعكة الُجبن المحضرة بالمخيم مع كرز اآلمارينا، تُقدم على الطريقة
التقليدية على الطاولة

سوفليه الشيكوالهاو الفراوله  مع مثلجات الفانيال
AED 35((ن، غ، ح، ب

سوفليه الشيكواله الطازج يقدم مع قطعة من مثلجات الفانيال

 آيس كريم فانيال
AED 35(ن، غ، ح، ب)

للمغامرين، قطعة كبيرة من آيس كريم الفانيال فوق كوكيز ُمحضرة بالمخيم مع
اسبريسو ممزوجة بالبندق

آيس كريم فانيال بالقهوة
AED 35(ن، غ، ح، ب) 

للمغامرين، قطعة كبيرة من آيس كريم الفانيال فوق كوكيز ُمحضرة بالمخيم مع
اسبريسو ممزوجة بالبندق

 كنافة بالجبن
AED 35(غ, ب، م)

كنافة ُمحضرة بالمخيم، تُقدم مع شراب السكر المركز

  ام علي
AED 35 (غ, ب، م)

كنافة ُمحضرة بالمخيم، تُقدم مع صلصة السكر

 تيراميسو
AED 35(ن، غ، ح، ب)

 تيراميسو محضر طازج يقدم مع صوص الشوكوال والفستق الحلبي

 كعكه الشوكوال
AED 35(ن، غ، ح، ب)

كعكه الشوكوال محضره محليا مقدمه مع صوص الشوكوال وشرائح الفستق الحلبي

 كعكه عيد الميالد بنكهه الفانيال 500 غرام
AED 70(ن، غ، ح، ب)

 كعكه الفانيال محضره محليا

 كعكه عيد الميالد بنكهه الشوكوال 500 غرام
AED 70 (ن، غ، ح، ب)

 كعكه الشوكوال محضره محليا

 فيريروعيد الميالد بنكهه الشوكوال 1000 غرام
AED 120(ن، غ، ح، ب)

 كعكه الشوكوال محضره محليا
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 ياال قهوة
AED 16إسبريسو

AED 20إسبريسو دبل
AED 18إسبريسو ماكياتو

AED 25قهوة التيه
AED 25كابيتشينو

AED 28التيه جوز الهند
AED 28كابيتشينو جوز الهند

AED 20اميركانو
AED 25قهوة تركية بالهيل

AED 80دلة قهوة عربية صغيرة
AED 25شيكواله ساخنة

 ياال شاي
AED 25مجموعة شاي تي فورتي الفاخر

شاي اإلفطار األسود العضوي شاي آسام فاخر غني بالنكهة
شاي إيرل جراي عضوي تجربة رائعة ال تنتهي من شاي اآلسام والبيرغاموت

شاي مغربي بالنعناع عضوي شاي أخضر ملفوف باليد مع النعناع الغني

شاي أخضر سانشا عضوي أفخر انواع الشاي األخضر، تم انتقائه بعناية في اوائل الربيع

غرين مانغو بيتش طعم رائع من نكهات الفواكه بإنتعاش من النعناع والزنجبيل

شاي البابونج  والسيترون العضوي شاي مريح وُمهدئ خالي من الكافيين

AED 27كوكو شوكوال
AED 22بيكولو التيه

AED 25افوجاتو
AED 30كولد برو وايلد شيك

AED 30كولد برو ليمونادا
AED 28الفيندر التيه

AED 28التيه اسباني

 ياال مياه
AED 5مياه محلية 500 مل

AED 10مياه محلية 1500 مل

آنتيكا فونتي مياه فاخرة 650 مل مكربنة
AED 20وغير مكربنة

مياه آنتيكا فونتي تستخرج من بئر على عمق 236 مترا تحت سطح األرض في مقاطعة
فينيس بإيطاليا، تم حفظ البئر ألكثر من 5000 سنة مما جعل المياه غنية بالمعادن وأكثر نقاءاً

مياه فواره باب النجوم 750 مل (مل
تقدم على  طاولتك)

AED 30

جميع األسعار بالدرهم اإلمارتي غير شاملة 5% قيمة الضريبة المضافة
        ALL PRICES IN UAE DIRHAMS NOT INCLUDING OF 5% VAT 

 (م) لح, (ح) مشتقات حليب، (غ) يحتوي على غلوتين، (م) مكسرات، (ف) فول سوداني، (ص) أسماك صدفية، (س) سمك، (ب) بيض، (ن) نباتي
(M) MEAT, (D) DAIRY, (G) GLUTEN, (N) NUTS, (P) PEANUTS, (SH) SHELLFISH, (F) FISH, (E) EGG, (V) VEGETARIAN 



AED 35أوريو شيك
AED 28جوز الهند شيك
AED 28تمر وموز شيك

AED 30فراولة شيك
AED 30مانغو شيك

AED 28شوكواله شيك

AED 35شيز كيك ميلك شيك (طعم رائع) 

ABCAED 30 تفاح، شمندر وجزر

AED 35باشون فروت موهيتو
AED 30موهيتو عربي

 ياال عصير
AED 25عصير برتقال طازج

AED 25عصير جزر طازج
AED 25عصير ليمون ونعناع طازج

AED 25عصير مانغو طازج
AED 25عصير تفاح أخضر طازج

AED 35عصير رمان طازج

(فرواله , ماء الورد , نعناع , مع الليمون االخضر والصودا)

AED 26فشار كوالدا
ابتكارنا, الكوالدا بنكهة الفشار اللذيذة

AED 35فوار الرمان و الورد
رمان, ماء الورد, ليموناضة و ماء الصودا

AED 35باهاما ماما
جوز الهند, موز, برتقال, أناناس و رمان. تقدم بكؤوس التيكي

 ياال صودا و ميلك شيك 
كوكاكوال، كوكاكوال اليت، سبرايت،

سبرايت اليت، فانتا
AED 14

AED 18بفاريا شعير خالى من الكحول

يال نبيذ بدون كحول

(شعير , تفاح اخضر)

AED 150إيستوبلون، مسكت، فرنسا 750 مل
من أفخر انواع العنب مسكت، تم جمعه وعصره من إنتاج أفخر انواع النبيذ
األبيض الفوار 100% بدون كحول إطالقاً، تجربة شراب ال تنسى ليضيف أناقة

وذوق ألي مناسبة 

AED 150مارتيني زيرو، إيطاليا 750 مل
نبيذ فوار خالي من الكحول من مارتيني دولسي، تم تصنيعه من أنواع عنب
إيطالية عالية الجودة والنكهة من أجل الحفاظ على طعم وأصالة النبيذ الفوار

اإليطالي، ُمنعش وذو طعم الفواكه والليمون، مناسب ألي مناسبة

AED 28مخفوق العلكه 
AED 35مخفوق الشيكوال خالى من السكر

AED 30مخفوق زبده الفول السودنى

AED 25عصير البطيخ
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