
ESPRESSO- RISTRETTO – LUNGO
The savor & aroma of the Italian Espresso
 مذاق ورائحة االسبرسو اإليطالية التقليدية

1.50JOD

ESPRESSO CON PANNA
Shot of Espresso with a dash of whipped cream 
 شوت اسبرسو مع الكريمة المخفوقة

2.10JOD

ESPRESSO DOPPIO
Strong & intense double shot of Espresso
 ٢ شوت من االسبريسو القوية والمركزة

2.40JOD

ESPRESSO MACCHIATO
Shot of Espresso with a dash of micro foam  
شوت اسبريسو مع رغوة خفيفة

2.10JOD

AMERICANO
The savour & aroma of the Italian veritable Espresso 
االسبريسو اإليطالي المميز مضاف إليه الماء المغلي

2.60JOD
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3.00JOD

GRANDE

MAROCCHINO
Layered chocolate sauce, Espresso & micro 
طبقات من صوص الشوكوالته مع شوت اسبريسو والرغوة الخفيفة

2.50JOD

CAPPUCCINO
Espresso with micro foam
شوت اسبريسو مع رغوة مخفوقة

2.90JOD 3.15JOD

CAPPUCCINO VIENNA
Shot of Espresso, hot milk topped with shipping cream 
شوت اسبريسو مع الحليب الساخن والكريمة المخفوقة

3.00JOD

LATTE MACCHIATO
Layered Espresso with lots of steamed milk  
طبقات من االسبريسو مع الحليب المغلي

3.00JOD

FLAT WHITE
Espresso with steamed milk and little foam
اسبريسو مع الحليب المغلي والقليل من الرغوة

2.50JOD 2.90JOD

SPANISH LATTE
Espresso based drinks with textured milk and condensed milk 
 طبقات من االسبريسو مع الحليب المغلي والحليب المكثف

3.50JOD 3.70JOD

3.50JOD

3.50JOD

COZY CINNAMON LATTE
Our signature layered latte with a touch of vanilla and sprinkled with cinnamon 
طبقات من الالتيه المميز مع رشة من الفانيال والقرفة

3.70JOD

TURKISH COFFEE 
قهوة تركية

2.50JOD

4.00JOD

TOFFEE CRUNCH LATTE
Our signature layered latte with salted caramel drizzle and topped with Toffimelt’s toffee crunch    
طبقات الالتيه الخاصة مع الكاراميل المملح اللذيذ مع توفي المقرمش

3.70JOD 4.00JOD

4.00JOD



ZAATAR & POMEGRANATE MAN'OUSHEH

ITALIAN HOT CHOCOLATE 
Intense chocolate taste with thick texture
 الشوكوالته اإليطالية الساخنة المكثفة

3.00JOD

ITALIAN DARK HOT CHOCOLATE 
Intense dark chocolate taste with thick texture 
 الشوكوالته اإليطالية الساخنة الداكنة المكثفة

3.25JOD

HOT CHOCOLATE 
Cocoa with hot steamed milk
كاكاو مع الحليب الساخن

2.80JOD

CIOCK VANILLA
Cocoa, steamed milk, vanilla syrup topped with whipped cream  
الكاكاو مع الحليب الساخن ممزوج بالكريمة المخفوقة ونكهة الفانيال

3.40JOD

CIOCK HAZELNUT
Cocoa, steamed milk, hazelnut syrup topped with whipped cream
الكاكاو مع الحليب الساخن ممزوج بالكريمة المخفوقة ونكهة البندق

3.40JOD

CLASSIC

3.90JOD

GRANDE

CIOCK CARAMELLO
Cocoa, steamed milk, caramel syrup topped with whipped cream  
الكاكاو مع الحليب الساخن ممزوج بالكريمة المخفوقة ونكهة الكاراميل

MOCHA 
Espresso, cocoa, hot milk topped with whipping cream
اسبريسو مع الكاكاو والحليب الساخن والكريمة المخفوقة

3.40JOD 3.70JOD

LÄDERACH HOT CHOCOLATE 
Made with Läderach chocolate with hot milk
مع الحليب الساخن Läderach مصنوع من شوكوالتة

3.50JOD

3.00JOD

3.90JOD

3.40JOD 3.90JOD
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ICED SPANISH LATTE
Espresso based drinks with textured milk and condensed milk 
 طبقات من االسبريسو مع الحليب المغلي والحليب المكثف

3.50JOD 3.70JOD

ICED SIGNATURE COFFEES
ICED AMERICANO 
Espresso, ice cubes & cold water 
اسبريسو مع الماء البارد ومكعبات الثلج

2.60JOD

ICED LATTE 
Espresso, ice cubes & cold water 
اسبريسو مع الحليب البارد ومكعبات الثلج

ICED CAPPUCCINO
The ice-cold experience of the famous cappuccino with our special cold foam
الكاباتشينو المثلج مع الرغوة الباردة المميزة

2.90JOD

WHITE MOCHA ICE SHAKEN
White chocolate sauce, espresso, milk and Cream shaken with ice
صوص الشوكوالته البيضاء، اسبريسو، حليب، وكريمة ممزوج مع مكعبات الثلج

SHAKERATO
Espresso shaken with ice cubes
 اسبريسو ممزوج مع مكعبات الثلج

3.00JOD

3.25JOD

3.50JOD

CLASSIC GRANDE

3.00JOD

2.60JOD 3.00JOD

CAFFÉ VANILLA FRAPPÉ
Espresso blended with milk, vanilla syrup, topped with whipped cream & pistachio powder 
اسبريسو مع الماء البارد ومكعبات الثلج

3.90JOD

MOCHA FRAPPÉ
Espresso blended with milk, chocolate sauce, topped with whipping cream   
اسبريسو مخفوقة مع صوص الشوكوالته تقدم مع الكريمة المخفوقة

STICKY CARAMEL FRAPPÉ
Espresso blended with milk, caramel syrup topped w\ith whipped cream & crunchy caramel toffee
اسبريسو مخفوقة مع الحليب ونكهة الكارميل تقدم مع الكريمة المخفوقة ورشة من توفي الكارميل المقرمش

3.90JOD 4.25JOD

4.25JOD

3.90JOD 4.25JOD

SEGAFRAPPÉ



 

 

 

CAFFÉ CON GELATO
AFFOGATO VANILLA
Vanilla ice cream drowned in espresso, topped with whipping cream
بوظة الفانيال ممزوجة مع االسبريسو والكريمة المخفوقة

3.00JOD

AFFOGATO CHOCOLATE
Chocolate ice cream drowned in espresso, topped with whipping cream 
بوظة الشوكوالته ممزوجة مع االسبريسو والكريمة المخفوقة

SEGAFREDO CARAMELITA
Espresso, caramel ice cream, milk topped with whipping cream & caramel sauce
بوظة الكاراميل واالسبريسو تقدم مع الحليب والكريمة المخفوقة وصوص الكاراميل

3.25JOD

CLASSIC

3.00JOD

CREMA AL CAFFÉ PLAIN
Frozen crème with Segafredo Zanetti Espresso
كريمة بنكهة القهوة مبردة الخاصة بسيجافريدو

3.00JOD

CREMA AL CAFFÉ CARAMEL
Frozen crème with Segafredo Zanetti Espresso & caramel topping    
كريمة بنكهة القهوة مبردة الخاصة بسيجافريدو مع صوص كارميل

CREMA AL CAFFÉ CHOCOLATE
Frozen crème with Segafredo Zanetti Espresso & chocolate topping
 كريمة بنكهة القهوة مبردة الخاصة بسيجافريدو مع صوص شوكوالته

3.50JOD

3.50JOD

CREMA AL CAFFÉ

CREMA AL CAFFÉ & GRANOLA
Frozen crème with Segafredo Zanetti Espresso & granola topping
كريمة بنكهة القهوة مبردة الخاصة بسيجافريدو مع الجرانوال

3.50JOD



MOCKTAILS
SEGAFREDO DETOX
The prefects detox combination of beetroot, fresh lemon, pomegranate & ginger
عصير الرمان، ليمون ، شمندر والزنجبيل

3.40JOD

FLAT BELLY
Fresh apple juice, kiwi, cucumber & lemon juice
عصير التفاح الطازج، الكيوي، الخيار وعصير الليمون

FRESH LEMON & MINT
Blended fresh mint leaves, lemon juice & crushed ice
أوراق النعنع مخلوطة مع عصير الليمون والثلج

3.50JOD

SKIN CARE
Blended mango with orange & carrot juice
خليط من المانجا والبرتقال والجزر

ENERGIZER
Cucumber, baby spinach, red berries, kiwi & ginger
 خيار، سبانخ، توت أحمر، كيوي وزنجبيل

3.90JOD

4.25JOD

CLASSIC

3.50JOD

ORANGE
برتقال

3.50JOD

CARROT
جزر

APPLE
تفاح

3.50JOD

3.50JOD

FRESH JUICES



 

MILKSHAKES
CHOCOLATE SHAKE
Chocolate ice cream blended with milk
بوظة الشوكوالته المخفوقة مع الحليب

3.90JOD

VANILLA SHAKE
Vanilla ice cream blended with milk  
 بوظة الفانيال المخفوقة مع الحليب

CARAMEL SHAKE 
Caramel ice cream blended with milk
 بوظة الكارميل المخفوقة مع الحليب

3.90JOD

STRAWBERRY SHAKE
Strawbery ice cream blended with milk
 بوظة الفراولة المخفوقة مع الحليب

3.90JOD

CLASSIC

3.90JOD

PEPSI
بيبسي

1.50JOD

DIET PEPSI
دايت بيبسي

7 UP
سفن اب

1.50JOD

1.50JOD

COLD DRINKS

DIET 7 UP
دايت سفن اب

1.50JOD

STILL WATER
مياه معدنية

0.90JOD

SPARKLING WATER
مياه غازية

2.80JOD

GRANDE

4.25JOD

4.25JOD

4.25JOD

4.25JOD



EARL GREY
شاي إيرل جراي

1.90JOD

PEPPERMINT
شاي النعناع

1.90JOD

ENGLISH BREAKFAST
 شاي اإلفطار اإلنجليزي

ICED RASPBERRY & PEACH TEA
شاي التوت والدراق المثلج

RASPBERRY & PEACH
شاي التوت والدراق

1.90JOD

GRANDE

ROOIBOS & APPLE
الرويبوس والتفاح

GREEN TEA
شاي أخضر

1.90JOD

SEGAFREDO LEMON ICED TEA
شاي مثلج بنكهة الليمون

HERBS OF HAPPINESS
شاي السعادة

2.50JOD

2.25JOD

LAVENDER TEA
شاي الالفندر

2.25JOD

CHIA MASALA
شاي ماساال

2.25JOD

CHAI LATTE 
شاي التيه

2.90JOD

1.90JOD

2.50JOD

1.90JOD

MANGO & PASSION FRUIT ICED TEA 
شاي المانجو والباشن فروت المثلج

2.50JOD
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