
Classic s Our house 
coffee is a 

speciality single 
origin from 

Brazil

AEROPRESS 34

CHEMEX FOR TWO 42

SYPHON 70

V60 34

FRENCH PRESS 28

B R E W  B A R

CAFFÉ LATTE 30

CAPPUCCINO 30

FLAT WHITE 28

AMERICANO 28

MOCHA 35

MACCHIATO 22

LONG BLACK 26

ESPRESSO 20

CORTADO 24

TURKISH COFFEE 25

GHAWA COFFEE 90
Brewed Arabica beans with cardamon, served 
with brownies

ALEX’S COFFEE 30
La�e 12oz, single shot, maple syrup & oat milk

C O F F E E

COKE / DIET COKE 16

SPRITE 16

STILL WATER 15

SPARKLING WATER 15

STILL WATER LARGE 800ml 25

SPARKLING WATER LARGE 800ml 25

S O F T  D R I N K S

Share me on
Instagram

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

D I E TA R Y  I N F O

Milk alternatives are avaliable

soya / coconut / almond / oat  

H O T  C H O C O L AT E S

TURKISH DELIGHT HOT CHOCOLATE 40
Rose �avoured white hot chocolate covered with whipped cream, served with 2 Turkish delight

CLASSIC HOT CHOCOLATES 36
Milk / Dark / White / Nutella
        mint - 2QR / hazelnut - 4QR / cherry - 4QR / vanilla - 4QR / caramel - 5QR / salted caramel - 
5QR/ marshmallow - 5QR / whipped cream - 5QR 

S’MORES HOT CHOCOLATE 42

Hot chocolate of your choice with whipped cream, Nutella rim, Bisco� crumbs 
and torched marshmallows with a molten chocolate dome
      White / Milk / Dark / Nutella 

QAR

QAR

QAR

QAR



Perfect lat tes
RED ROOIBOS LATTE 38
Our alternative co�ee that makes for a picture perfect Instagram moment. Red espresso, rooibos sweet 
& condensed milk

BLACK MAGIC LATTE 38
Stimulate your brain with our activated charcoal la�e. It really is magic, with a touch of gli�er, made 
with condensed milk

RED VELVET CAKE LATTE 38
Red velvet cake syrup, beetroot base, melted milk chocolate chips, topped with whipped cream & 
sprinkles

BLUE SAPPHIRE LATTE 70
Crushed sapphire, blue �ower petals, condensed milk, vanilla syrup & our exclusive blue matcha 
creates a royal blue gem of a drink

I N S TA G R A M A B L E  D R I N K S

GOLDEN 37
Turmeric, cinnamon, pepper & honey 

RUBY 37
Raw beetroot makes for a pre�y in pink drink

JADE 37
Japanese matcha tea whisked into steamed milk

SPICED CHAI 37
Bombay style tea with spices & honey

SAFFRON 37
A sweet sa�ron syrup, can be made with or without co�ee

A LT E R N AT I V E  L AT T E S

CLASSIC SPANISH 38
A la�e made with sweetened condensed milk 

ROSE SPANISH 38
Classic Spanish la�e with rose water, sweetened condensed milk & beetroot juice

PISTACHIO SPANISH 40
Classic Spanish la�e with pistachio paste & �esh milk

OREO SPANISH 40
Our classic Spanish la�e with Oreo pieces

SPANISH ROYALE 40
Our classic Spanish la�e with a touch of sa�ron syrup

S PA N I S H  L AT T E S

CAMERA’S 
AT THE READY FOR A

COLOUR CHANGING
DRINK

Video

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

D I E TA R Y  I N F O

Milk alternatives are avaliable

soya / coconut / almond / oat  

S P E C I A L I T Y  T E A

EL&N AFFOGATO 42

A double shot of EL&N’s single origin espresso poured over your choice of gelato 
with toasted pistachios and chocolate sauce
       Pistachio / Salted Caramel / Chai La�e / Sa�ron

QAR QAR

EL&N LONDON TEA 26
Sylhet Garden / Rooibos Red Berry / Lapsang Souchong / 
Gunpowder / Fresh Mint / Peppermint / Camomile / 
Earl Grey / Jasmine

FLORA TEA 38
A beautiful bloom in your teapot 

ICED TEAS 39
Peach / Jasmine & Lime / Watermelon & Green tea 

QAR QAR



Iced drinks
SALTED CARAMEL FRAPPÉ 41
Vanilla based drink made with salted caramel �avouring, blended with ice & milk,
covered in whipped cream and toppings

OREO FRAPPÉ 41
An indulgent shake made with our vanilla base, crushed Oreos, chocolate sauce 
and topped with whipped cream and Oreos

ICED NUTELLA SHAKE 41
A delicious shake made with Nutella, milk, whipped cream & crushed nuts

PISTACHIO FRAPPÉ 43
Frappé made with vanilla, milk, our pistachio sauce, whipped cream & toppings

GOLDEN SAFFRON FRAPPÉ 42
Made by mixing sa�ron syrup, coconut milk, a pinch of our Golden Powder, 
blended with ice and covered with whipped cream & sa�ron strands

F R A P P É S

COFFEE / MOCHA / VANILLA 39
Our classic �appé with whipped cream & toppings

EL&N COLD BREW 24

NITRO COLD BREW 24

SPANISH COLD LATTE 26

PISTACHIO SPANISH COLD LATTE 26

C O L D  B R E W  C A N S

MOJITO LEMONADE 38

ELDERFLOWER LEMONADE 38

ROSE LEMONADE 39

L E M O N A D E S

SPECIAL JADE ICED LATTE 36
Iced Japanese green matcha drink

MATCHA ROSE ICED LATTE 37
Smooth and creamy matcha sweetened with rose syrup & almond milk, 
served over ice & sprinkled with rose petals

BLUE SAPPHIRE ICED LATTE 70
An iced version of our blue sapphire la�e

GREEK FREDDO ESPRESSO 22
A double shot of espresso on ice

GREEK FREDDO CAPUCCINO 30
Iced cappuccino with foamy textured milk

GREEK FREDDO LATTE 30
Our iced Greek �eddo la�e

I C E D  C O F F E E S

Post me on
Facebook

No1
MOST LOVED

ON INSTAGRAM

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

D I E TA R Y  I N F O

Milk alternatives are avaliable

soya / coconut / almond / oat  

QAR

QAR

QAR QAR



Fruity treats

S O M E T H I N G
F R U I T Y

EL&N JUICES 38
Orange / Apple / Corrot / Pomegranate / Pineapple

EL&N FRUIT SMOOTHIES 40
Mango & Passion�uit / Strawberry & Banana / Raspberry 
& Blackcurrant / Mango & Avocado

STRAWBERRY GRANITA 36 
An Italian style �ozen granita made with �esh strawberries

OMBRÉ PASSION FRUIT COOLER 38
Made with mango, passion �uit, honey, pre-brewed Bu�er�y Pea tea and lemonade

BEETS & HONEY 
HEALTH SHOT 30

Immune boosting shot made with beetroot, 
ginger mix, �esh lemon juice and honey

GINGER, LEMON &
HONEY HEALTH SHOT 30

Immune boosting shot made with ginger mix,
�esh lemon juice and honey

M O C K TA I L S

PIÑA COLADA 45
A tropical blend of pineapple juice, piña colada syrup & creamy coconut milk, blended with ice

PISTACHIO COLADA 45
A tropical blend of piña colada syrup, creamy coconut milk and pistachio sauce, blended with ice

SAFFRON COLADA 45
A tropical blend of pineapple juice, piña colada syrup, creamy coconut milk and sa�ron syrup, 
blended with ice

CHEMEX MOJITO 40
Perfectly re�eshing for all seasons. �is mocktail is made with cucumbers, mint, lime, mojito 
�avouring and topped with Sprite

CHEMEX STRAWBERRY MOJITO 40
Perfectly re�eshing for all seasons. �is mocktail is made with �esh Strawberries, �esh lime 
juice, strawberry �avouring and topped with Sprite

CHEMEX MIXED BERRY MOJITO 40
Perfectly re�eshing for all seasons. �is mocktail is made with �esh mixed berries, �esh lime 
juice, pomegranate �avouring and topped with Sprite

MANGO MARGARITA 39
Sweet and salty �ozen margarita mocktail made with mango mix, �esh lime juice, �esh lemon 
juice and sparkling water

BUTTERFLY PEA FLOWER 40
A magic cocktail made with Bu�er�y Pea �ower tea, sweetened with rose syrup & lemon juice. 
A formula to create a magic e�ect and beautiful colour

HIBISCUS & MIXED BERRY 40
A mocktail served in a bo�le, with a glass on the side, made with hibiscus berry tea, strawberry 
and vanilla syrup, topped up with soda

SPICED APPLE & SAFFRON 40
Sweet mocktail made with apple juice, cinnamon and sa�ron syrup

TIKTOK

Best for

TIKTOK

Best for

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

D I E TA R Y  I N F O

Milk alternatives are avaliable

soya / coconut / almond / oat  

Try me
I’m new

QAR

QAR



All day brunch D I E TA R Y  I N F O

Vegan

Vegetarian

EL&N SHAKSHUKA 75
EL&N signature rich red pepper & tomato shakshuka sauce with 2 
Burford Brown eggs, hummus, chilli harissa & za’atar �atbread

BREAKFAST MEZZE 75
Ful medames, labneh, hummus, cream cheese & honey, muhammara, poached Burford Brown eggs with �atbread

SMASHED AVOCADO ON SOURDOUGH 60
�ick cut sourdough with smashed avocado, �esh chilli, coriander & a poached Burford Brown egg
      Smoked Salmon - 45QR        Feta - 10 QR

EGGS FLORENTINE 65
Toasted English mu�ns, poached Burford Brown eggs, wilted spinach, chilli bu�er, pomegranate & hollandaise 
      Smoked Salmon - 45QR        Feta - 10 QR

EGGS ROYALE 85
Toasted English mu�ns, poached Burford Brown eggs, smoked salmon, chilli bu�er, pomegranate & hollandaise 
      Smoked Salmon - 45QR        Feta - 10 QR

E G G S  O F  T H E  W O R L D

TURKISH EGGS 75

PULLED SALT BEEF HASH & EGGS 70
Shredded salt beef, �ied potato, onion & red peppers hash. Served with poached Burford Brown eggs,
crumbled feta & harissa

Pin me
TO YOUR PINK

PINTEREST BOARD!

S M O O T H I E  
B O W L S

We use 
Sambazon Açai 

which helps 
protect 2.5M 

acres of 
rainforest

EL&N AÇAI BOWL 59
Fresh açai puree, granola, �esh berries, banana & pistachio

KETO SMOOTHIE BOWL 58
High in protein peanut bu�er, banana & strawberry smoothie, �esh 
berries, pistachios, coconut & passion �uit

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

BALALEET 69
Sweet sa�ron vermicelli noodles, cardamon & sauteed onions. Served in a omele�e with crispy onion rings and a rich 
tomatoes, red pepper sauce

TURKISH BREAKFAST FOR TWO 155
Turkish Simit bread, Muhamara, hummus, cream cheese with hooney, feta, tomatoes, cucumber, ful madamas with poached eggs & menemen with feta

PINK VITAMIN BOOST BOWL 52
Mixed berry smoothie high in vitamins, dragon �uit, �esh berries & 
coconut

PISTACHIO GREEN 
SMOOTHIE BOWL 52

Pineapple, mango & kale smoothie, topped with �esh berries, kiwi, 
green apple, omega seeds, chia seeds & pistachios

QAR

FUL MADAMAS 25
Ful beans cooked with onions & tomatoes, extra virgin olive oil & lemon. 
Served  with a poached egg

MENEMEN 30
Baked Burford Brown egg in a  rich red pepper & tomato sauce. Served with 
pomegranate, chilli & chopped parsley

CREAM CHEESE WITH HONEY 25
Cream cheese  with blossom honey, sumac & pomegranate

MUHAMARA 25
Red pepper, walnut & cumin tapenade with toasted walnuts & extra 
virgin olive oil

FETA 25
Served with extra virgin olive oil  & za’atar

EXTRA TURKISH SIMIT
BREAD WITH SESAME 10

B R E A K FA S T
S I D E S QAR

QAR

QAR

Greek yogurt, garlic & dill served with poached Burford Brown eggs, olives, pickled radish with toasted Turkish �atbread & spiced chilli bu�er



PLAIN CROISSANT 22

PAIN AU CHOCOLAT 24

ALMOND CROISSANT 25

PISTACHIO &
CINNAMON SWIRL 28

CHAPATIS

Our fish is  

sustainably 

sourced

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

SWEET CHAPATI 45
Toasted chapatis, served with blossom honey, Nutella & cream cheese

CHAPATI AKKAWI 45
Toasted chapatis, served with Akkawi & extra virgin olive oil, pickled radish, Kalamata olives & chilli harissa

CHAPATI ZA’ATAR 45
Toasted chapatis, served with za’atar & extra virgin olive oil, pickled radish, Kalamata olives & chilli harissa

CHAPATI AKKAWI & ZA’ATAR 45
Toasted chapatis, served with Akkawi, za’atar & extra virgin olive oil, pickled radish, Kalamata olives & chilli harissa

D I E TA R Y  I N F O

Vegan

Vegetariansweet onesThe
QAR

QAR

PA S T R I E S S W E E T  P L AT E S

MASCARPONE & FIG ON SOURDOUGH 60
Topped with honey, �esh orange & pistachios

DUTCH-BABY PANCAKES 65
Cooked in a cast iron skillet, served with mascarpone & �esh berries. Dusted with icing sugar & �nished with 
maple syrup

TOAST WITH PRESERVES 35
Lightly salted bu�er, Nutella, strawberry jam or apricot jam

NUTELLA FRENCH TOAST 60
Nutella sandwiched between two slices of brioche dipped in egg , cream & cinnamon ba�er. Lightly �ied served with �esh �uit & dusted with icing sugar

BANANA & LOTUS FRENCH TOAST 65
Warm Lotus sauce sandwiched between two slices of brioche dipped in egg , cream & cinnamon ba�er. Lightly �ied served with caramalised banana, Lotus 
crumbs & dusted with icing sugar

CINNAMON S’MORES WAFFLE 59

EL&N pink wa�e dusted in cinnamon sugar with torched marshmallow, warm 
Lotus sauce & toasted pistachios

10Scoop of gelato 
(Pistachio / Salted Caramel / Chai La�e / Sa�ron)

QAR

QAR
F R E N C H  T O A S T

FRENCH TOAST WITH HONEY 60
Honey sandwiched between two slices of brioche dipped in egg , cream & cinnamon ba�er. Lightly �ied served with �esh �uit & dusted with icing sugar



CHICKEN SHAWARMA 48
Labneh, tabbouleh, grilled onion, harissa, pickled radish, garlic mayo & pomegranate served with chips

CHICKEN FOCACCIA 59
Chargrilled chicken, mozzarella, harissa-aioli, rocket & sunblushed tomato focaccia with dressed mixed leaves 

TUNA WRAP 48
Spicy tuna mix, jalapeños, avocado, pesto, basil served with dressed mixed leaves

WRAPS & SANDWICHES

BUTTERMILK CHICKEN BURGER 69
Bu�ermilk chicken thigh deep �ied until golden & crispy. Chilli mayo, melted cheese, cucumber, kimchi, tomato 
& shredded cabbage served with chips

CHICKEN & PINK WAFFLES 65
Bu�ermilk chicken thighs deep �ied until golden & crispy. Served with EL&N homemade pink wa�es with 
maple syrup bu�er

CHEETOS CHEESE BURGER 75
Single pa�y, cheese slices, Cheetos mac n cheese pa�y, cheese sauce, pickles & �esh burger sauce. Topped with 
more Cheetos

MAC & CHEESE PUFFS 55
Mac n triple cheese, Cheetos crumbs, Cheetos grated parmesan & chopped parsley 

MAIN DISHES

STICKY 
CHICKEN WINGS 39
Spicy harissa, honey, sumac & barberries

SIDES

Our fish is  

sustainably 

sourced

FALAFEL WRAP 45
Sweet potato falafel, hummus, plum tomatoes, spinach served with dressed mixed leaves

SPICY 
CAULIFLOWER 28
Rose harissa, honey, sumac, yogurt, pistachios 
& pomegranate

SKINNY FRIES 22

SWEET 
POTATO FRIES 27

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

LOADED CROISSANT 55
Scrambled �ee range eggs, harissa, labneh, omega seeds & dressed mixed leaves

MOZZARELLA FOCACCIA 59
Mozzarella, heritage tomato, rocket, basil, pesto focaccia served with dressed mixed leaves 

69

Eggs, spinach, pesto, broccoli & feta, served with sourdough & sliced avocado
OPEN OMELETTE

95

Fragreant sa�ron riso�o, grilled Sicilian chicken breast & a rich tomato & mascarpone sauce. Served 
with balsamic vinegar reduction

CHICKEN & SAFFRON RISOTTO

HALLOUMI 27
Fried halloumi, honey, barberries & sumac

LABNEH 28
Labneh, extra virgin olive oil, pistachios, 
pomegranate & sumac

D I E TA R Y  I N F O

Vegan

Vegetarianmain eventThe
SALAD

Roasted aubergine, pistachios, yogurt, 
harissa &tahini.

QAR

AUBERGINE SALAD 65

Burrata, tomato, rocket, �g & balsamic 

BURRATA SALAD 75

Roasted bu�ernut squash, black rice, chili 
& pomegranate molasses 

BUTTERNUT SQUASH
SALAD 59

Honey roasted sweet potato, whipped feta, 
pomegranate & pistachios

SWEET POTATO
SALAD

59

QAR

QAR

QAR



Something sweet
S I N G L E  S E R V E  S W E E T S

B R O W N I E S  &
C O O K I E S

LOTUS S’MORES BROWNIE 38
�ick cut brownie topped with Lotus spread, Lotus biscuits 
& toasted marshmallows 

CREME BRÛLÉE CHEESECAKE 
& ROSE BROWNIE 38
�ick cut brownie topped with rose ganache, creme brûlée 
cheesecake and �esh raspberries

PISTACHIO COOKIE 36
Gooey cookie sandwich, whipped pistachio ganache. Topped 
with pistachios & rose

RASPBERRY & WHITE 
CHOCOLATE COOKIE 36
Gooey cookie sandwich, whipped white chocolate ganache, 
raspberry jam. Topped with �esh raspberries and pistachio 
pieces 

BROWNIE COOKIE 36
Gooey cookie sandwich, whipped milk chocolate ganache. 
Topped with brownie pieces, �esh strawberries.

CARAMEL & NUT BROWNIE 38
Brownie topped with caramelized mixed nuts (hazelnuts, 
macadamias, pecans & pistachios)

WHITE CHOCOLATE GANACHE,
RASPBERRY & PISTACHIO
BROWNIE  38
�ick cut brownie topped with white chocolate ganache, �esh 
raspberries, pistachio paste & dried rose 

D I E TA R Y  I N F O

Vegan

Vegetarian

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

Try me
I’m new

STRAWBERRY TART 35
Vanilla shortcrust, almond �angipane, creme patissiere, �avoured Tonka beans, �esh �uit 
& whipped white chocolate ganache

RASPBERRY TART 35
Vanilla shortcrust, almond �angipane, creme patissiere, �avoured Tonka beans, �esh �uit 
& whipped white chocolate ganache

MIXED BERRY CHEESECAKE 41
Fresh cheesecake topped with mix berries & �esh �uit

PISTACHIO & RASPBERRY CHEESECAKE 41
Pistachio mousse and raspberry �lling , covered with chocolate and pistachio ganache

ROSE MACARON 38
Almond macaron, rose milk chocolate ganache & raspberry compote

QAR

QAR



Cake slices
B L O C K  C A K E S

W H O L E  S L I C E S

RED VELVET 42
Red velvet sponge & a cream cheese �lling

CHOCOLATE & GANACHE 42
Layers of chocolate sponge & dark chocolate ganache �lling , covered with bu�er cream

VEGAN CHOCOLATE & HAZELNUT 38
Zucchini & dark chocolate sponge cake

DULCE  DE  LECHE

CLASSIC 45
A light sponge cake soaked in sweetened vanilla milk, topped 
with whipped cream

SAFFRON 49
A light sponge cake soaked in sa�ron & sweetened vanilla 
milk, topped with whipped cream & sa�ron

PISTACHIO 49
A light pistachio sponge cake soaked in sweetened vanilla milk & 
pistachio paste, topped with whipped cream & pistachio crumbs

RED VELVET 46
A light red velvet sponge cake soaked in sweetened vanilla 
milk, topped with whipped cream & red velvet crumbs

LOTUS 47
A light sponge cake baked with Lotus biscuit crumb soaked in 
sweetened vanilla milk, topped with whipped cream, Lotus 
crumb & Lotus paste

OREO 47
A light sponge cake soaked in Oreo & sweetened vanilla
milk, topped with whipped cream & crumbled Oreo

D I E TA R Y  I N F O

Vegan

Vegetarian

We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

Best
FOR A

BOOMERANG

PISTACHIO CAKE 51
Layers of gluten �ee pistachio sponge, pistachio cream & rose cream

CARROT CAKE 42
Carrot sponge, cream cheese �osting �avoured with citrus, vanilla & Tonka beans

HONEY CAKE 42
Layers of honey & walnut sponge, �lled with honey & yogurt cream

TIRAMISU 44
Traditional moist co�ee sponge & mascarpone creme  

DULCE MILLE FEUILLE 44
Layers of caramelised pu� pastry with dulce caramel & cream 

KISH KISH 49
Layers  of vanilla cream, salted biscuit with crispy noodles

GER AGELI 49
Fragrant sa�ron & rose sponge, dried rose petals served with sa�ron sauce

QAR

QAR

QAR
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QAR

QAR

QAR

QAR

قهوتنا أحادية ا�صدر

ونستقدمها مبا�ًة من 

ال�ازيل 

معلومات غذائية
تتوفّر بدائل للحليب 

 صويا / جوز الهند / لوز /شوفان

شارك صور� ع�

إنستجرام 

قهوة
كافيه �تيه

كابوتشينو

ف�ت وايت

أم�يكانو

موكا

ماكياتو

لونغ ب�ك

إس�يسو

كورتادو

قهوة تركية

قهوة عربية
م مع قطعة براو� شهية حبوب بّن عربية محّمصة ومطحونة مع هيل، تُقد£

قهوة أليكس
�تيه 12 أوقية سائلة، سنجل شوت، �اب ا�ايبل وحليب الشوفان

طريقة تحض� القهوة
أيروبريس

شيميكس لشخص¬

سيفون

60 ° 

فرينش بريس

أصناف الشوكو�تة الساخنة

شوكو�تة ساخنة ك�سيكية
حليب / شوكو�تة داكنة / شوكو�تة بيضاء / نوتي�

شوكو�تة ساخنة ¸ذاق تر¶ شهي
م مع حبّت¬ من الحلقوم شوكو�تة ساخنة بيضاء بنكهة الورد مزيّنة بالكر¹ة ا�خفوقة، وتُقد£

م«وبات غازية

كوك / دايت كوك

س�ايت

مياه عادية 0.5

مياه فّوارة 0.5

مياه عادية حجم كب� 750 مل

مياه فوارة حجم كب� 750 مل

قد تحتوي أصنافنا ع� بعض ا�كونات ا�سبّبة للحساسية، ونحن � نتحمل أي مسؤولية ° هذا الخصوص

شوكو�تة نوتي� سمورز الساخنة
شوكو�تة نوتي� ساخنة مع الكر¹ة ا�خفوقة، نوتي� دافئة مع مارشميلو مشوي وكرة شوكو�تة ذائبة

/ 5QR 5 / كراميل مملّحQR 4 / كراميلQR 4 / فانيلياQR 4 / كرزQR 2 / بندقQR نعناع +

5QR 5 / كر¹ة مخفوقةQR مارشميللو



42أفوغاتو

معلومات غذائية
تتوفّر بدائل للحليب 

 صويا / جوز الهند / لوز /شوفان

قد تحتوي أصنافنا ع� بعض ا�كونات ا�سبّبة للحساسية، ونحن � نتحمل أي مسؤولية ° هذا الخصوص

38

38

38

70

37

37

37

37

37

38

38

40

40

40

QAR QAR

26

38

39

QAR QAR

ا�«وبات اللتي يجب تصويرها

�� عشبة ا�ر¹ية
قهوة مميّزة يحلو تصويرها، محËّة من اÊس�يسو باللون اÉحمر مع حليب مكثّف ومحّ� بنكهة الرويبوس

ب�ك ماجيك �تيه
جّدد طاقاتك الذهنية مع ال�تيه بالفحم ا�نّشط. يُحËّ هذا الصنف العجيب من الحليب ا�كثّف مع �سة من الحبوب ال�اقة

ريد فيلفت كيك �تيه
�اب بنكهة ريد فيلفت كيك مع قاعدة من الشمندر، ورقائق الشوكو�تة بالحليب الذائبة، مزيّن بالكر¹ة ا�خفوقة والس�ينكلز

بلو سفاير �تيه
ياقوت مسحوق مع بتلة الزهرة الزرقاء، والحليب ا�كثّف، و�اب الفانيليا وا�اتشا اÉزرق الحÏي لدينا. تلّذذ ¸«وب فاخر يلفت

اÉنظار بلونه اÉزرق 

أصناف الشاي ا�ميّزة

شاي إيل أند إن لندن
سيلهيت لندن / رويبوس بالتوت اÉحمر / �بسانغ سوتشنغ

غنباودر / نعناع طازج / نعناع فلفÓ / بابونج / إيرل غراي  

/ ياسم¬    

شاي فلورا
براعم مزهرة جميلة ° إبريق الشاي

شاي مثلّج
Ëدّراق / ياسم¬ و�يم / بطيخ وشاي أخ

غولدن
مصنوع من الكركم، والقرفة، والفلفل والعسل

Öرو
محËّ من الشمندر الطازج للون وردي فائق الج×ل

جايد
شاي ماتشا يابا� مخفوق مع الحليب ا�بّخر

سبايسد تشاي
شاي محËّ ع� طريقة بومباي مع التوابل والعسل

سافرون
�اب حلو بالزعفران ¹كن تحض�ه مع القهوة أو بدونها

أصناف ال�تيه البديلة أصناف ال�تيه اÊسبانية
ك�سيك سبانيش

�تيه محËّ من الحليب ا�كثّف وا�حّ�

روز سبانيش
�تيه إسبا� ك�سيØ مع ماء الورد، والحليب ا�كثّف وا�حّ� وعص� الشمندر

بيستاشيو سبانيش
�تيه إسبا� ك�سيØ مع معجون الفستق الحلبي والحليب الطازج

أوريو سبانيش
ال�تيه اÊسبا� الك�سيØ من تحض�نا مع قطع اÉوريو الشهية

سبانيش رويال
ال�تيه اÊسبا� الك�سيØ من تحض�نا مع رشة من �اب الزعفران

كام�ا الفيديو لتصوير مراحل تغ�Ù لون

ا�«وب

دابل شوت من إس�يسو سنغل "أل آند أن" ال�ازيÓ مسكوب فوق خيارك من الجي�تو مع البندق ا�حمص وقطع ال�او�
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43
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39
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36
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22

30

30

Post me on
Facebook
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فرابيه

أصناف القهوة ا�ثلّجة

قهوة / موكا / فانيليا
الفرابيه الك�سيØ من تحض�نا مع الكر¹ة ا�خفوقة واÊضافات ا�ميزة ع� الوجه

فرابيه بالكراميل ا�ملّح
م«وب محËّ من الفانيليا بنكهة الكراميل ا�ملّح مع الثلج والحليب مزيّن بالكر¹ة ا�خفوقة

واÊضافات ا�ميزة ع� الوجه 

فرابيه بنكهة اÉوريو
 مخفوق فاخر محËّ من الفانيليا، وقطع اÉوريو ا�طحونة، وصلصة الشوكو�تة مع

كر¹ة مخفوقة وقطع أوريو شهية ع� الوجه

مخفوق النوتي� ا�ثلّج
مخفوق شهي محËّ من النوتي�، والحليب، والكر¹ة ا�خفوقة وا�كÞات ا�طحونة

فرابيه بالفستق الحلبي
فرابيه محËّ من الفانيليا، والحليب، وصلصة الفستق الحلبي الخاصة بنا مع

كر¹ة مخفوقة وإضافات مميزة ع� الوجه

فرابيه ذهبي بالزعفران
يُحËّ ع� مزج �اب الزعفران، وحليب جوز الهند، ورشة من ا�سحوق الذهبي الخاص بنا مع الثلج

ثم تُضاف الكر¹ة ا�خفوقة وخيوط الزعفران ع� الوجه 

�تيه جايد مثلّج ومميّز
م«وب مثلّج من شاي ماتشا اÉخË اليابا�

�تيه ماتشا مثلّج بنكهة الورد
م فوق الثلج ويُزي£ن ببت�ت الورد م«وب ماتشا كر¹ي سلس ومحّ� ب«اب الورد وحليب اللوز، يُقد£

�تيه بلو سفاير مثلّج
الوصفة ا�ثلّجة من �تيه بلو سفاير الخاص بنا

إس�يسو فريدو يونا�
دبل شوت إس�يسو مع ثلج

كابوتشينو فريدو يونا�
كابوتشينو مثلّج مع حليب رغوي القوام

�تيه فريدو يونا�
�تيه فريدو اليونا� ا�ثلّج من تحض�نا

38 ليموناضة موهيتو

38 ليموناضة بنكهة الخ×ن

39 ليموناضة بنكهة الورد

أصناف الليموناضة
قهوة إل أند إن الباردة

قهوة نيáو الباردة

�تيه إسبا� بارد

عبوات القهوة الباردة

ا�«وب

رقم 1 ع� 

إنستجرام 

الفستق ا�سبا� بارد �تيه



أطايب ¸ذاق الفاكهة ا�نعشة
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45

45

45

40
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39

40
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اÉفضل ع�

تيك توك 

QAR

QAR

تيك توك اÉفضل ع�

ا�وكتي�ت
بينا كو�دا

مزيج استواâ من عص� اÉناناس، و�اب البينا كو�دا وحليب جوز الهند الكر¹ي مع ثلج

كو�دا بالفستق الحلبي
مزيج استواâ من �اب البينا كو�دا، وحليب جوز الهند الكر¹ي وصلصة الفستق الحلبي مع ثلج

كو�دا بالزعفران
مزيج استواâ من عص� اÉناناس، و�اب البينا كو�دا، وحليب جوز الهند الكر¹ي و�اب الزعفران مع ثلج

موهيتو شيميكس
م«وب منعش ° كل ا�واسم. يُحË£ هذا ا�وكتيل من الخيار، والنعناع

وال�يم، ونكهة ا�وهيتو مع الس�ايت

موهيتو شيميكس بالفراولة
م«وب منعش ° كل ا�واسم. يُحË£ هذا ا�وكتيل من الفراولة الطازجة

وعص� ال�يم الطازج، ونكهة الفراولة مع الس�ايت

موهيتو شيميكس بالتوت ا�شّكل
م«وب منعش ° كل ا�واسم. يُحË£ هذا ا�وكتيل من تشكيلة توت طازجة

وعص� ال�يم الطازج، ونكهة الرمان مع الس�ايت

مارغريتا بنكهة ا�انجا
موكتيل مارغريتا مثلّج ¸ذاق حلو ومالح يتم تحض�ه من مزيج ا�انجا

وعص� ال�يم الطازج، وعص� الليمون الطازج وا�ياه الفّوارة

أوم�يه كولر بنكهة الباشن فروت
يُحËّ من ا�انجا، والباشن فروت، والعسل، وشاي باترف�ي Ö ا�خّمر مسبقاً والليموناضة

Ö زهرة باترف�ي
كوكتيل ساحر يُحË£ من شاي زهرة باترف�ي Ö ويُح�£ ب«اب الورد وعص� الليمون

توليفة تأã الحواس بطعمها وألوانها الجميلة

الكركديه وتشكيلة من التوت
موكتيل يتم تقد¹ه ° زجاجة مع كأس، ويُحË£ من شاي الكركديه والتوت، والفراولة و�اب الفانيليا مع صودا ع� الوجه

موكتيل حلو محËّ من عص� التفاح، والقرفة و�اب الزعفران

جرانيتا الفراولة
جرانيتا مثلّجة ع� الطريقة اÊيطالية محËّة مع الفراولة الطازجة

م«وبات بنكهة الفاكهة

،

،

،

،

تفاح وزعفران متبّل

38 عصائر إل أند إن
برتقال / تفاح وكايل / جزر وبرتقال

40 م«وبات سموذي بالفاكهة من إل أند إن
مانجا وباشن فروت / فراولة وموز / توت عليق وكشمش / مانجا وأفوكادو

30
م«وب معّزز للمناعة من الشمندر، ومزيج الزنجبيل، وعص� الليمون

الطازج والعسل

م«وب صحّي بالشمندر والعسل

30 م«وب صحّي بالزنجبيل، والليمون والعسل
م«وب معّزز للمناعة من مزيج الزنجبيل، وعص� الليمون الطازج والعسل

ي ، أنا جديد
جربن
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برانش ع� مدار اليوم
نستخدم سامبازون

أكاي الذي يساهم ° 

ح×ية 2.5 مليون

فّدان من الغابات 

ا�ط�ة

أوعية السموذي

وعاء أكاي من إل أند إن

وعاء سموذي كيتو

وعاء وردي مدّعم بالفيتامينات

بوريه أكاي طازج، وجرانو�، وتوت طازج مع ا�وز والفستق الحلبي

زبدة الفول السودا� التي تضم نسبة عالية من ال�وت¬، وسموذي موز

وفراولة، وتوت طازج، وفستق حلبي مع جوز الهند والباشن فروت

سموذي بالتوت ا�شّكل يحتوي ع� نسبة عالية من

الفيتامينات، مع فاكهة التن¬، والتوت الطازج وجوز الهند 

وعاء السموذي اÉخË بالفستق الحلبي
سموذي أناناس ومانجا وكايل مزيّن بالتوت الطازج، والكيوي، والتفاح

.اÉخË، وبذور اÉوميغا، وبذور الشيا والفستق الحلبي

æأشهى أصناف البيض ° العا

شكشوكة إل أند إن
áحمر والط×طم مع بيضت¬، وحمص، وهريسة حارة وخبز بالزعÉتميزة من إل أند إن غنية بالفلفل ا�صلصة شكشوكة ا

بيض تر¶

بيض باللحم ا�فروم والبطاطا

مازة الفطور

أفوكادو مهروس ع� خبز مختمر

بيض فلورنت¬

بيض رويال

زبادي يونا�، ثوم وشبت مع بيض مسلوق بدون ق«ه، وزيتون، وفجل مخلّل مع خبز تر¶ محّمص وزبدة الفلفل الحار

م مع طبق من لحم البقر ا�فروم، والبطاطا ا�قلية، والبصل والفلفل اÉحمر يُقد£

بيض بورفورد مسلوق بدون ق«ه، وجبنة فيتا مفتّتة وهريسة

فول مدّمس، لبنة، حّمص، جبنة كر¹ية وعسل، محّمرة، بيضبورفورد

مسلوق بدون ق«ه مع خبز

قطعة سميكة من الخبز ا�ختمر مع اÉفوكادو ا�هروس، والفلفل الطازج،

والكزبرة وبيض بورفورد مسلوق بدون ق«ه

10QR 45 + جبنة فيتاQR سمك سلمون مدخن +

كعكات مافن إنجليزية محّمصة، وبيض مسلوق بدون ق«ه مع سبانخ مدبّلة،

وزبدة الفلفل الحار، والرمان وصلصة الهو�نديز

10QR 45 + جبنة فيتاQR سمك سلمون مدخن +

كعكات مافن إنجليزية محّمصة، وبيض مسلوق بدون ق«ه مع سمك سلمون

مدخن، وزبدة الفلفل الحار، والرمان وصلصة الهو�نديز

10QR 45 + جبنة فيتاQR سمك سلمون مدخن +

اÉفضل ع� ستوريز

 اÊنستجرام

69 ب�ليط
بيض مطهو ع� الطريقة الخليجية مع الزعفران والشع�ية

155 ريوق تر¶ لشخص¬
 خبز صميت ، محمرة ، حمص ، جبنة بالعسل ، فيتا ، ط×طم ، خيار ، فول مدمس ، مع بيض مطبوخ و منمن مع الفيتا

25

30

25

25

25

10

QAR

معلومات غذائية
نبا�

ا�كل النبا�

فول مدمس

بيض ع� الáكية

جبنة الكر¹ة مع العسل 

محمرة

فيتا

خبز تر¶

فول مدمس مطهو مع البصل والط×طم , زيت الزيتون البكر والليمون مقدم مع البيض

بيض بني بالفرن مع الفلفل اÉحمر وصلصة الط×طم، مقدم مع حب الرمان، الشطة والبقدونس ا�قطع

جبنة الكر¹ة مع العسل ,الس×ق وحب الرمان

فلفل احمر , جوز والكمون ا�طحون مع الجوز ا�حمر وزيت الزيتون البكر

áفيتا مقدمة مع زيت الزيتون البكر والزع

(مينمن)

جوانب اÊفطار
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45

45

45

45

خبز شابا� حلو

خبز شابا� بجبنة عكاوي

áخبز شابا� بالزع

áخبز شابا� بجبنة العكاوي والزع

م مع عسل اÉزهار، ونوتي� وجبنة كر¹ية خبز شابا� محّمص يُقد£

م مع جبنة عكاوي وزيت زيتون بكر ممتاز، وفجل مخلّل مع زيتون كا�ماتا وهريسة بالفلفل خبز شابا� محّمص يُقد£

م مع زعá وزيت زيتون بكر ممتاز، وفجل مخلّل مع زيتون كا�ماتا وهريسة بالفلفل خبز شابا� محّمص يُقد£

م مع جبنة عكاوي وزعá وزيت زيتون بكر ممتاز، وفجل مخلّل مع زيتون كا�ماتا وهريسة بالفلفل خبز شابا� محّمص يُقد£

معلومات غذائية

60

65

35

22

24

25

28

QARQAR

ا�اكو�ت الحلوة
أطباق حلوة ا�ذاق

مزيّنة بالعسل، وال�تقال الطازج والفستق الحلبي

بان كيك هولندي صغ�

نبا�

ا�كل النبا�

توست فرنé بالنوتي�

توست مع مرب£يات
زبدة قليلة ا�لح، نوتي�، مرê الفراولة أو مرê ا�شمش

م مع جبنة ماسكربو� وتوت طازج ويُزي£ن بالسكر البودرة و�اب ا�ايبل صنف مطهو ° مق�ة حديدية، يُقد£

�يحتان من ال�يوش الفرنé محشّوتان بكر¹ة النوتي� ومغّمستان بخليط من البيض والكر¹ة والقرفة. تُقّ� ال«يحتان مع الفاكهة الطازجة وتُرش بالسكر البودرة للحصول ع� طعم يفوق الوّص

معجنات

كرواسون عادي

خبز بالشوكو�ته

كرواسون اللوز

الفستق والقرفة سويرل

QAR
خبز الشابا�

خبز فرنé محمص

10 + مغرفة جي��
(فستق / كراميل مملح / شاي �تيه / زعفران)

QAR

59 وافل سمورز بالقرفة
وافل "أل آند أن" زهري مكسو بسكر القرفة مع ا�ارشميلو ا�شوي وصلصة اللوتس الساخنة والفستق الحلبي ا�حمص

60

60 فرنش توست بالعسل
قطع ال�يوش ا�طهو مقدم مع قطع الفاكهة

65 فرنش توست مع اللوتوس
قطع ال�يوش ا�طهو ا�قدم مع قطع ا�وز
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We cannot guarantee any of our dishes are free from allergens and therefore cannot accept any liability in this respect.

55

59

69

27

28
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نستقدم أس×كنا من
حان وقت الجّدمصادر مستدامة 

اللفائف والسندويشات

كرواسان بحشوة غنيّة

شاورما دجاج

فوكاتشا بالدجاج

فوكاتشا بجبنة ا�وزاري�

سندويش ف�فل

سندويش تونة

بيض مخفوق، وهريسة، ولبنة، وبذور اÉوميغا وتشكيلة أوراق متبّلة

م مع بطاطا مقلية لبنة، تبولة، بصل مشوي، هريسة وفجل مخلّل مع صلصة مايونيز بالثوم ورمان يُقد£

دجاج مشوي ع� الفحم، جبنة موزاري�، أيوì الهريسة، جرج� وفوكاتشا ط×طم مجّففة تحت الشمس مع تشكيلة أوراق متبّلة

جبنة موزاري�، ط×طم ه�لوم، جرج�، ريحان، فوكاتشا بالبيستو مع تشكيلة أوراق متبّلة

م مع تشكيلة أوراق متبّلة ف�فل البطاطا الحلوة، حمص، ط×طم وسبانخ تُقد£

م مع تشكيلة أوراق متبّلة مزيج من التونة الحارة، وفلفل ها�بينيو، وأفوكادو، وبيستو وريحان يُقد£

برغر دجاج بانيه

دجاج ووافلز وردي اللون

أومليت مفتوحة
م مع خبز مختمر و�ائح الط×طم بيض، سبانخ، بيستو، بروكوì وجبنة فيتا يُقد£

95 ريزوتو بالزعفران و الدجاج
ريزوتو الزعفران ا�طهو مع الدجاج و صلصة الط×طم وجبنة ا�سكربو� وصلصة البلسميك

بطاطا حلوة مشوية مع العسل، وجبنة الفيتا ا�خفوقة، 

دبس الرمان والفستق الحلبي

يقط¬ مشوي، أرّز أسود، فلفل حاّر مع دبس الرمان

بوراتا، ط×طم، جرج�، ت¬ وصلصة البلسميك

باذنجان مشوي، فستق حلبي، زبادي، هريسة مع طحينة

م مع الوافلز الوردي الخاصبمطعمنا مع زبدة �اب ا�ايبل فخذ دجاج بانيه مقرمش، يُقد£

م مع بطاطا مقلية فخذ دجاج بانيه مقرمش، مع مايونيز بالفلفل، وجبنة ذائبة، وخيار، وكيمتí، وط×طم وملفوف مقطّع يُقد£

فطائر ا�عكرونة والجبنة
معكرونة مع ث�ثة أنواع من الجبنة، فتات شيتوس، جبنة بارميزان م�وشة مكسوة بفتات شيتوس وبقدونس مفروم

تشيز برغر شيتوس
شط�ة واحدة، �ائح جبنة، شط�ة معكرونة مع ث�ثة أنواع من الجبنة وفتات شيتوس، صلصة جبنة، مخلل وصلصة برغر طازجة.

مكسوة با�زيد من الشيتوس

اÉطباق الرئيسية
65 سلطة باذنجان

75 سلطة بوراتا

59 سلطة اليقط¬

59 سلطة بطاطا حلوة

اÉطباق الجانبية

قرنبيط حار

جبنة حلّوم

لبنة

جوانح دجاج لزجة

بطاطا مقلية رفيعة

بطاطا حلوة مقلية

هريسة بنكهة الورد، عسل، سّ×ق، زبادي، فستق حلبي ورمان

جبنة حلّوم مقلية، عسل، توت وسّ×ق

لبنة، زيت زيتون بكر ممتاز، فستق حلبي، رّمان وسّ×ق

هريسة حارة، عسل، سّ×ق وتوت

سلطة
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41

38

38

38

38

36

36

36

QAR
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ختامها سّكر
تذّوقني

فأنا صنف جديد

41 ميني تشيز كيك مع تشكيلة من التوت
فتات اللوتس وبسكويت دايجستف، تشيز كيك طازجة وحشوة من تشكيلة من التوت. مكسوة بالفواكه

الطازجة والفستق الحلبي

38 ماكارون بالورد
ماكارون باللوز مع غاناش بالشوكو�تة والحليب ا�نّكه بالورد وكومبوت توت العليق

35 تارت الفراولة
عجينة شورت كرست بطعم الفانيليا مع كاسáد فرانجيبان بنكهة اللوز، وكر¹ة باتيسي�، وحبوب تونكا منّكهة، وفاكهة منعشة

 وغاناش مخفوق بالشوكو�تة البيضاء

عجينة شورت كرست بطعم الفانيليا مع كاسáد فرانجيبان بنكهة اللوز، وكر¹ة باتيسي�، وحبوب تونكا منّكهة، وفاكهة منعشة

 وغاناش مخفوق بالشوكو�تة البيضاء

35

كيكة الجî مع التوت ال�ي و الفستق
موس بطعم الفستق الحلبي وحشوة من توت العليق مزيّنة بالشوكو�تة وغاناش الفستق الحلبي

كيكات فردية

براونيز وكوكيز

براو� بالكراميل

وتشكيلة من ا�كÞات ا�حّ�ة
براو� سميكة مكسوة بتشكيلة من ا�كÞات ا�كرملة

 (بندق، مكاد¹يا، بيكان وفستق حلبي)

غاناش الشوكو�تة البيضاء

براو� بتوت العليق والفستق الحلبي 
براو� سميكة مكسوة بغاناش الشوكو�تة البيضاء مع توت العليق الطازج

ومعجون الفستق الحلبي والورد ا�جفف

براو� لوتس سمورز
براو� سميكة مكسوة ¸عجون اللوتس، بسكويت اللوتس وا�ارشميلو ا�شوي

تشيز كيك كريم بروليه وبراو� بالورد
براو� سميكة مكسوة بغاناش الورد مع تشيز كيك كريم بروليه وتوت

العليق الطازج

كوكيز - فستق حلبي
سندويش كوكيز طري مع غاناش الفستق الحلبي ا�خفوق. مكسو بالفستق

الحلبي والورد

كوكيز - توت العليق والشوكو�تة البيضاء
êخفوق ومر�سندويش كوكيز طري مع غاناش الشوكو�تة البيضاء ا

توت العليق. مكسو بتوت العليق الطازج والفستق الحلبي

كوكيز - براو�
سندويش كوكيز طري مع غاناش الشوكو�تة البيضاء ا�خفوق. مكسو بقطع

براو� والفراولة الطازجة.

،

تارت توت العليق 
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42

38

51

42

42

44

44
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قطع الكيك
كيكة الفستق الحلبي

طبقات إسفنجية بنكهة الفستق الحلبي والخالية من الغلوت¬، مع كر¹ة الفستق الحلبي وكر¹ة الورد العطر

كيكة العسل
طبقات إسفنجية من العسل والجوز، محشّوة بالعسل وكر¹ة الزبادي

كيكة الجزر
كيكة إسفنجية بالجزر مع كر¹ة بالجبنة الكر¹ية ونفحات من الحامض، والفانيليا وحبوب التونكا

ت�اميسو
طبقات إسفنجية مغطّسة بالقهوة مع كر¹ة ا�اسكربو�

دولí ميل فوي
طبقات من عجينة الباف ا�كرملة مع كراميل دولí وكر¹ة

49 قرص عجيÓ كيكة
الزعفران ا�قدمة مع صلصة الزعفران الذيذه

49 خشخاخش
طبقات الكر¹ة اللذيذة مع البسكويت ا�ملح والشع�ية

íدي ليت éدول
Ø45ك�سي

49

47

49

46

كعكة إسفنجية خفيفة منقوعة بحليب الفانيليا ا�حّ� ومزيّنة بالكر¹ة ا�خفوقة

بنكهة الزعفران
كعكة إسفنجية خفيفة منقوعة بالزعفران وحليب الفانيليا ا�حّ� ومزيّنة

بالكر¹ة ا�خفوقة والزعفران

بنكهة اللوتس
كعكة إسفنجية خفيفة مخبوزة مع فتات بسكويت لوتس ومنقوعة ° حليب

الفانيليا ا�حّ� ومزيّنة بالكر¹ة ا�خفوقة وفتات اللوتس ومعجون اللوتس

47 اوريو دولé كيك
كيكة ا�سفنج الغارقة بالحليب ا�ح� وقطع ا�وريو ا�غطاة بالكر¹ة ا�خفوقة وا�وريو

بيستاشيو

ريد فيلفت

كيكة إسفنجية خفيفة بالفستق الحلبي منقوعة بحليب الفاني� ا�حّ�

ومعجون الفستق الحلبي ومكسّوة بالكر¹ة ا�خفوقة وفتات الفستق الحلبي

كيكة ريد فيلفت إسفنجية خفيفة منقوعة بحليب الفاني� ا�حّ� 

ومكسّوة بالكر¹ة ا�خفوقة وفتات ريد فيلفت

قطع و� أشهى
ريد فيلفت

كيكة ريد فيلفت اÊسفنجية مع حشوة من الجبنة الكر¹ية

شوكو�تة وغاناش
طبقات من كيكة إسفنجية بالشوكو�تة وحشوة من الغاناش بالشوكو�تة الداكنة مزيّنة بكر¹ة الزبدة

شوكو�تة نبا� ïف وبندق
كيكة إسفنجية بالشوكو�تة الداكنة والكوسا

معلومات غذائية
نبا�

ا�كل النبا�
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