
ت  مقبـــال

لبــذور  با فــئ  دا باجيــت  خبــز 
الكامــل لقمــح  ا مــن  دافــئ  باجيــت 

يتــون مشــكل ز
ر  حــا مــع صــوص غمــس  زيتــون مشــكل 

أجنحــة دجــاج مطهيــة
لخاصــة، ا طريقتنــا  علــى  لدجــاج  ا أجنحــة  مــن  ثمانيــة 

لخاصــة. ا بطريقتنــا  مصنــوع  صــوص  مــع  ومخلوطــة  لفــرن  ا فــي  مطهيــة 
العســل أو  ر  لحــا ا أو  المشــوي  أو  لعــادي  ا لخــردل  ا بيــن  مــن  ــر  اخت

حلومــي ســتكس 
لفلفــل ا بمخلــل  مزيــن  لبيســتو،  ا مــع  يقــدم  حلومــي، 

وبــذور مشــكلة ر  لحــا ا

بالدجــاج حمــص مغطــى 
المبشــور  بالدجــاج  مغطــى  كريمــي  حمــص 

مميــزة   بنكهــة  متبــل  وصــوص 

بــوب كورن دجــاج فيجــان 
باربيكيــو   مــع صــوص  يقــدم  ــي،  نبات "دجــاج" 

لبــذور  با فــئ  دا باجيــت  خبــز 
الكامــل لقمــح  ا مــن  دافــئ  باجيــت 

يتــون مشــكل ز
ر  حــا مــع صــوص غمــس  زيتــون مشــكل 

أجنحــة دجــاج مطهيــة
لخاصــة، ا طريقتنــا  علــى  لدجــاج  ا أجنحــة  مــن  ثمانيــة 

لخاصــة. ا بطريقتنــا  مصنــوع  صــوص  مــع  ومخلوطــة  لفــرن  ا فــي  مطهيــة 
العســل أو  ر  لحــا ا أو  المشــوي  أو  لعــادي  ا لخــردل  ا بيــن  مــن  ــر  اخت

حلومــي ســتكس 
لفلفــل ا بمخلــل  مزيــن  لبيســتو،  ا مــع  يقــدم  حلومــي، 

وبــذور مشــكلة ر  لحــا ا

بالدجــاج حمــص مغطــى 
المبشــور  بالدجــاج  مغطــى  كريمــي  حمــص 

مميــزة   بنكهــة  متبــل  وصــوص 

بــوب كورن دجــاج فيجــان 
باربيكيــو   مــع صــوص  يقــدم  ــي،  نبات "دجــاج" 
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16

39

28

25
 

30

الســلطات

ســلطة خضــراء
وجــوز محمــص  زيتــون  زيــت  روميــن، 

لحبــوب ا ــة  كامل خــردل  مــع صلصــة 
 

ــوا لكين ا ــلطة  س
أصفــر، فلفــل  طماطــم،  خيــار،  مكعبــات  كينــوا، 

اليــم  بقدونــس  رمــان وصلصــة  بــذور  بصــل،  ورق  نعنــاع،  مــع  يقــدم 

ســلطة كوكــت ســيزر 
طريقتنــا  علــى  الســيكية  ك ســيزر  ســلطة 

لبارميــزان    ا وجبــن  المحمــص  لخبــز  ا بقطــع  مغطــاة 

لريحــان وا ر  لخضــا ا ســلطة 
خضــراء،  فاصوليــا  أوت،  مانجيــت  بروكلــي، 

لليمــون ا وصــوص  ريحــان  مــع  بورتوبيلــو  فطــر 

ــا فيت ر وســلطة  لحــا ا لفلفــل  وا الطماطــم  صلصــة 
كــراث،  أصفــر،  فلفــل  فيتــا،  زعتــر،  كرزيــة،  طماطــم 

ومخللــة     خفيفــة  خــل  صلصــة  فــي  متبلــة 

ــي بالبروكولين ــدس  ع ــلطة  س
محمــص،  بروكولينــي  ناعــم،  بنــي  عــدس 

الصويــا صلصــة  مــع  جواكامولــي  ر،  محــا فطــر 
   

ــص لمحم ا ــكواش  والس ــت  للف ا ــلطة  س
ليقطيــن،  ا وبــذور  سمســم  الشــمس،  عبــاد  محمــص،  قــرع  لفــت، 

ليمــون وطحينــة مــع صلصــة  جــوز 
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42
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42
 

42
 

42

42

/ برجــر ســاندو 

ا�ضافات مــن  اختــر 

راب  ر  تشــيكن ســيزا
مــع صلصــة ســيزر  بارميــزان  رومانــي وجبــن  دجــاج مســحب، خــس 

روزمــاري بطاطــس  مــع  يقــدم  الســبانخ،  ئــف  لفا فــي  لخاصــة  ا علــى طريقتنــا 

بيســتو ســاندويتش دجــاج حلــوم 
بيســتو  مــع صلصــة  أخضــر  وبصــل  حــار  فلفــل  مخلــل  حلــوم،  جبنــة  دجــاج مســحب، 

روزمــاري  بطاطــس  مــع  يقــدم  باجيــت،  خبــز  فــي  لخاصــة  ا علــى طريقتنــا 

برجــر دجــاج مقلــي
الكمــأة  ــز  مايوني مــع  أحمــر  بصــل  ــي، طماطــم،  رومان ــي، خــس  مقل دجــاج  ورك 

روزمــاري   بطاطــس  مــع  يقــدم   ، بطاطــا طــري خبــز  فــي 

فــل دجاج وا ســاندوتش 
دجــاج  ورك  مــع  وافــل كرواســون  خــاص: ســاندوتش  كاكوتــي 

روزمــاري بطاطــس  مــع  يقــدم  ر،  حــا وفلفــل  بالصويــا  متبــل 
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درهــم   51 دجــاج مبشــور    +
درهــم   6 مبشــورة  بارميــزان  جبنــة   +

درهــم  5 + طماطــم صغيــرة 
درهــم  01 أفــوكادو    +

درهــم  5 فيتــا   +
درهــم  3 خبــز محمــص   +



روتيســيري دجــاج 

دجاجــة كاملــة 

نصــف دجاجــة  

بــع دجاجة  ر

122

63

43

اطبــاق جانبيــة

لروزمــاري  ا بطاطــا 
لروزمــاري   ا ملــح  مــع خلطــة  تقشــير  بــدون  بطاطــا 

 

بطاطــا محمــرة  بيبــي 
ثــوم   فــي صلصــة  بطاطــا محمــرة  بيبــي 

مــاش بطاطــا كالســيك 
وكريمــي     الســيك  ك مهروســة  بطاطــا 

خضــروات محمــرة 
 ، جــوزي قــرع  جــزر،  حلــوة محمــرة،  بطاطــا 

لمحمــرة   ا بالبــذور  ــن  ومزي لثــوم  ا مــع صــوص 

ي تو تا ا ر
كوســه،  محمــر،  باذنجــان  فرنســي:  الســيك  ك

وروزمــاري مطبوخــة  ــر  زعت بصــل،  ــوم،  ث اســمر،  فلفــل 
لدجــاج.  ا بلســميه وصــوص  فــي طماطــم 

كــول ســلو منزليــة 
لملفــوف  ا مــع  نــش  كرا بنــا،  كــول ســلو خاصــة 

لدريســنج وا لجــزر  وا لبصــل  وا وا¿بيــض،  ا¿حمــر 
بنــا.     لخــاص  ا الســري  الكريمــي   

ء  ســلطة خضــرا
جــوز محمــص،  زيتــون،  زيــت  رومانــي،  خــس 

لكاملــة.  ا المســطردة   مــن  درســنج  مــع 
   

ســبانخ كريمــي 
فــي صــوص كريمــي  ســبانخ 

   

آنــد تشــيز  تروفلــي مــاك 
ئــع  را تشــيز  آنــد  مــاك  تروفلــي 

بطاطــا  مــاش  تروفلــي 
كريمــي   مهروســة  بطاطــا  تروفلــي 
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9
 

9

9

ص صو

لدجاج  ا صــوص 
منزلــي،  دجــاج  صــوص 

مــذاق  ¿جمــل  فريــدة  ــة  تجرب

لثــوم  ا مايونيــز 
منزلــي  لثــوم  با مايونيــز 

 

لباربكيــو  ا صــوص 
ر  وحــا منعــش  باربكيــو  صــوص 

 

اجــون  ر تا مســطردة  
لخــردل  ا بحبــوب  ديجــون  مســطردة 

لتاراجــون  وا لكاملــة  ا

صــوص سبايســي 
أحمــر  فلفــل  أحمــر،  فلفــل  ــوم،  ث بصــل، 

لليمــون  ا وزيســت  كزبــرة  رومــي، 

أخضر  صــوص 
كاملــة،  خــردل  حبــوب  أعشــاب طازجــة،  بيســتو 

كريــم  ودوبــل  فيتــا  جبــن  جــوز، 

ــز  مايوني ــي  تروفل
منزلــي  يونيــز  مــا  تروفلــي 

علــى  مدخــن ومطهــو  لفرنســية،  ا ا¿عشــاب  مــن  خاصــة  توليفــة  فــي  ســاعة   42 لمــدة  متبــل  لدينــا  لدجــاج  ا
بنــا. لخــاص  ا لدجــاج  ا مــن صــوص  خــاص  مــع طبــق  وتقــدم   . لروتســيري ا ية  شــوا



٪ 0.0 أرتويــس  ســتيال 
أرتويــس    ال  ســتي مــن  الكحــول  مــن  ليــة  لخا ا لنســخة  ا

آند تي ســي 
الكحــول  مــن  لــي  لخا ا جيــن  أرتــش  ســي 

تونيــك     بريميــوم  مــاء  مــع 

ر بالخيــا موهيتــو 
كحوليــة،  غيــر  فريــش  حمضيــات  كروســيب 

طــازج،  نعنــاع  الســكر،  شــراب  لليمــون،  ا عصيــر 
الصــودا  بمــاء  خيــار، مغطــاة  ئح  شــرا

ر  فوا نــاس  أنا
نــاس  أنا عصيــر  كحولــي،  غيــر  بيــور  كروســيب 

آيــل  بزنجبيــل  وشــراب ســكر، مغطــى 

   

بازل ســماش
كحولــي،  غيــر  نــا  فيربا لــز  بوتانيكا باكــس 

ليمــون وشــراب  ريحــان طــازج، عصيــر 
لصــودا  ا بمــاء  مغطــى  لســكر،  ا

   
بلــو بيــري ســماش

كحولــي،  غيــر  لبحــر  ا نبــق  لــز  بوتانيكا باكــس 
أزرق  تــوت  الســكر،  نعنــاع طــازج، شــراب 

الصــودا  بمــاء  مغطــى  لليمــون،  ا وعصيــر 
   

ســاوث سايد
كحولــي،  غيــر  نــا  فيربا لــز  بوتانيكا باكــس 

ليمــون،  طــازج وعصيــر  نعنــاع  الســكر،  شــراب 
الصــودا    بمــاء  مغطــى 

بريســتيج فينتنــس 
٪ 0.0 بالنــك دي بالنكــس 

النكــس". ب دي  النــك  "ب شــاردونيه،  عنــب  تشــكيلة   ٪001
كحــول بــدون  لكــن  حقيقيــة  فقاعــات  طعــم 

( 7 5 c l )

( 5 0 0 m l )

 ( 3 3 0 m l )

موكتــيالت
ومشــروبات غيــر كحوليــة
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40
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حلويــات

لوتــس براونــي
ــس   لوت مــع كريمــة  ــي شــوكوالتة  براون

توفــي  كيكــة ســتيكي 
الكراميــل   مــع صــوص  ــذة  ولذي لزجــة 

آيــس كريم
لمتوفــرة  ا لنكهــات  ا عــن  علــى خدمتــك  يقــوم  مــن  اســأل 

30

28

35  | 25  |  15

مشــروبات غازيــة

يــت، دا اب  اب، ســفن  يــت، ســفن  دا بيبســي  بيبســي، 
(غيــر كحولــي) آيــل  زنجبيــل  ، مشــروب  نــدا ميرا

تــي [خــوخ وليمــون] آيــس  ليبتــون 

فينــا أكوا

نا با أكــوا 

بيليغرينــو ســان 

1 1

1 1

1 0

2 2  |  1 2

2 4  |  1 4

ــة   بول ــة  2  بول  3 ــة   بول  1



ئر عصا

عصيــر ويــك أب
وبرتقــال وجــزر  تفــاح 

عصيــر ديتوكــس 
وســبانخ  وكرفــس  وتفــاح  ر  خيــا

فيتاليتــي عصيــر 
وتفــاح  ــة  ول وفرا نــاس  أنا

ــز  ــر كلين عصي
وجــزر وشــمندر   تفــاح 

برتقــال عصيــر 
فريــش  برتقــال  عصيــر 

بطيــخ عصيــر 
فريــش   بطيــخ  عصيــر 

24

24

24

24

24
 

24

ة قهو

@cocottearabia

ســينجل  يســو  سبر ا

بــل  د يســو  سبر ا

نــو يكا أمر

بتشــينو   كا

تيــه  ال فيــه  كا

18

21

22

25

25

ــدر  ي را ــه  كافي مــن  لحبــوب  ا مــن  ــاز  ممت ــج  مزي مــن  لقهــوة مصنوعــة  ا ــواع  أن ــع  جمي
فــي  متخصصــة  قهــوة  محمصــة  أول   ، ســتم    كا
الطلــب عنــد  الكافييــن  منزوعــة  قهــوة  ومتــاح  لمتحــدة.  ا لعربيــة  ا اÅمــارات 

ي شا

ســت يكفا بر نجليــش  ا ي  شــا

ي  ا جر ل  إيــر ي  شــا

أخضــر  ي  شــا

نجــي  فر ال ا ع  لنعنــا ا ي  شــا

نــج بو لبا ا ي  شــا
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تــي شــوب"  انجليــش  "ذا  مــن  شــاي 
لنزيهــة ا لتجــارة  ا لمعاييــر   Æ وفــق ومصنــوع  ومســتدام  عضــوي  شــاي 
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