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La Panèterie
Deli sandwiches and salads



Salad | السلطة



Aubergine 39 S.R
Marinated Aubergine, feta, bulgur, roasted cherry tomato, 
black olive, citrus dressing

باذنجان متبل، جبن فيتا، برغل، طماطم شيري محمصة، زيتون أسود، 
صلصة الليمون

اوبرجين

237 kcal



Quinoa & Burrata
Organic white & red Quinoa, burrata, roasted & marinated 
cherry tomato, pesto

كينوا عضوية بيضاء وحمراء، بوراتا، طماطم شيري محمصة ومتبلة، 
بيستو

كينوا & بوراتا

543 kcal

44 S.R



kale
Kale, beetroot, pomegranate, baby spinach, grapefruits,
walnuts, ginger dressing

كيل، شمندر، رمان، سبانخ صغيرة، جريب فروت، عين الجمل،
صلصة الزنجبيل

S.R 42كيل
227 kcal



Caesar
Chicken, parmesan, roasted cherry tomato, lettuce romaine, 
Caesar dressing

دجاج، جبن بارميزان، طماطم شيري محمصة، خس روماني،
صلصة سيزر

S.R 43سيزر 
246 kcal



Chicken & Avocado
Chicken breast, avocado, pomegranate, red onions jam,
coriander pesto, baby spinach & rocket

صدر دجاج، أفوكادو، رمان، مربى بصل أحمر،بيستو الكزبرة، سبانخ 
صغيرة، جرجير

S.R 49تشكين & أفوكادو
302 kcal



Cold Sandwiches | الساندويتشات الباردة



Club Sandwich
Chicken, lettuce, boiled egg, beef bacon, spinach puree, 
toast bread

دجاج، خس، بيض مسلوق، بيف بيكون، بيوريه السبانخ،
توست

S.R 38كلوب ساندويتش
477 kcal



Italian
Caponata, burrata، beef salami, pesto, roasted cherry tomato, 
baby rocket, ciabatta bread

كابوناتا، بوراتا، لحم بقري سالمي، بيستو، طماطم شيري محمصة، 
جرجير صغير، خبز الشياباتا

S.R 39ايتاليان
425 kcal



Greek
Marinated aubergine, red pepper, feta, roasted cherry tomato, 
baby rocket, capers, focaccia bread.

باذنجان متبل، فلفل أحمر، جبن فيتا، طماطم شيري محمصة، جرجير 
صغير، كابري، خبز الفوكاشيا.

S.R 32جريك
387 kcal



Mediteranean Tuna
Tuna, lettuce romaine, tomato, olive, onion pickle, 
ciabatta bread

تونة، خس روماني، طماطم، زيتون، بصل مخلل،
خبز الشياباتا

S.R 37ميديترنين تونة
323 kcal



Spiced Chicken
Chicken & curry sauce, red pepper chutney, lettuce romaine, 
roasted bell pepper, semolina bread

دجاج بصوص الكاري، صلصة فلفل احمر، خس روماني، فلفل احمر محمص، 
خبز السميد

S.R 38سبايسد تشيكن
515 kcal



Hot Sandwiches | الساندويتشات الحارة



Croque Monsieur
Smoked turkey, emmental cheese, mornay sauce, sourdough bread تركي مدخن، جبن امينتال، صوص مورناي، خبز الساور دو

S.R 34كروك مسيو
330 kcal



Truffle Croque
Wild mushroom, truffle butter, emmental cheese,
bechemel sauce, toast bread

مشروم بري، زبدة الترفل، امينتال، بشاميل،
توست

S.R 42ترفل كروك
327 kcal



Peperoni Croque
Peperoni, burrata, mozzarella, marinated aubergine, basil,
roasted cherry tomato, sourdough bread

بيبروني، بوراتا، جبن موتزاريال، باذنجان متبل، طماطم شيري محمصة، 
ريحان، خبز الساور دو

S.R 39بيبيروني كروك
459 kcal



Chicken Panini
Chicken & cream, gratin potato, provolone cheese, mushroom, 
ciabatta bread

دجاج مع الكريمة، بطاطس جراتان، جبن بروفولون، فطر،
خبز الشياباتا

S.R 38تشيكن بانيني
515 kcal



Parmigianna
Aubergine, parmesan, roasted cherry tomato, mozzarella cheese, 
baby rocket, ciabatta bread

باذنجان، جبن بارميزان، طماطم شيري محمصة، جبن موزاريال،
جرجير صغير، خبز الشياباتا

S.R 34بارميجيانا
324 kcal



Grilled Halloumi
Halloumi, marinated aubergine, feta, rocca, olive bread. حلومي،باذنجان متبل، جبن فيتا، جرجير، خبز الزيتون

S.R 36جريلد حلومي
439 kcal
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La Cantine
Savoury breakfast & Bistro



Poached Eggs | البيض المسلوق



Croffle Florentine
Two poached eggs, creamy spinach, baby spinach,
parmesan cream, hollandaise, croffle

٢ بيضة مسلوقة، سبانخ كريمية، سبانخ صغيرة، بارميزان،
هولنديز صوص، كروافل

S.R 42كروفل فلورنتين
421 kcal



Avocado Toast
Avocado, pickled carrot, pomegranate, baby rocket, 
curcuma yoghurt, poached egg, toast bread

أفوكادو، جزر مخلل، رمان، جرجير صغير، زبادي كركم، بيض مسلوق، 
توست

S.R 44أفوكات توست
323 kcal



Egg Benedict
Two poached eggs, hollandaise, rocca, toasted brioche. ٢ بيضة مسلوقة، هولنديز صوص، جرجير، بوريوش محمص.

S.R 39بينديكت
392 kcal



Smokey Shakshuka
Two poached eggs, pepper & tomato sauce, roasted cherry tomato, 
feta, baby rocket, focaccia bread

٢ بيضة مسلوقة، صوص طماطم وفلفل، طماطم شيري محمصة، 
جبن فيتا، جرجير، خبز الفوكاشيا

S.R 42سموكي شكشوكة
579 kcal



Croissant & Avocado Benedictine
Two poached eggs, avocado, hollandaise sauce, croissant  بيضة مسلوقة، أفوكادو، هولنديز صوص، كرواسان

S.R 42كرواسان & أفوكادو بينديكتين
962 kcal



Eggs & Bread | بيض & خبز



Wild Mushroom Omelette
Wild Mushroom, parmesan cream, baby rocket, Viennese bread مشروم بري، كريمة البارميزان، جرجير صغير، خبز ڤينيس.

S.R 39وايلد مشروم اومليت
303 kcal



Mediteranean Omelette
Ratatouille, black olive, whipped feta, roasted cherry tomato, 
baby rocket, Viennese bread

راتاتوي، زيتون اسود، جبن فيتا، طماطم شيري محمصة، جرجير صغير، 
خبز ڤينيس

S.R 36ميديترنين اومليت
238 kcal



Beef Short Ribs Omelette
Slowly braised beef short ribs, emmental, crispy onion,
Viennese bread

شورت ريبس بقري مطهوة ببطئ، امينتال، بصل كريسبي،
خبز ڤينيس

S.R 39بيف شورت ريبس اومليت
760 kcal



Mushroom Tartine
Sauteed wild mushroom, fried egg, parmesan cheese, rocket, 
ciabatta toast

فطر بري سوتيه، بيض مقلي، جبن بارميزان، جرجير، صوص الفطر،
خبز شيباتا

S.R 63مشروم تارتين
251 kcal



Hot Croissant | كرواسان ساخن



Croque Croissant
Smoked turkey, mornay sauce, cheese, croissant تركي مدخن، مورناي صوص، جبن، كرواسان

S.R 38كروك كرواسان
687 kcal



Spicy Scrambled
Scrambled egg, beef salami, baby rocket, red bell pepper puree, 
croissant

بيض مخفوق، سالمي بقري، جرجير صغير، فلفل احمر بيوريه، 
كرواسان

S.R 39سبايسي سكرامبليد
220 kcal



Caprese 
Marinated aubergine, burrata, roasted tomato,
mozzarella cheese, baby rocket, croissant

باذنجان متبل، بوراتا، طماطم محمصة، موزاريال،
جرجير صغير، كرواسان

S.R 39كابريسي 
320 kcal



Sweet Breakfast | فـــطـــور حـــالــــي



French Toast
Brioche French toast, red fruit compote, salted caramel. فرينش توست، صلصة الفواكه الحمراء، كراميل مملح.

S.R 36فرينش توست
763 kcal



Pancake 
Light pancake, spiced fruit compote, lemon curd بان كيك خفيف، كومبت فواكه متبلة، ليمون كورد

S.R 38بان كيك 
372 kcal



Crepe & Chocolate 
Crepe, chocolate brownies, chocolate cream, hazelnut كريب، تشوكليت براونيز، تشوكليت كريم، بندق

S.R 34كريب & تشوكليت
460 kcal



Waffle Brulée S.R 44وافل كريم برولييه



Belgian Waffle
Freshly baked waffle, mixed berry, raspberry coulis,
chocolate sauce

وافل مخبوز طازج، توت مشكل، كولي التوت، تشوكليت صوص
S.R 42بيلجين وافل

425 kcal
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Boulangerie
Patisserie & Croissant



Viennoiseries | الـمــعــجــنــات



Croissant S.R 12كرواسان
247 kcal



Cheese Croissant S.R 16كرواسان جبن
342 kcal



Zaatar Croissant S.R 14كرواسان زعتر
265 kcal



Chocolate Croissant S.R 15كرواسان الشوكوالتة
301 kcal



Almond & Chocolate Croissant S.R 16كرواسان اللوز الشوكوالتة
673 kcal



Almond Croissant S.R 16كرواسان اللوز
515 kcal



Pistachio Danish S.R 14دانيش الفستق
335 kcal



Strawberry & Vanilla Brioche S.R 14بريوش الفراولة والفانيليا
413 kcal



Chocolate & Caramel Brioche S.R 15بريوش الشوكوالتة والكراميل
470 kcal



Tomato & Mozarella Croissant S.R 16كرواسان طماطم وموزاريال
325 kcal



Labnah & Honey Croissant S.R 15كرواسان لبنة وعسل
389 kcal



Spinach & Cheese Croissant S.R 15كرواسان سبانخ وجبن
349 kcal



Biscuit & Cakes | بسكويت & كيـك



Blueberry Muffin S.R 14مافن التوت األزرق
470 kcal



Chocolate & Caramel Muffin S.R 14مافن الشوكوالتة والكراميل
410 kcal



Marble Cake S.R 12ماربل كيك
370 kcal



Orange Cake S.R 16كيك البرتقال



Chocolate Cookies S.R 15تشوكليت كوكيز
385 kcal



Hazelnut Cookies S.R 15كوكيز البندق
330 kcal



Lemon Madeleine S.R 12مادلين الليمون
390 kcal



Caramel Madeleine S.R 14مادلين الكراميل
414 kcal



Chocolate Madeleine S.R 14مادلين الشوكوالتة
388 kcal



Pastries | حــــــــال



Raspberry Millefeuille
Puff pastry, raspberry cream, biscuit joconde بف باستري، كريمة التوت، بسكويت جوكوند

S.R 28راسبيري ميل فوي
344 kcal



Caramel Millefeuille
Puff pastry, caramel cream, salted caramel, caramel choux, nuts بف باستري، كراميل كريم، سولتد كراميل، شو كراميل، مكسرات

S.R 29كراميل ميل فوي
379 kcal



Red Fruit Cheesecake
Lemon cream, red fruit compote ليمون كريم، كومبوت الفواكه الحمراء

S.R 27ريد فروت تشيز كيك
395 kcal



Moka
Sponge cake, chocolate ganache, coffee cream, almond سبونج كيك، تشوكليت غاناش، كريمة قهوة، لوز

S.R 27موكا
340 kcal



Chocolate Eclair
Choux paste, chocolate cream عجينة الشو، شوكليت كريم

S.R 25تشوكليت اكلير
262 kcal



Fraisier
Lemon sponge, vanilla cream, strawberry jam, fresh strawberry سبونج الليمون، فانيليا كريم، مربى الفراولة، فراولة طازجة

S.R 28فريزير 
434 kcal



Pecan Brownies
Dark chocolate brownies, chocolate ganache براونيز شوكوالتة داكنة، تشوكليت غاناش

S.R 22بيكان برونيز
510 kcal



Mango
Lime sponge, mango cream, mango jam, fresh mango سبونج الليمون، مانجو كريم، مربى مانجو، مانجو طازجة

S.R 29مانجو 
283 kcal



Tart Slice
Selection of freshly baked tart & pies تشكيلة من التارت والفطائر المخبوزة الطازجة

S.R 25تارت ساليس
275 kcal



Snacking | ســـنـــــاك
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Bar



De Fruit Mix | فواكة مشكلة



Green Cooler S.R 24جرين كولر
Green apple, cucumber, lime kcal 136تفاح أخضر، خيار، ليمون



Yellow Breeze S.R 22يلو بيريز
Fresh Pineapple kcal 132أناناس طازج



Orange Sunset S.R 23اورانج صن سيت
Orange, carrot, ginger kcal 112برتقال، جزر، زنجبيل



Fresh Juices ( Daily ) S.R 19عصير طازج )يوميًا(
Orange | watermelon | orange and carrot 103برتقال | بطيخ | برتقال وجزر kcal



Mocktails | موكـتيــل



Old Fasion Mojito S.R 25اولد فاشون موهيتو
Cramellized lime with basil, sprite kcal 151ليمون مكرمل مع الريحان، سبرايت



X3 Mojito S.R 29اكس تري موهيتو
Blackberry, raspberry, blueberry, mint, lime, sprite 220توت أسود، توت أحمر، توت أزرق، نعناع، ليمون، سبرايت kcal



Dragon Kiss S.R 29دراجون كيس
Strawberry, red pepper, lime, basil, sprite kcal 221توت أحمر، فلفل أحمر، ليمون، ريحان، سبرايت



Coffee | القـهــوة





Iced coffee | القهوة المثلجة





Tea | شاي
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“As the saying goes all great things must come to an end”... 
But in Éloge It’s “À Bientôt / See you soon” and not “Au Revoir / Goodbye”.


