
Boutique Menu

قــائــمــة البوتيك



At Ôplaisir we pride ourselves in using only natural ingredients with no preservatives or chemicals. At Ôplaisir we pride ourselves in using only natural ingredients with no preservatives or chemicals. 
We carefully select them and bake everything in house from bread, We carefully select them and bake everything in house from bread, 

pastries and viennoiseries to assure you the best experiences.pastries and viennoiseries to assure you the best experiences.

 فـي�أوبـلـيـزيــر�نـفـخـر�بإسـتـخـدام�الـمـكـونـات�الـطـبـيـعـيـة�والـطـازجـة�فـقـط�بـدون�وجـود�أي�مـواد�حـافـظـة�أو�زيـوت�مـهـدرجـة�أو�كـيـمـيـائـيـة.�
 نختار�كل�شئ�بعناية�ودقة،�ونقوم�بتحضير�جميع�منتجاتنا�من�مخبوزات�ومعجنات�طازجة�في�مخابزنا�يوميًا،

سعيًا�منا�أن�نقدم�لكم�تجربة�رائعة�ال�تنسى.�



Cakesالـــكــيـــك



Mango Fountain Cake

285 S.R
Soft cake, joconde cake, mango passion puree, hazelnut crumble, 
passion fruit mousse, mango sauce, fresh mix fruit.

Large
كيك جوكوند مع بيوريه المانجو والباشن فروت وكرامبل البندق

وموس الباشن فروت مع صوص المانجو الطبيعي وفواكه طبيعية 

مانجو فاونتن كيك
كــبـــيـــر



Raspberry Fountain Cake

285 S.R
Chocolate cake, crunchy biscuit, raspberry coulis, chocolate 
mousse, raspberry sauce, fresh mix fruits.

Large
كيك الشوكوالتة مع البسكويت المقرمش وكولي التوت الطازج،

موس الشوكوالتة، صوص التوت، الفواكه الطازجة

توت فاونتن كيك
كــبـــيـــر



Caramel Cake

250 S.R
Chocolate biscuit, milk chocolate crunchy, caramel mousse, 
chocolate mousse.

Large
شوكليت بسكويت مع كرانشي الشوكوالتة مع الحليب،

كراميل موس وشوكليت موس.

كراميل كيك
كــبـــيـــر



Raspberry Cake 

270 S.R
Almond and raspberry biscuit, raspberry cream, raspberry 
mousse, white chocolate crumble ,raspberry confit.

Large
بسكويت اللوز والتوت، كريم التوت وموس التوت وكرامبل الشوكوالتة 

البيضاء وكونفيت التوت.

كيك التوت
كــبـــيـــر



Vanilla & Passion Cake

270 S.R
Almond biscuit, white chocolate crunchy, vanilla cream,
passion cream

Large
بسكويت اللوز، كرانشي الشوكوالتة البيضاء وڤانيال كريم

وباشن فروت كريم.

كيك الڤانيال والباشن
كــبـــيـــر



Le Moelleux
Almond cake with raspberry jam ,vanilla pastry cream
fresh fruit (fig, strawberry ,raspberry ,mango).

كيك اللوز مع مربى التوت وكريمة الڤانيال باستري
والفواكه الطازجة )التين، الفراولة، التوت، المانجو(.

لو مويلو

175 S.R

Medium 
وســــــط

250 S.R

Large
كــبـــيـــر



Small Cakeالكيك الصغير



Tarte Fraise
Sweet paste, pistachio biscuit, pistachio cream, and fresh strawberry. عجينة التارت الحلوة، بسكويت الفستق، كريمة الفستق، فراولة طازجة.

تارت الفراولة
26 S.R



Éclair Chocolate
Chocolate choux paste and dark chocolate cream. عجينة الشو بالشوكوالتة، كريمة الشوكوالتة الداكنة

إكلير الشوكوالتة
22 S.R



Cheesecake lotus 
Lotus cream cheesecake تشيز كيك بكريمة اللوتس

تشيز كيك اللوتس
23 S.R



Caramel Millefeuille 
Puff pastry, vanilla cream and salted caramel باف باستري، كريمة الفانيال والسولتد كراميل

ميل فوي الكراميل
23 S.R



Cheri Choco
Layer cake of chocolate sponge, raspberry cream,  
dark chocolate ganache and dark chocolate

طبقات كيك من سبونج الشوكوالتة، كريمة التوت،
غاناش الشوكوالتة الداكنة

شيري شوكو
28 S.R



Caramel Pears 
Layer cake of hazelnuts sponge, milk chocolate ganache,
home poached pears, caramel mousse 

طبقات كيك من سبونج البندق، غاناش الشوكوالتة البيضاء، كمثري،
كراميل موس

كارميل بيرز
26 S.R



Salty Boxesالتقديمات المالحة



Ôplaisir Afternoon tea

225 S.R

luxurious and Exceptional experience of afternoon tea that comes with:

Ôplaisir Afternoon tea stand:
 
- Assortment of 16 pieces of Homemade mini savory sandwiches:
     (salmon, chicken, vegetables, ratatouille, eggplant, madame croque)
- 4 pieces of freshly baked scones with jam and cream.
- 4 slices of lemon and raspberry English cake.
- Assortment of 14 pieces of oplaisir signature pastries. 
 
Refill Box
- Assortment of 10 pieces of Homemade mini savory sandwiches.
- 3 pieces of freshly baked scones.
- Assortment of 8 pieces of oplaisir signature pastries.

Tea Box 
- A selection of 10 unique blends from tchaba tea.

تجربة األفترنون تي بطريقة استثنائية مكونة من:

ستاند األفترنون تي

تشكيلة مكونة من ١٦ قطعة من الساندويتشات الطازجة -
 سلمون، دجاج، خضار، راتا توي، باذنجان، ومدام كروك      
 ٤ قطع سكونز طازج مع المربى والكريمة  -
 ٤ شرائح إنجلش كيك بنكهة الليمون والتوت -
تشكيلة مختارة من ١٤ قطعة من حلويات أوبليزير الطازجة  -

بوكس إعادة التعبئة
تشكيلة مكونة من ١٠ قطع من الساندويتشات الطازجة -
 ٣ قطع سكونز طازج  -
تشكيلة مختارة من ٨ قطع من حلويات أوبليزير الطازجة  -

بوكس الشاي
تشكيلة مختارة من ١٠ أصناف متنوعة من شاي تشابا -

أوبليزير  أفترنون تي



Mini Sandwich Bucket

138 S.R
24 Pieces from freshly baked mini sandwich: Chicken, Aubergine and 
Feta, Mushroom brioche, Halloumi and Aubergine, Croque monsieur.

Large
٢٤ قطعة ميني ساندويتش طازجة بحشوات: دجاج، باذنجان مشوي مع فيتا، 

بريوش الفطر، حلومي مشوي مع الباذنجان، كروك مسيو.

ميني ساندويتش بوكيت
كــبـــيـــر



Mini Sandwich Box
Freshly baked Mini Sandwich:
Chicken, Aubergine and Feta, Mushroom brioche,
Halloumi and Aubergine, Croque monsieur.

بوكس ميني ساندويتش طازج بحشوات:
دجاج، باذنجان مشوي مع فيتا، بريوش بالفطر،

حلومي مشوي مع الباذنجان، كروك مسيو.

ميني ساندويتش بوكس

190 S.R

Medium | وسط

35 pcs - ٣٥ قطعة

288 S.R

Large | كــبــــيـــــر
56 pcs - ٥٦ قطعة

121 S.R

Small | صغير

21 pcs - ٢١ قطعة



Mini Mediterranean Sandwiches Bucket
32 Freshly baked mini sandwich in pita bread and bun bread:
veggie, halloumi, ratatouille, chicken, beef.

٣٢ قطعة ميني ساندويتش في خبز البيتا وخبز البريوش الطازج بحشوات 
الخضروات، الحلوم، راتا توي، دجاج، لحم

ميني ساندويتش شرقي بوكيت

165 S.R

Large
كــبـــيـــر



Mini Mediterranean Sandwiches Box
Freshly baked Mini Sandwich in Pita bread
and Bun bread: Veggie, Halloumi, Ratatouille,
Chicken, Beef.

بوكس ميني ساندويتش في خبز البيتا وخبز البريوش الطازج
بحشوات الخضروات، الحلوم، راتا توي، دجاج، لحم.

بوكس ميني ساندويتش شرقي

190 S.R

Medium | وسط

35 pcs - ٣٥ قطعة

293 S.R

Large | كــبــــيـــــر
60 pcs - ٦٠ قطعة

121 S.R

Small | صغير

21 pcs - ٢١ قطعة



230 S.R

Medium | وسط

42 pcs - ٤٢ قطعة

125 S.R

Small | صغير

24 pcs - ٢٤ قطعة

Mini Salty Tart Box
Freshly baked Mini Tart: Musakhan, Mushroom, 
Mutabal, Ratatouille, Spinach, Veggie.

بوكس ميني تارت مالح طازج بحشوات: مسخن، فطر، متبل،
راتا توي، سبانخ، خضار

بوكس ميني تارت مالح



Mini Sandwich Box
Freshly baked mini sandwich:
Halloumi & Aubergine, Olives and Labna.

بوكس ميني ساندويتش بحشوات:
حلوم مشوي مع باذنجان مشوي، لبنة وزيتون.

ميني ساندويتش بوكس

145 S.R

Medium | وسط

16 pcs - ١٦ قطعة

195 S.R

Large | كــبــــيـــــر
24 pcs - ٢٤ قطعة

75 S.R

Small | صغير

8 pcs - ٨ قطع



Canapé Box
Freshly canapé with flavors: Cheesy ART, Blackened shrimps
Palm heart, Pistachio balls, Royal Caviar & quail egg
Smoked charcuterie cheesy, Bresaola baby mozzarella.

بوكس كانابيه طازج بحشوات: تشيزي ارت، بالنكيد شيرمبس،
بالم هارت، كرات فستق، رويال كافيار مع بيض السمان

سموكد شاركوتري، بريزاوال(.

كانبيه بوكس

368 S.R

Medium | وسط

41 pcs - ٤١ قطعة

248 S.R

Small | صغير

24 pcs - ٢٤ قطعة



Sweet Boxesالتقديمات الحالية



Mini Tart Box
24 pieces from freshly Mini Tart with flavors:
(Chocolate, Coffee, Mango, Strawberry, Pears, mandarin).

٢٤ قطعة ميني تارت بنكهات:
)شوكوالتة، قهوة، مانجو، فراولة، كمثري، مندرين(.

بوكس ميني تارت
135 S.R



250 S.R

Medium | وسط

42 pcs - ٤٢ قطعة

135 S.R

Small | صغير

24 pcs - ٢٤ قطعة

Mini Cheese Cake Box
Box Mini Cheese Cake with flavors:
Qamar Uddin, Dates, Raspberry, Caramel.

ميني تشيز كيك بنكهات:
قمرالدين، تمر، توت، كراميل

بوكس ميني تشيز كيك



Mini Tendresse Box
40 pieces from freshly mini tendresse with flavors:
Raspberry, Anise, Saffron, Caramel.

٤٠ قطعة طازجة من التاندريس بنكهات:
التوت، اليانسون، الزعفران، الكراميل

بوكس ميني تاندريس
125 S.R



“Only pure butter is used in all our viennoiseries”
 “يتم استخدام الزبدة الطبيعية النقية فقط في جميع مخبوزاتنا”

Viennoiseriesالـــمــــخـــــبــــــــوزات



13 S.R
247 kcal

Croissant كرواسان



14 S.R
301 kcal

Chocolate Croissant كرواسان شوكالتة



16 S.R
515 kcal

Almond Croissant كرواسان لوز



16 S.R
342 kcal

Cheese Croissant كرواسان جبن



14 S.R
265 kcal

Zattar Croissant كرواسان زعتر



14 S.R
515 kcal

Brioche بريوش



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

 “يـــــقـــــولـــــون�دائمـــًا�أن�األشـــيــــاء�الـــجـــمــــيـــــلــــــة�يـــــجـــــب�أن�تــنــــــتـــــهــــي”... “يـــــقـــــولـــــون�دائمـــًا�أن�األشـــيــــاء�الـــجـــمــــيـــــلــــــة�يـــــجـــــب�أن�تــنــــــتـــــهــــي”...
لكن�في�اوبليزير�نقول�دائمًا�لكن�في�اوبليزير�نقول�دائمًا�“نراكم قريبًا”�بداًل�من��بداًل�من�“وداعًا”..

oplaisir_ksa  |  www.oplaisir.com.sa


