
Le Menu
القــائــمــة



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.�



Soupsالشوربات



Soupe à l’oignon
43 S.RTraditional French onion soup  served with toast. شوربة البصل الفرنسية التقليدية  تقدم مع الخبز المحضر محليًا.

سوب الونيون



Velouté de champignons
43 S.RCream of mushroom soup served with a mushroom toast. شوربة كريمة الفطر الغنية  تقدم مع خبز الفطر المحضر محليًا.

ڤولوتيه دو شامبينيو



Saladsالسلطات



Aubergines & Feta
49 S.RGrilled aubergines, feta cheese  roasted tomatoes,

mixed green salad  nuts and citrus dressing.
باذنجان مشوي، جبن فيتا، الطماطم  المحمصة,

مع سلطة خضراء مشكلة  و المكسرات، وصلصة الليمون.

الباذنجان و الفيتا



Salade Croquante
52 S.RRomaine lettuce, roasted chicken  breast, fresh tomato,

parmesan  and creamy dressing
 الخس الروماني، وصدر الدجاج المحمص  و الطماطم الطازجة،

وجبن البارميزان  وصلصة الكريمة

سلطة كروكانت



Avocat & Poulet
61 S.RChicken Breast, avocado, red pepper,  green apple

and coriander  and yoghurt dressing
 صدر دجاج، أفوكادو، فلفل أحمر،  تفاح أخضر

وكزبرة و صلصة زبادي.

أڤوكات & بوليه



Courge Butternut & Dattes
58 S.ROven roasted butternut squash,  dates, baby spinach,

pumpkin seed  and date and ginger dressing
 قرع مشوي بالفرن، تمر  سبانخ، بذور القرع 

صلصة التمر والزنجبيل.

كوج باترنت & دات



Dishesاألطباق



Saumon en Croûte d’herbes
109 S.RHerb crusted salmon, asparagus,  mushroom and provençale sauce. سلمون مغطى بطبقة مقرمشة من االعشاب  ، هليون فطر وصوص بروڤنسال.

سومو اون كغوت



Blanquette de Poulet à l’Ancienne
86 S.ROld fashioned chicken stew, carrot and mushroom 

 served with boulangère potatoes
قطع الدجاج المطبوخة على الطريقة الفرنسية التقليدية  جزر وفطر 

يقدم مع بطاطس بوالنجير.

بالنكيت دو بوليه الونسيان



Bœuf et Pomme de terre
144 S.RAngus beef ribeye steak  served with mustard sauce 

and hand cut chips.
 ستيك لحم بقر أنجوس

 تقدم مع صوص الخردل والبطاطس.

بوفي بوميه دو تير



Gratin de pâtes
60 S.RBaked pasta, with creamy white sauce,  chicken, mushroom and cheese. معكرونة مخبوزة مع صوص كريمي أبيض دجاج، فطر و جبن.

جراتان دو بات



Lasagne
78 S.RBraised beef lasagna, rich tomato sauce, béchamel and cheese. الزانيا بلحم البقر المطهو ببطئ  صلصة الطماطم الغنية، بشاميل وجبن.

ال زانيا



Gnocchi à la Parisienne
86 S.RFrench gnocchi, wild mushroom,  truffle oil and cheese sauce. جنوكتشي فرنسي ، فطر بري  زيت الكمأة و صلصة الجبن.

نيوكي ال باريزيان



Penne au Four
54 S.RBaked penne pasta, with creamy tomato sauce, aubergine, 

roasted bell pepper and parmesan.
بيني باستا مخبوزة مع صلصة الطماطم بالكريمة والباذنجان 

والفلفل الرومي وجبن البارميزان.

بيني او فور



Sandwichesالساندويتشات

Freshly baked bread used for all our toasts. 
All toasts served with a side of mixes leaves salad.

 جميع الخبز المستخدم في الساندويتشات طازج ويتم إعداده بمخابزنا يوميًا. 
جميع الساندويتشات يتم تقديمها مع السلطة الخضراء.

Freshly baked bread used for all our toasts. 
All toasts served with a side of mixes leaves salad.

 جميع الخبز المستخدم في الساندويتشات طازج ويتم إعداده بمخابزنا يوميًا. 
جميع الساندويتشات يتم تقديمها مع السلطة الخضراء.

Sandwichesالساندويتـشـات



Madame Croque 53 S.R
Hot sandwich with smoked turkey, béchamel, emmental 
cheese and fried egg in homemade brioche 772 kcal

ساندويتش ساخن مع التركي المدخن والباشميل وجبن األمينتال 
والبيض المقلي في خبز البريوش

مدام كروك



Croque Croissant 53 S.R
Hot sandwich with sautéed wild mushroom, bechamel, 
cheddar cheese and truffle oil in croissant. 687 kcal

ساندويتش ساخن مع فطر بري سوتيه وباشميل وجبن الشيدر
وزيت الكمأة في الكرواسان

كروك كرواسان



Ôplaisir Club
54 S.RRoasted chicken, avocado,  tomato in homemade toast bread.  الدجاج المحمر، األفوكادو، الطماطم في شرائح الخبز المعد محليًا.

اوبليزير كلوب



Halloumi & Aubergine 43 S.R
Sandwich with grilled halloumi, marinated aubergine, rocca 
leaves, fresh tomato and tomato mayonnaise in olive bread. 543 kcal

ساندويتش الحلوم المشوي والباذنجان المتبل وأوراق الجرجير 
والطماطم الطازجة والمايونيز في خبز الزيتون.

حلومي وباذنجان



Les Petits Burgers
60 S.RHomemade Angus beef sliders served with tomato, lettuce, 

cheese, herb mayonnaise and homemade French fries.
 برجر لحم انجوس البقر المعد محليًا يقدم مع الطماطم والخس والجبن

و مايونيز عشبي والبطاطس المقلية.

لو بيتي برجر



Les Petits Poulets
58 S.RGrilled chicken breast sliders, avocado, roasted tomatoes, 

herb mayonnaise and homemade French fries.
برجر صدور الدجاج المشوية مع األفوكادو والطماطم المشوية

ومايونيز األعشاب والبطاطس المقلية.

لو بيتي بوليه



Croque Légumes
55 S.RToasted sandwich, grilled vegetables,  sun dried tomatoes, 

emmental  and potato crisps.
توست محمص، خضار ، طماطم مجففة، جبن امنيتال ، بطاطس مقرمشة.

كروك الجوم



Dessertsالـحــلــويـــات



Chocolate Crème brûlée Brownies
49 S.RChocolate crème brûlée, brownies, caramel sauce. كريم بروليه الشوكوالتة مغطاة بقطع البراوني، تقدم مع صوص الكراميل.

براوني الكريم بروليه بالشوكوالتة



Croissant Perdu 39 S.R
Twice baked croissant, chocolate chip  and caramel sauce. 819 kcal قطعتين من الكرواسان المخبوز، رقائق الشوكوالتة، وصوص الكراميل.

كروسان بيردو



Pain Perdu Croustillant 37 S.R
Crispy toasted French toast stuffed with Nutella
served with salted caramel

783 kcal فرينش توست مقرمش محشو بالنوتيال
يقدم مع السولتد كراميل

بان بيردو كروستيوه



Brioche Perdu 35 S.R
French toast, caramel , and red fruit sauce 763 kcal فرينش توست، صوص الكراميل  وصوص الفواكه الحمراء.

بريوش بيردو



Le Pudding aux dattes 68 S.R
Dates pudding served warm, crumble, saffron ice cream,
caramel arabic coffee sauce.

بودينج التمر الساخن، كرامبل، ايس كريم الزعفران،
صوص الكراميل بالقهوة العربية.

بودينج التمر
721 kcal



Fondant au Chocolat
56 S.RChocolate fondant, vanilla ice cream and chocolate sauce. فوندو الشوكوالتة، آيس كريم ڤانيال,  صوص الشوكوالتة.

فوندو او شوكوال



Crêpe Chocolate 35 S.R
Stuffed Crêpe with chocolate ganache
and hazelnute

460 kcal كريب محشو بغاناش الشوكوالتة
مع البندق

كريب تشوكوليت



Crème Brulée Passion
52 S.RPassion fruit crème brûlée,  dates and ginger jam, biscotti. كريم بروليه باشن فروت،  تمر مع مربى الزنجبيل، بسكويت.

كريم بروليه باسيون



Afternoon Teaأفـــــتـــــر نـــــون تـــــي

Afternoon tea menu served daily from 4pm to 7pm.
يقدم األفتر نون يـومــيــًا من الساعة ٤ عصرًا إلى السـاعـة ٧ مساءًا.



• Assortment of freshly made sandwiches.
• Freshly baked scones served  with jam and clotted cream.
• Mini Profiterole with chocolate sauce.
• Choice of coffee or tea for two persons.

Afternoon Tea Time

وقت شاي ما بعد الظهيرة
تشكيلة مختارة من الساندويتشات الطازجة
سكونز طازج مخبوز يقدم مع الكريمة والمربى
طبق ميني بروفيترول مع صوص الشوكوالتة
إختيارك من القهوة أو الشاي لشخصين

95 S.R



• Assortment of freshly made sandwiches.
• Freshly baked scones served  with jam and clotted cream.
• Assortment of pastries.
• Mini Profiterole with chocolate sauce.
• Choice of Croissant Perdu or Crêpe Paysanne.
• Choice of coffee or tea for two persons.

Ôplaisir Tea Time

أوبليزير وقت الشاي
تشكيلة مختارة من الساندويتشات الطازجة
سكونز طازج مخبوز يقدم مع الكريمة والمربى
تشكيلة من المعجنات الطازجة
طبق ميني بروفيترول مع صوص الشوكوالتة
 إختيار واحد من طبق )كروسان بيردو( أو )كريب بيزان( 
إختيارك من القهوة أو الشاي لشخصين

155 S.R



Tea Selectionخــيـــارات الـــشـــاي



SmallRoyal Breakfast
رويال بريكفست 23 S.R 30 S.R

Green Tea Curls
جرين تي كرلز 23 S.R 30 S.R

Large

Verbena Mint
فيريبينا مينت 23 S.R 30 S.R

Happy Forest
هابي فورست 23 S.R 30 S.R

Chamomile Breeze
كامومايل بريز 23 S.R 30 S.R

Emirates Spice
ايميرتس سبايس 23 S.R 30 S.R

Currant Dream
كارنت دريم 23 S.R 30 S.R

Rosa
روزا 25 S.R 33 S.R

1001 Nights
الف ليلة وليلة 23 S.R 30 S.R

Jasmine Pearls
جازمين بيرل 25 S.R 33 S.R

Moroccan Nights
موروكان نايتس 23 S.R 30 S.R

Earl Grey Flora
ايرل غراي فلورا 23 S.R 30 S.R

Pai Mu Tan
باي مو تان 23 S.R 30 S.R

Vintage Selection | Vintage Selection | خــيـــارات كالسيكيةخــيـــارات كالسيكية

Blend Selection | Blend Selection | خــيـــارات الـمـزيـــجخــيـــارات الـمـزيـــج

Herbal | Herbal | األعشاباألعشاب



“The coffee bean we use is 100% Arabica from Roasting House”
 “نوع البن المستخدم ١٠٠٪ آرابيكا من بيت التحميص”

Coffeeالقهوة



S 14 SR | L 18 SR

Espresso

إسبريسو
ص ١٤ ر.س | ك ١٨ ر.س



15 SR

Espresso Macchiato 

اسبريسو ماكياتو 
١5 ر.س



20 SR

Americano

أمريكانو
٢٠ ر.س



27 SR

Rose Latte

روز التيه
٢7 ر.س



22 SR

Coffee Latte

التيه
٢٢ ر.س

Ask for our special flavors - 5 SR

إطلب/ي من النادل قائمة نكهاتنا المميزة - ٥ ر.س



22 SR

Cappucino

كابتشينو
٢٢ ر.س



26 SR

Caramel Macchiato

كاراميل ماكياتو
٢6 ر.س



25 SR

Mocha

موكا
٢5 ر.س



18 SR

Hot Chocolate

هوت شوكليت
١٨ ر.س



35 SR

Arabic Coffee

قهوة عربية
35 ر.س

First ReFill free

إعادة�التعبئة�للمرة�األولى�مجانية



15 SR

Turkish Coffee

قهوة تركية
١5 ر.س



30 SR

Pour over V60

بور أوڤر ڤي 6٠
3٠ ر.س



30 SR

Chemex

كيميكس
3٠ ر.س



25 SR

French Press

فرنش بريس
٢5 ر.س



“The coffee bean we use is 100% Arabica from Roasting House”
 “نوع البن المستخدم ١٠٠٪ آرابيكا من بيت التحميص”

Iced Coffeeالقهوة المثلجة



20 SR

Iced Americano

أمريكانو مثلج
٢٠ ر.س



22 SR

Iced Latte

التيه مثلج
٢٢ ر.س



22 SR

Iced Cappuccino

كابتشينو مثلج
٢٢ ر.س



25 SR

Iced Mocha

موكا مثلجة
٢5 ر.س



25 SR

Iced Chocolate

شوكوالتة مثلجة
٢5 ر.س



26 SR

Iced Caramel Macchiato

كارميل ماكياتو مثلج
٢6 ر.س



Mocktailsمــوكــتــيـــل



34 SR

La Vie En Rose

الڤي إن روز
3٤ ر.س

Lychee purée, raspberry, pomegranate, rose water.

ليتشي، توت طازج، رمان طازج، ماء ورد



29 SR

Mojito

موهيتو
٢9 ر.س

Fresh mint, lemon, sugar syrup, soda.

نعناع طازج، ليمون، سكر، صودا



32 SR

Raspberry Mojito

موهيتو توت
3٢ ر.س

Raspberry, fresh mint, lemon, sugar syrup, soda.

توت، نعناع طازج، ليمون، صودا، سكر.



31 SR

Ginger Kick

جنجر كيك
3١ ر.س

Fresh green apple, fresh Kiwi, fresh ginger 
vanilla syrup, green apple juice, ginger beer.

 تفاح أخضر، كيوي، زنجبيل طازج
سيرب فانيال، صودا



31 SR

Apple Mojito

موهيتو تفاح
3١ ر.س

Green apple, fresh mint lemon,  sugar syrup, soda.

تفاح أخضر، نعناع طازج، ليمون، سكر، صودا



32 SR

Four Seasons

فور سيزون
3٢ ر.س

Mango, carrot, orange, red apple.

مانجو، جزر، برتقال، تفاح أحمر.



Frech Juicesالعصائر الطازجة



24 SR

Green Apple

تفاح أخضر
٢٤ ر.س



22 SR

Orange

برتقال
٢٢ ر.س



23 SR

Carrot

جزر
٢3 ر.س



25 SR

Mango

مانجو
٢5 ر.س



23 SR

Lemon & Mint

ليمون & نعناع
٢3 ر.س



22 SR

Lemonade

ليمونادا
٢٢ ر.س



“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


