
TEA GARDEN MENU



YOUR FAVOURITE SANDWICH  
On toasted white or brown bread, with your choice of filling, dressed 
with lettuce, tomato and pickles:  
Club sandwich 18; Chicken 18; Cheese 18; Tuna 18; Vegetarian 18    

YOUR FAVOURITE CROISSANT & BAKERY
SMALL CROISSANT 10
LARGE CROISSANT MIX 15
MIXED BAKERY 12

SANDWICHES, BURGERS & WRAPS 
All Sandwiches and Burgers are served with French Fries and small salad

CLUB SANDWICH  30
Toasted triple decker with lettuce, tomato, beef salami, cheddar 
cheese, chicken and egg  

GRILLED MINUTE STEAK SANDWICH 40 
With Dijon mustard, lettuce leaves on French baguette

CHEESE SANDWICH 30

TOASTED BAGUETTE SLICES WITH GRILLED HALLOUMI CHEESE

BEEF BURGER 40
Homemade beef patty, grilled to perfection, cheese, tomato, lettuce, 
topped with fried egg, served in sesame bun 

CHICKEN BURGER  35 
Seasoned chicken patty, perfectly grilled, lettuce, tomato, pickles, our 
special mayo sauce  

DESSERTS AND SHERBETS

CHEESE CAKE 30
The traditional recipe, served with your choice of toppings, strawberry, 
blueberry, and pistachio

CHOCOLATE MOUSSE 30
Caramel popcorn and berries

TIRAMISU 30
Laced with chocolate sauce

CREAM CARAMEL 25
Egg custard flavored with natural vanilla

TART 30
The traditional recipe topped with berries

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.



BEVERAGES

FRESH JUICES  20
Orange, lemon mint, cocktail, watermelon, mango, strawberry, melon, 
guava, pineapple. 

YOUR CHOICE OF MOJITO  22
Virgin Mojito, Strawberry Mojito, Mojito Pomegranate, Blueberry Mojito

YOUR CHOICE OF MILKSHAKE 22
Vanilla milkshake, strawberry milkshake, chocolate milkshake, mango 
milkshake, avocado milkshake.

COLD DRINKS  20
Spanish latte, ice mocha, pistachio latte, ice chocolate, iced tea 

SOFT DRINKS 8
Pepsi, Pepsi light, Seven Up, Mountain Dew, mirinda

NON-ALCOHOLIC FLAVOURED BEER  15
Apple, Mojito, strawberry and classic

ENERGY DRINK

RED BULL  18   

WATER

LOCAL MINERAL WATER 330 CL  3

LOCAL MINERAL WATER 1.5 LITRE 8 

COFFEE AND HOT DRINKS  

ESPRESSO 10

DOUBLE ESPRESSO 12  

MACCHIATO 12

CAPPUCCINO 15

CAFÉ LATTE 15

FILTER COFFEE 15

TURKISH COFFEE   15

ARABIC COFFEE WITH DATES  20

HOT CHOCOLATE 15

RED TEA 12

PURE CHAMOMILE FLOWERS 12

GREEN TEA 12

HOT SPANISH LATTE 20

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.





  عصائر طازجة 20
      برتقال، ليمون نعناع، كوكتيل، حبحب، مانجو، فراولة، شامم ، جوافة، اناناس

  انواع املوهيتو 22
موهيتو فريجن، موهيتو فراولة، موهيتو رمان، موهيتو توت ازرق

  انواع ميلك شيك 22
 ميلك شيك فانيال، ميلك شيك فراولة، ميلك شيك شوكوال، ميلك شيك مانجو، ميلك شيك 

      افوكادو

  مرشوبات باردة 20
      سبانيش التيه، ايس موكا، بستاشيو التيه، ايس شوكوال، شاي مثلج

 املرشوبات الغازية الباردة

            

    مرطبات مرشوبات غازية  8
    بيبيس، بيبيس اليت، سفن أب، ماوننت ديو، مريندا

       مرشوب شعري خايل من الكحول 15
         نكهة تفاح، موهيتو، نكهة فراولة، االصيل

   مرشوب الطاقة

  ريد بل 18

          املياه

   مياه معدنية محلية 330 مل  3

     مياه معدنية محلية 1500 مل 8

              قهوة ومرشوبات ساخنة

     أسربيسو  10

        اسربيسو مزدوج 12

موكاتشينو 12

كابوتشينو 15

كافيه التيه 15

 قهوة فلرت 15

 قهوة تركية  15

 قهوة عربية مع التمر  20

 شوكوال ساخنة 15

   شاي أحمر 12

            شاي أخرض 12

           أزهار البابونج كاموميل 12

 سبانيش التيه حار  20

املرشوبات

جميع األسعار بالريال السعودي

تخضع األسعار لرضيبة القيمة املضافة ٪15



   سندويتشات

 إختياركم من انواع السندوتش املحرضة حسب الطلب 
 خبز محمص ابيض أو اسمر، مع إختياركم من

كلوب سندويتش 18;  دجاج 18; حلوم 18; تونه 18; خضار 18
يقدم مع أوراق خس، طامطم، ومخلل

 إختياركم من انواع الكرواسان واملخبوزات 30
كرواسان صغري مشكل 10
كرواسان كبري مشكل 15

   مخبوزات مشكلة 12

   سندويتشات وبرغر
تقدم جميع انواع السندويشات والربغر مع بطاطس مقلية وسلطة صغرية

    كلوب سندوتش 30
 كلوب سندوتش تقليدي، طبقات من خس طازج، طامطم، لحم سالمي بقري، جنب شيدر، دجاج

     مشوي وبيض

    ستيك سندوتش مشوي 40
       مع ديجون مسرتدة، اوراق خس، خبز باغيت فرنيس

    سندوتش جبنه 30
          رشائح باجيت محمص مع جبنه الحلوم املشوية

    برغر لحم بقري 40
 لحم بقري متبل و مشوي جيدا، خس، طامطم وبصل، بيضة مقلية وجبنة شيدر

      برغر دجاج 35
دجاج مشوي بالبهارات، أوراق خس، طامطم ومخلل، مع صلصة مايونيز خاصة

حلويات وفواكه

   

     كيكة الجبنة 30
       عىل الطريقة االمريكية تقدم مع صلصة فواكه

    موس الشوكوالته 30
           الطريقة الكالسيكية، شوكوالته غنية بنكهة غنية

    ترياميسو 30
    كيكة ترياميسو عىل الطريقة اإليطالية تقدم مع صلصة شوكوالته غنية

    كريم كراميل 25
      كسرتدة غنية، بطعم الفانيال

     تارت 30
        الوصفة التقليدية مع فواكه صغرية

جميع األسعار بالريال السعودي

تخضع األسعار لرضيبة القيمة املضافة ٪15



قامئة حديقة الشاي


