THE CRÊPE CAFÉ

MENU
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SWEET CRÊPES TOAST &

BREAKFAST

S AV O U R Y C R Ê P E S

SANDWICHES
FRENCH TOAST, CROQUE MADAME
.......................................... AND MORE

SALADS
OMELETTES
HERBS & CHEESE OMELETTE
SPANISH OMELETTE
CHICKEN CEASER SALAD
CAPRESE
................................. AND MORE

PANCAKES

WAFFLES & CHURROS

HOT DRINKS
ICED & COLD DRINKS

BREAKFAST

BREAKFAST اإلفط ـ ـ ـ ـ ــار
EGG’N’ SALAD

، بصل أخضر، طماطم،بيض
. أوريجانو،مايونيز

Egg, tomato, spring onion,
mayonnaise, oregano.

OR 2.400
CRÊPE SCRAMBLER
. صلصة هوالنديز، جبنة،بيض
Omelette, cheese & hollandaise sauce.

OR 2.400
AUSSIE SUNRISE CRÊPE
. لحم مقدد، جبنة، فطر،بيض

Egg, mushrooms, cheese & veal bacon.

اإلفط ـ ـ ـ ـ ــار
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األومليت

OMELETTES
VEAL BACON & MUSHROOM OMELETTE

. جبن، مشروم، لحم العجل المقدد،بيض
Eggs, veal bacon, mushrooms & cheese.

OR 2.300
BALSAMIC ONION OMELETTE
. بلسميك، حلقات بصل مقلية، جبنة، زيت زيتون،بيض
Eggs, olive oil, cheese, fried onion rings,
balsmic glaze.

OR 2.300
HERBS & CHEESE OMELETTE
. أعشاب،  جبن،بيض
Eggs, cheese & herbs.

OR 1.900

OR 2.700
ROASTED VEGETABLE OMELETTE
Check out our variety of fresh coffees
and selected beverages on the back
pages to perfectly accompany your

. جبن، يخنة خضار،بيض
Eggs, cheese, seasonal vegetables, olive oil.

OR 2.300

breakfast experience!

التوســت الفرنســي والشطائر الفرنسية

FRENCH TOAST &
FRENCH SANDWICHES
FRENCH TOAST
. سكر، بيض، زبدة،خبز
Bread, butter, egg & sugar.

OR 2.000
CROQUE MONSIEUR
. لحم الديك الرومي، صلصة البشاميل، جبن،خبز
Bread, cheese, béchamel sauce & turkey.

OR 2.600
CROQUE MADAME
. لحم الديك الرومي والبيض، صلصة البشاميل، جبن،خبز
Bread, cheese, béchamel sauce, turkey & eggs.

OR 2.400

إضافات

EXTRA
FILLINGS
. أعشاب، سبانخ، زيتون أسود، بصل، فطر،جبنة
Cheese, mushrooms, onions, black olives,
spinach & herbs.

+ OR 0.300

/ EACH

، لحم العجل المقدد، دجاج،لحم الديك الرومي
. بيض، نقانق،بيبروني
Turkey, chicken, veal bacon
pepperoni, beef sausage & egg.

+ OR 0.400 / EACH

SAVOURY

أطبــاق الكريب المالحة
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savoury crêpes
نب ـ ــاتي

دجاج

POULTRY
CHICKEN FARMHOUSE CRÊPE

. جبنة، فطر، صلصة البشاميل،دجاج
Chicken, béchamel sauce,
mushrooms & cheese.

لحوم

VEGETARIAN
MARGARITA CRÊPE

FLORENTINE CRÊPE

. جبنة، أوريجانو، زيتون أسود،طماطم مطحونة

. جبنة، صلصة الباشميل،  فطر،  فيتا،سبانخ

Roma tomatoes, mozzarella cheese
and fresh basil.

Spinach, feta, mushroom,
bechamel sauce & cheese.

OR 2.300

OR 2.500

OR 2.800

BEEF

PARISIAN CRÊPE

. جبنة، فطر،لحم ديك رومي

Turkey, mushrooms & cheese.

JUMBO HOTDOG CRÊPE

OR 2.400

. جبنة، كاتشاب، خردل،لحم سجق جامبو

CHICKEN PESTO CRÊPE

Beef jumbo sausage, mustard,
ketchup & cheese.

OR 2.300

، طماطم روما، سبانخ، دجاج،جبنة موزريال
. صلصة بيستو،جبنة فيتا

AZTEC MEXICAN CRÊPE

Mozzarella cheese, chicken, spinach, Roma
tomatoes, fetta cheese, pesto sauce.

OR 3.000

، صلصة، لحم سجق مقطع،جبنة
. غواكمولي،فاصوليا سوداء

CEASER CHICKEN CRÊPE

Cheese, beef sausage minced,
salsa, black beans, guacamole.

. جبنة بارميزان، خس، جبنة،دجاج

OR 3.400

Chicken, cheese, lettuce & parmesan cheese.

PHILLY CHEESESTEAK CRÊPE

OR 3.100

، فلفل أخضر،شرائح اللحم المشوي
. جبنة، بصل أبيض،جبنة أمريكية
Sliced roast beef, green
peppers, american cheese,
white onions & cheese.

OR 3.300
ITALIANO CRÊPE
، صلصة بيتزا، فطر، سجق،بيبروني
. جبنة موزريال،أوريجانو

Pepperoni, beef sausage,
mushrooms, pizza sauce,
oregano & mozzarella cheese.

OR 2.800

السلطات

SALADS

Fresh mozzarella ,Roma tomatoes, fresh Basil, olive oil, balsamic glaze.

OR 2.400

OR 1.700

EXTRA
FILLINGS

Fresh mozzarella cheese, roma
tomatoes, fresh basil, olive oil
and balsamic glaze.

. طماطم مطحونة، سبانخ، زيتون أسود، بصل، فطر،جبنة
Cheese, mushrooms, onions, black olives,
spinach & crushed tomatoes.

OR 2.000

+ OR 0.300

CHICKEN CAESAR SALAD

، بيض، ببيروني، لحم مقدد، دجاج،لحم ديك رومي
. غواكمولي، لحم مشوي،قطع لحم سجق

، جبنة بارميزان، طماطم،خس
. تتبيلة سيزر،دجاج،قطع الخبز المحمص

. بلسميك،زيت زيتون، بقدونس طازج، طماطم روما،جبنة الموزريال

Lettuce, tomateos, parmesan cheese,
croutons & caesar dressing.

إضافات

، طماطم روما،جبنة الموزريال الطازجة
. تتبيلة البلسميك، زيت زيتون،ريحان

CAPRESE

CAPRESE CRÊPE

CAESAR SALAD
 قطع، جبنة بارميزان، طماطم،خس
. تتبيلة سيزر,الخبز المحمص

Lettuce, tomateos, parmesan cheese,
croutons, chicken & caesar dressing.

OR 2.000
GREAK SALAD

OR 1.700

/ EACH

Turkey, chicken, veal bacon, pepperoni, egg,
beef sausage bits, roast beef & guacamole.

+ OR 0.400 / EACH

SWEET

أطبــاق الكريب الحلوة
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sweet crêpes

CARNIVAL CRÊPE

NUTELLA DELIGHT CRÊPE

SUSHI PISTACHIO CRÊPE

، نوتيال، شراب الفانيال المركز، موز،فراولة
. آيس كريم،كريمة مخفوقة

 صلصة، كريمة المخفوقة، شوكوالته، بندق،نوتيال
. آيس كريم،الشوكوالته

، فراولة، نوتيال،كريمة فستق
. مسحوق السكر،شوكوالته

Strawberries, banana, vanilla syrup,
nutella, whipped cream & ice-cream.

Nutella, hazelnuts, chocolate, whipped
cream, chocolate sauce & ice-cream.

Pistachio cream, Nutella, strawberries,
chocolate, icing sugar.

OR 2.700

OR 2.400

OR 3.600

CRÊPE SUZETTE

BANANA SWEET CRÊPE

، سكر، زبدة، شراب البرتقال المركز،عصير البرتقال
. آيس كريم،كريمة مخفوقة

، بندق، زبدة، سكر،موز طازج
. كراميل،مسحوق السكر

Orange juice, orange syrup, butter, sugar,
whipped cream & ice-cream.

Fresh banana, plain sugar, butter,
hazelnuts, icing sugar, caramel topping.

OR 2.200

OR 2.200

SUGAR & SUGAR CRÊPE
.سكر عادي مع الزبدة
Plain sugar and butter.

OR 1.800
NUTELLA CRÊPE
.نوتيال
Nutella.

OR 1.800
STRAWBERRY DELIGHT CRÊPE
، كريمة مخفوقة، شوكوالتة، فراولة،نوتيال
. آيس كريم،صلصة الشوكوالتة

SPECULOOS CRÊPE

THE SHIRLEY CRÊPE

CHOCO MILKY CRÊPE

. ايس كريم، مسحوق السكر، كريمة خفق بالشوكوالته،كريمة دهن و بسكويت سبيكوالس

.شوكوالتة داكنة وصلصة الشوكوالته

. مسحوق السكر، كريمة خفق بالشوكالته، فراولة طازجة، صلصة شوكالته بالحليب،شوكالته بالحليب

Speculoos spread & biscuit, Choco whipped Cream,
icing sugar, ice cream.

Nutella, cream cheese, fresh strawberries, chocolate sauce,
pink whipped cream.

Milk chocolate, milk chocolatesauce, fresh Strawberry, choco whipped cream, icing sugar.

OR 3.300

OR 2.900

OR 2.600

OR 2.600

TROPICANA CRÊPE
، كريمة مخفوقة، شوكوالته،موز
.صلصة الشوكوالته واآليس كريم
Banana, chocolate, whipped cream,
chocolate sauce & ice-cream.

CRÊPE MUHALLA

OR 2.200

. كريمة خفق بالشكوالته، دبس التمر، كريمة وكالته هيرشي، بندق،تمر
Pitted dates, hazelnuts, hershey chocolate frosting, date
syrup, choco whipped cream.

CHOCO WHITE CRÊPE
 توت، صلصة شوكالته بيضاء،شوكالته بيضاء
. مسحوق السكر، كريمة خفق وردية،العليق

OR 2.800

White chocolate, white chocolate sauce,
black berries, pink whipped cream, icing
sugar.

CRÈME DESSERT CRÊPE

OR 2.600

. وسكر، زبدة، كريمة مخفوقة، توت مشكل،كسترد الفانيليا
Vanilla custard, mixed berries, whipped cream, butter & sugar.

OR 2.000

Nutella, strawberries, chocolate,
whipped cream, chocolate sauce
and ice-cream.

إضافات

EXTRA
FILLINGS

 كريمة, شراب الليمون أو البرتقال المركز،فانيليا
. بندق و شوكوالته،مخفوقة
Vanilla, lemon or orange syrup, whipped
cream, hazelnuts and chocolate .

+ OR 0.300

/ EACH

. نوتيال, موز,فراولة

Strawberries, banana & nutella.

KINDER CRÊPE

AROMA LEMON CRÊPE

+ OR 0.400 / EACH

.شوكوالته كيندر وكريمة مخفوقة

.ليمون مع السكر والزبدة

Kinder chocolate & whipped cream.

Lemon with sugar & butter.

.آيس كريم

OR 2.000

OR 2.000

Ice cream.

+ OR 0.600

WAFFLES & CHURROS

وافل و تشــوروز
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WAFFLES & CHURROS

ستيك وافل

STICK WAFFLES

تشوروز

CHURROS

STICKY STICK

 صلصة،ستيك وافل بلجيكي
. سبرينكلز، كريمة مخفوقة،الشوكالته

Belgian stick waffle, chocolate
sauce , whipped cream & sprinkles.

OR 2.400
CARAMEL LOLLY

 صلصة، نوتيال،ستيك وافل بلجيكي
. كريمة مخفوقة،  جوز،الكراميل

Belgian stick waffle, nutella,
caramel sauce, pecans &
whipped cream.

OR 2.400
NUTELLA STICKY

. اختيارك من السبرينكلز،ستيك وافل بلجيكي
Belgian stick waffle, nutella &
choice of sprinkles.

OR 2.500
COCONUT LOLLY

. اختيارك من السبرينكلز،ستيك وافل بلجيكي
Belgian stick waffle, nutella &
fried coconut.

OR 2.400
CREATE OWN STICK
WITH YOUR CHOICE

WAFFLE PISTACHIO

SPECULOOS WAFFLE

. مسحوق السكر، كريمة خفق،كريمة الفستق

. ايس كريم، مسحوق السكر، كريمة خفق بالشوكوالته،كريمة دهن و بسكويت سبيكوالس

Pistachio cream, Whipped Cream, icing sugar.

Speculoos spread & biscuit, chocolate whipped cream, icing sugar, ice cream.

OR 3.600

OR 3.300

STAWBERRY FIELDS WAFFLE

BANANA BENDER WAFFLE

. آيس كريم، كريمة مخفوقة، صلصة الشوكوالته، شراب الفراولة المركز،فراولة

. آيس كريم، كريمة مخفوقة، صلصة الشوكوالته،موز

Strawberries, strawberry syrup, chocolate sauce, whipped cream & ice-cream.

Banana, chocolate sauce, whipped cream & ice-cream.

OR 2.500

OR 2.200

Choices of sauces and syrups
nutella, sprinkles,
speculoos, pecan,
peanut Butter,
whipped cream,
ice-cream.

OR 3.400

6 Churros & 2 dip sauce cups.

OR 2.400
CHURROS DUO SPECIAL
، كوب صلصة للغمس2 ، تشوروز6
. كريمة مخفوقة، موز،فراولة طازجة
6 Churros, 2 dip sauce cups,
fresh strawberries, banana &
whipped cream.

OR 2.600
CHURROS FUN ON RUN

CREATE OWN CHURROS PACK
WITH YOUR CHOICE
 صلصة،صلصة شوكالته بالحليب
، سبرينكلز، نوتيال، كسترد الفانيليا،الكراميل
 زبدة الفول، سكر بالقرفة،سبيكولوس
، كريمة مخفوقة،السوداني
. مسحوق السكر،ايس كريم
Milky chocolate sauce,
caramel sauce, vanilla
custard, nutella, sprinkles,
speculoos, cinnamon sugar,
peanut butter, whipped cream,
ice-cream, icing sugar.

OR 3.400

. اختيارك لصلصة الغمس، تشوروز6

6 Churros & choice of dip sauce.

OR 2.600

إضافات

وافل

WAFFLES

،اختيارك من الصلصات
،اختيارك من الشراب المحلى
،  سبرينكلز،نوتيال
، جوز،سبيكولوس
،زبدة الفول السوداني
. ايس كريم،كريمة مخفوقة

CHURROS DUO

. كوب صلصة للغمس2 ، تشوروز6

JUST A WAFFLE
.مغطى بالسكر الناعم
Icing sugar.

OR 1.500

EXTRA FILLINGS
. بندق و شوكوالته، كريمة مخفوقة, شراب الليمون أو البرتقال المركز،فانيليا
Vanilla, lemon or orange syrup, whipped cream, hazelnuts and
chocolate buttons.

+ OR 0.300

/ EACH

MIXED BERRY WAFFLE

TRUE BELGIUM WAFFLE

. نوتيال, موز,فراولة

. آيس كريم، كريمة مخفوقة، صلصة الشوكوالته، شراب الفراولة المركز،فراولة

. آيس كريم،كريمة مخفوقة، سكر ناعم،شراب القيقب المركز

Mixed berries, strawberries, whipped cream & ice-cream.

Maple syrup, icing sugar, whipped cream & ice-cream.

+ OR 0.400 / EACH

OR 2.500

OR 2.200

Strawberries, banana & nutella.

.آيس كريم

Ice cream.

+ OR 0.600

PANCAKES & ICE CREAM SUNDAES

PANCAKES & ICE CREAM
بان كيك

PANCAKES

بــان كيــك و ايــس كريم صنداي
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BANANA CARAMEL PANCAKE

STUFFED NUTELLA PANCAKE

. سكر ناعم, صلصة الكراميل, بندق,موز

.نوتيال وسكر ناعم

Banana, hazelnuts, caramel sauce & icing sugar.

Nutella & icing sugar.

OR 2.600

OR 2.400

ايــس كريم صنداي

ICE CREAM SUNDAE

FRUITIES SUNDAE
. مكسرات مشكلة، صلصة الشوكالته البيضاء،مغرفتين من ايس كريم الفانيليا

Strawberry, blackberry, raspberry, banana, choices of 2 ice creams,
white chocolate sauce & milk chocolate sauce.

OR 3.000

ORIGINAL PANCAKE
. سكر ناعم, زبدة،شراب القيقب المركز
Maple syrup, butter &
icing sugar.

Double

stack (3)

OR 1.400

OR 1.600

MIXED BERRY PANCAKE
, سكر ناعم, فراولة,توت مشكل
. آيس كريم،كريمة مخفوقة

Mixed berries, strawberries, icing
sugar, whiped cream & ice-cream.

Double

stack (3)

OR 2.400

OR 2.800

DOUBLE CHOCO PANCAKE
 كريمة، شوكالته بالحليب،شوكالته بيضاء
.خفق بالشوكالته و مسحوق السكر
White chocolate, milk chocolate,
chocolate whipped cream & icing sugar.

Double

VANILLA SUNDAE

DOUBLE SUNDAE

OR 2.800

. مكسرات مشكلة، صلصة الشوكالته البيضاء،مغرفتين من ايس كريم الفانيليا

. مكسرات مشكلة، صلصة الشوكالته أو الشوكالته البيضاء،ايس كريم الفانيليا و الشوكالته

OR 2.000

OR 2.200

PISTACHIO
.كريمة الفستق وسكر ناعم
Pistachio Cream & icing sugar.

Double

OR 3.500

AMARICAN PANCAKE
. آيس كريم، كريمة مخفوقة، سكر ناعم, زبدة،شراب القيقب المركز
Maple syrup, butter, icing sugar, whipped cream & ice-cream.

Double

stack (3)

OR 1.800

OR 2.000

2 Scoops of vanilla ice-cream, white chocolate sauce & mixed nuts.

Vanilla & chocolate ice-creams, white and chocolate sauce & mixed nuts.

CHOCOLATE SUNDAE

BANANA SPLIT

. مكسرات مشكلة، صلصة الشوكالته،مغرفتين من ايس كريم الشوكالته

. مكسرات مشكلة، شوكالته او صلصة بيضاء، ايس كريم ثالث نكهات،موز

OR 2.000

OR 2.500

2 Scoops of chocolate ice-cream, chocolate sauce & mixed nuts.

Banana, 3 flavors of ice-cream, chocolate or white sauce & mixed nuts.

إضافات

EXTRA FILLINGS

. بندق و شوكوالته، كريمة مخفوقة, شراب الليمون أو البرتقال المركز،فانيليا
Vanilla, lemon or orange syrup, whipped cream, hazelnuts and
chocolate buttons .

+ OR 0.300

/ EACH

. نوتيال, موز,فراولة
Strawberries, banana & nutella.

+ OR 0.400
.آيس كريم

Ice cream.

+ OR 0.600

/ EACH

)موس (قشــدة مخفوقة

MOUSSE

NUTELLA MOUSSE PLATTER
. مارشملو و قطع من الوافل، موز، فراولة،نوتيال موس

Nutella mousse, strawberries, banana,
marshmallow & waffle pieces.

OR 2.200

NUTELLA MOUSSE MINI CUP

NUTELLA MOUSSE

.نوتيال موس في كوب صغير

.نوتيال موس و كريمة مخفوقة

OR 2.800

OR 2.000

Nutella Mousse in small Cup.

Nutella mousse & whipped cream.

HOT DRINKS

المشــروبات الساخنة
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HOT DRINKS
الشــاي و األعشاب

TEAS & HERBALS

قهوة

COFFEES
ESPRESSO

Single

Double

OR 1.000

OR 1.300

ESPRESSO MACCHIATO
With cold or frothed milk

Single

Double

OR 1.200

OR 1.400

TRADITIONAL TEAS

ESPRESSO CON PANA

English breakfast, earl grey,
green tea & darjeeling tea.

With whipped cream

Single

Double

Regular

Large

OR 1.200

OR 1.400

OR 1.000

OR 1.400

AMERICANO

OR 1.300
HERBAL TEAS

CAPPUCCINO

Chamomile & pepper mint .

Regular

Large

OR 1.500

OR 1.700

Regular

Large

OR 1.000

OR 1.400

CAFÉ LATTE
Regular

Large

OR 1.600

OR 1.800

شاي مثلج

ICED TEA
ICED TEA LEMON

ICED TEA PEACH

OR 1.600

OR 1.600

CARAMEL LATTE
Regular

Large

OR 1.700

OR 1.900

HAZELNUTS LATTE

شاي

CHAI

Regular

Large

OR 1.700

OR 1.900

VANILLA LATTE
Regular

Large

OR 1.700

OR 1.900
Large

Regular

Large

OR 1.600

OR 1.800

OR 1.600

OR 1.800

Large

OR 1.600

OR 1.800

Regular

Large

Regular

Large

OR 1.500

OR 1.800

OR 2.000

OR 2.200

إضافات

CARAMEL MOCHA

Regular

NUTELLA HOT CHOCOLATE

CAFÉ MOCHA
Regular

Chamomile & mint.

CHOCOLATES
HOT CHOCOLATE

VANILLA CHAI LATTE

SPICY CHAI LATTE

شوكوالته

Regular

Large

OR 1.700

OR 1.900

EXTRA
.اسبرسو شوت، كريمة مخفوقة، نكهات،حليب منزوع الدسم
Skimmed milk, whipped cream & espresso shot.

+ OR 0.300

/ EACH

.نوتيال

Nutella.

+ OR 0.400

ICED & COLD DRINKS

المشــروبات الباردة و المثلجة
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ICED & COLD DRINKS

عصائر طازجة

FRESH JUICES

)فرابيــه الكريمــة (خــال من القهوة

FRESH AVOCADO JUICE

OR 2.200

CREMA FRAPPÉS

FRESH LEMON MINT JUICE

(COFFEE FREE)

OR 1.800

FROZEN HOT CHOCOLATE FRAPPÉ

OR 2.200

FRESH STRAWBERRY JUICE

OR 1.900
FRESH ORANGE JUICE

WHITE CHOCOLATE FRAPPÉ

OR 1.900

OR 1.900
OREO COOKIES N’ CREAM FRAPPÉ

مشروبات أخرى

OR 2.100

العصائــر المخفوقة
)فرابيــه (قهوةمخفوقةمثلجة

FRAPPÉS

(ICE BLENDED COFFEE)
CARAMEL LATTE FRAPPÉ

OR 1.900

قهــوة مثلجة

ICED COFFEES
ICED AMERICANO

STRAWBERRY SMOOTHIE

OR 0.600

OR 1.600

OR 1.800

ICED LATTE

BANANA STRAWBERRY SMOOTHIE

VANILLA LATTE FRAPPÉ

ICED HAZELNUTS LATTE

OR 1.900

OR 2.000

SPARKLING WATER

OR 1.000

ICED CARAMEL LATTE

OR 1.800

MOCHA FRAPPÉ

OR 0.600
MINERAL WATER

OR 1.900

OR 1.900

BANANA SMOOTHIE

SOFT DRINK

OR 1.800

OR 1.800
HAZELNUTS LATTE FRAPPÉ

SMOOTHIES

OTHERS

OR 1.800
ICED VANILLA LATTE

OR 1.800
ICED MOCHA

OR 1.600

مشــروبات الكوكتيل

إضافات

DEEP BLUE COCKTAIL

 موز, أوريو, حليب، اسبريسو شوت, نكهات,كريمة مخفوقة

COCKTAIL DRINKS
OR 2.200

EXTRA

Whipped cream, flavors, espresso shot, milk, oreo & banana.

+ OR 0.300
THE PIKACHU COCKTAIL

OR 2.200

فراولة

Strawberries

+ OR 0.400

/ EACH

WHERE YOU CAN

FIND US IN THE GCC

@THECREPECAFE
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