
WWW.THE CREPECAFE.COM

THE CRÊPE CAFÉ

SPECIALS MENU

EXCITING NEW ADDITIONS
ALFREDO CHICKEN PASTA CRÊPE



savoury crêpes
SAVOURY

CHICKEN FAHITA CRÊPE

Chicken, cheesse, green pepper, onion, mint and barbecue sauce.
OR 2.600

دجاج، جبنة، فلفل أخضر، بصل، نعناع وصلصة الباربكيو.

ALFREDO CHICKEN PASTA CRÊPE

Mushroom, cheese and chicken, served with garlic bread.
OR 2.600

فطر، جبنة و دجاج،  يقدم مع خبز بالثوم.

CHICKEN/BEEF/VEGETABLE BURGER CRÊPE

Chicken/beef/veggie patties, cheese, mayonnaise, tomateo, cucumber, 
lettuce and ketchup.
OR 3.400

فطائر دجاج/ لحم/ خضار، جبنة، مايونيز، طماطم، خيار، خس و كاتشب.

ZAATAR CRÊPE

Zaatar, oilve oil and black olive.
OR 2.600

موز، صلصة الشوكوالته، كريمة مخفوقة، آيس كريم.

أطبــاق الكريب المالحة

sweet crêpes
SWEET أطبــاق الكريب الحلوة

MARINARA SAUSAGE OR CHICKEN PASTA CRÊPE

Green pepper, mushrooms, mozrella Cheese, beef sausage or chicken and 
cherry tomatoe, served with spicy chips.
OR 2.800

ية، يقدم مع بطاطس حارة. يال، سجق أو دجاج، طماطم كرز فلفل أخضر، فطر ، جبنة موزر

ZAATAR CRÊPE

DIGESTIVE CRÊPE

MARINARA SAUSAGE 
OR CHICKEN PASTA CRÊPE

CHICKEN/BEEF/VEGETABLE 
BURGER CRÊPE

KIT KAT CRÊPE

Almond chocolate, kit kat and ice cream.
OR 3.200

شوكالته باللوز، كيت كات و آيس كريم.

STRAW CHEESE CAKE CRÊPE

Straw, cream cheese, mixed berry and
white chocolate.
OR 2.900

قش، كريمة جبن، توت مشكل و شوكالته بيضاء.

LOTUS PANCKAE

Speculoos cream, lotus biscuits,
whipped cream and ice Cream.
OR 2.400

كريمة سبيكوالس، بسكويت لوتس، 
كريمة مخفوقة و آيس كريم.

SPIDER WAFFLE

White, milk and dark chocolate, 
whipped cream and ice cream.
OR 3.400

شوكالته بيضاء، بالحليب و داكنة،
 كريمة مخفوقة و آيس كريم.

MINI PANCAKE

White chocolate, milk chocolate and 
ice cream.
OR 2.900

شوكالته بيضاء، شوكالته بالحليب و آيس كريم.

DIGESTIVE CRÊPE

Digestive biscuit, white, milk and dark chocolate, 
sugar, butter, whipped cream and ice cream.
OR 2.900

بسكويت دايجستيف، شوكالته بيضاء، بالحليب و داكنة،
 سكر، زبدة، كريمة مخفوقة و آيس كريم.

MINI PANCAKE
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PISTACHIO 

Pistachio Cream & icing sugar.

Double
OR 3.600

كريمة الفستق وسكر ناعم.

BROWNIES CRÊPE

Brownie cake, crispy feuillantine
and ice cream.
 OR 3.200

كعك البراوني، عجين الفطير المقرمش و آيس كريم. 


