برغر ميني مع بيض بينديكت

Egg Benedict Mini Burgers

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

توست لحم البقر باربيكيو

Barbeque Beef Toast

RAINBOW SLIDERS

95

Grilled Angus Beef patty, melted American
cheese on toasted colorful mini buns with
lettuce, tomato and Sugar Factory special sauce

TNT WINGS

42

48

جوانح الدجاج

48

برغر ميني مع بيض بينديكت
 جبنة، طماطم، شرائح ببروني،باتي أنجوس بيف مشوي
أمريكية ذائبة على توست خبز البطاطس بطبقة علوية من
البيض المسلوق وصلصة سريراشا

45

Buttermilk battered chicken tenders tossed with our
signature buffalo sauce and served with blue
cheese dressing

MAC & CHEESE POPS

42

جوانح دجاج مقلية كريسبية تغمس في صلصة
التوابل اللذيذة

Grilled Angus beef patty, sliced pepperoni, tomato,
melted American cheese on a toasted potato bun
topped with poached egg and Sriracha sauce

BUFFALO CHICKEN FINGERS

رينبو ساليدرز
 جبنة أمريكية ذائبة على،باتي أنجوس بيف مشوي
 طماطم،خبز توست ميني ملون مع الخس
صلصة خاصة من شغر فاكتري

Crispy fried chicken wings tossed in Boston
style spicy sauce

EGG BENEDICT MINI BURGERS

95

45

آصابع دجاج بفالو
دجاج مدقوق بعجينة الحليب متبل بصلصة بفالو
المختارة ُيقدم مع صلصة الجبن األزرق

38

Crumb fried macaroni and cheese, served with
creamy marinara sauce

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

38

معكرونة و جبن مقلية
 تُقدم مع صلصة،معكرونة مع جبن مقلية
مارينارا الكريمية

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

CHICKEN & MUSHROOM BASKETS

38

Chicken, assorted mushroom cooked with truffle
infused cream and parmesan cheese, served in
a puff pastry

FIRECRACKER SHRIMP

38

58

58

48

48

50

50

35

Crispy fried truffle flavoured French fries,
topped with parmesan and served with
truffle mayonnaise

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

باو واو
،خبز باو مقلي مقرمش مع دجاج سريراشا
ترياكي لحم البقر ودجاج بفالو

Crispy fried bao buns with Sriracha chicken,
beef teriyaki, buffalo chicken

TRUFFLE AND PARMESAN FRIES

توست لحم البقر باربيكيو
لحم بقر باربيكيو ممزوج مع الجبن
 هاالبينو قطع صغيرة على خبز،خبز وزبدة المخلل
توست يقدم مع فرايز

Barbequed beef mixed with our cheese blend,
bread and butter pickle, jalapeno gratinated on a
toasted bread and served with fries

BAO WOW

روبيان االلعاب النارية
روبيان مقلي مقرمش مع صلصة كريمة سريراشا
الخاصة من الشيف

Crisp fried shrimp tossed with our chef’s creamy
Sriracha sauce

BARBEQUE BEEF TOAST

سلة الدجاج والفطر
دجاج مع فطر متنوع مطهو مع كمأة من الكريمة وجبن
بارميزان يقدم في فطيرة

35

بارميزان وبطاطس مقلية
، بطاطس مقلية،كمأة مقلية بنكهة كريسبية
بطبقة علوية من جبنة البارميزان تُقدم مع
كمأة من المايونيز

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

رينبو ساليدرز

Rainbow Sliders

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

شوربة فواكه البحر وجوز الهند

Seafood and Coconut Soup

سلطة الدجاج واألفوكادو والكينوا

Chicken Avocado and
Quinoa Salad

SEAFOOD AND COCONUT SOUP

35

35

Lemon and fennel flavoured coconut broth with
clams, squid, mussels, fish and prawn

CHICKEN AND CORN
CHOWDER SOUP

28

28

55

55

45

Lettuce, cucumbers, red onions, tomatoes, Greek
olives, peppers, pita crisp and feta cheese with
lemon-herb vinaigrette dressing

CHICKEN CAESAR SALAD

سلطة الدجاج واألفوكادو
والكينوا
 بذور دوار الشمس، خس، أفوكادو،دجاج كاجون مشوي
 ذرة مجففة مثلجة تقدم مع كينوا بيضاء مع خبز،واليقطين
محمص وعسل الخردل

Grilled Cajun chicken, avocado, lettuce, sunflower
and pumpkin seeds, freeze dried corn served with
white quinoa, croutons and honey mustard dressing

GREEK SALAD

دجاج وحساء الذرة
 كرفس مع، بطاطس، جزر، دجاج،مرق ثقيل مع الذرة
أعشاب طازجة وتوابل كريول

Thick and hearty broth with corn, chicken, carrot,
potato, celery, fresh herbs and creole spices

CHICKEN AVOCADO AND
QUINOA SALAD

شوربة فواكه البحر وجوز الهند
مرق جوز الهند بنكهة الليمون والشمرة مع سمك
وحبار وروبيان. صدفى

45

سلطة يونانية
، فلفل، زيتون يوناني، طماطم، بصل أحمر، خيار،خس
بيتا كريسبية وجبنة فيتا مع صلصة خل الليمون واألعشاب

45

Grilled chicken, romaine lettuce, shaved
parmesan cheese and garlic croutons with
creamy Caesar dressing

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

45

سلطة سيزر بالدجاج
 جبنة بارميزان المبشورة، خس روماني،دجاج مشوي
وخبز محمص بالثوم مع صلصة سيزر الكريمية

 قد تختلف الصور.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات
.المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

60

		
بيتزا مارغاريتا
صلصة طماطم مع جبنة موزاريال وحبق حلو إيطالي

75

تاكو مكسيكية
، فلفل حلو بالفرن، دجاج راجو،صلصة الطماطم المتبلة
 جبن مونتيري جاك مغطاة، جواكامول،بصل
برقائق الناتشوز

75

ميت فاكتري
، لحم بقر في الفرن، دجاج مشوي، دجاج راجو،بيف ببروني
صلصة باربكيو مع موزاريال وطماطم

65

بيتزا ببروني

ذي كريك ويدنغ

The Greek Wedding

ببروني كالسيك على صلصة طماطم مع الجبن

70

ذي كريك ويدينغ
 زيتون، صدر دجاج مشوي، موزاريال وبارميزان،جبن فيتا
 اوريجانو وزيت الزيتون، بصل طازج وطماطم،أسود
البكر الممتاز

65

الفطر
 ثوم مشوي، بري، جبن ببر جاك، زعتر،فطر ُمشكل
وتوابل إيطالية

MARGHERITA PIZZA

60

TACO MEXICANA

75

MEAT FACTORY

75

PEPPERONI PIZZA

65

THE GREEK WEDDING

70

MUSHROOM

65

Tomato sauce, mozzarella cheese and
Italian sweet basil

Spiced tomato sauce, chicken ragu, roasted
sweet peppers, onions, guacamole, monetary
Jack cheese topped with nacho chips

Beef pepperoni, chicken ragu, grilled chicken,
roast beef, barbeque sauce, mozzarella and
tomato

Classic pepperoni on a tomato sauce and
cheese base

Feta, mozzarella & parmesan, grilled chicken
breast, black olives, onions & tomatoes,
oregano and extra virgin olive oil

Mixed mushrooms, thyme, pepper jack cheese,
brie, roasted garlic and Italian seasoning

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

أضف الى طبقك
15
12
٨
١٥
١٢

لحم بقر مقدد
جبن
هاالبينو
حلقات بصل مقلية
		بيض مقلي

TASTY TOPPINGS

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

Beef Bacon

15

Cheese

12

Jalapeños

8

Fried Egg

12

Fried Onion Rings

15

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

تكس مكس وافل

Tex Mex Waffle

TEX MEX WAFFLE		

Warm waffle served with chicken ragu, grilled
chicken, guacamole, beans and corn salsa.
Topped with grated cheese and nachos

SRIRACHA CHICKEN WAFFLE

Warm waffle with pulled chicken, crispy fried
Sriracha chicken and cheddar cheese dressing.
Topped with Caesar salad

THE SIGNATURE
SUGAR FACTORY BURGER

Premium beef patty, lettuce, tomatoes, minced pickles,
crispy fried onion rings, fried egg, Sugar Factory’s
special sauce and your choice of cheddar, pepper
jack, Swiss cheese on a brioche bun

65

55

65

65

55

65

CLASSIC CHEESEBURGER
Grilled beef patty, lettuce, tomato, onion,
cheese on a toasted brioche bun

55

BORDELAISE BURGER

65

٦٥

SRIRACHA CHICKEN BURGER

58

٥٨

PERI PERI CHICKEN BURGER

58

58

BUFFALO CHICKEN BURGER

58

CHICKEN CHEETOS
BLOWOUT BURGER

58

THE SUGAR FACTORY CLUB SANDWICH

68

Grilled beef patty melted Swiss cheese, sautéed
mushrooms, tomato, veal demi-glace sauce on a
brioche bun
Crispy fried chicken tossed with our sriracha sauce,
creamy cheese sauce, breakfast pickle, lettuce and
wasabi mayonnaise on a brioche bun

Grilled peri-peri infused chicken breast,
pickle, lettuce, tomatoes, crispy onions,
sriracha aioli and cheese on a brioche bun
Buttermilk battered chicken fingers tossed in buffalo
sauce, lettuce, and herb mayo on a brioche bun

55

58

58

Chicken & cheese blend fried till crispy served with
lettuce, fried egg, ginger tomato chili jam, Cheetos with
truffle mayonnaise on a brioche bun
Grilled chicken, crispy beef bacon, provolone,
cheddar, lettuce, avocado, tomatoes,
fried egg and herb mayo on toasted white bread

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

68

تكس مكس وافل

، جاكومول، دجاج مشوي، مع دجاج راجو،وافل دافئ
صلصة الفول والذرة بطبقة علوية من الجبنة
المبشورة والناتشوز

وافل دجاج سريراتشا

، دجاج سريراشا مقلي كريسبي،وافل دافئ مع دجاج ُمسحب
وصلصة جبن تشيدر وطبقة علوية من سلطة سيزر

برغر خاص من شغر فاكتوري

، مخلالت مفرومة، طماطم، خس،باتي لحم البقر
 صلصة خاصة من، بيض مقلي،حلقات بصل مقلية
 ببر جاك أو جبنة،ُشغر فاكتوري واختيارك من جبنة شيدر
سويسرية على خبز البرغر بريوش

برغر الجبن كالسيكي

 بصل وجبن على خبز بريوش محمص، طماطم،خس

برغر بورديليس

، سوتيه الفطر، جبنة سويسرية ذائبة،باتي لحم البقر مشوي
غالس على خبز البرغر بريوش- صلصة فيل ديمي،طماطم

برغر الدجاج سريراشا

، دجاج سريراشا مقلي،وافل دافئ مع دجاج مسحب
 تعلوها طبقة من سلطة سيزر.جبن شيدر وصلصة رانش

برغر الدجاج بيري بيري

، طماطم، خس، مخلل،صدر دجاج بيري بيري مشوي
بصل مقرمش وسريراشا أيولي وجبن على خبز البرغر بريوش

برغر أصابع الدجاج بفالو

، خس،دجاج بعجينة الحليب متبل بصلصة بفالو
طماطم ومايونيز باألعشاب على خبز البرغر بريوش

برغر دجاج تشيتوس

،دجاج وجبن ممزوج مقلي حتى النضج يقدم مع خس
 مربى الزنجبيل والطماطم مع تشيتوس،بيض مقلي
ومايونيز على خبز البرغر بريوش

كلوب شغر فاكتوري

 جبن، بروفولوني، لحم بقر مقدد كريسبي،دجاج مشوي
 بيض مقلي ومايونيز، طماطم، أفوكادو، خس،تشيدر
األعشاب على خبز أبيض محمص

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

سلمون محمر

Pan Roasted
Salmon

ساق لحم الخروف
مطهو ببطء

األطباق الجانبية

24
22
22
22
20
20
18
٢٠

Braised Lamb
Shank

فطر مشوي
		
خضار بالزبدة
		بطاطس مهروسة
		
حلقات بصل مقلية
		
سبانخ مع بطاطس
بطاطس روستي
		
سلطة مشكلة
فرايز

SIDES
Sauteed Mushrooms
Buttered Vegetables
Mashed Potatoes
Fried Onion Rings
Spinach and Potato
Potato Rostie
Mixed Salad
Fries

24
22
22
22
20
20
18
20

ستيك جراتن

Cube Steak
Gratin

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

ستيك فيليه

Fillet Steak

FILLET STEAK

Grilled fillet steak with buttered vegetable,
mashed potato and your choice of sauce

RIB EYE

Rib eye steak, pan seared to perfection, served
with potato wedges and buttered vegetables

128

128

148

148

الصلصات

• Peppercorn Sauce

• صلصة حبوب الفلفل
• صلصة الجبن األزرق
• صلصة الفطر
• صلصة بيرنيس كالسيكية
• جس

• Blue Cheese Sauce
• Mushroom Sauce
• Classic Béarnaise Sauce
• Jus

Diced strip loin steak and toasted bread, tossed
in our homemade seasoning.Topped with cheesy
mushroom sauce and gratinated. Served with fries

BRAISED LAMB SHANK

Slow braised lamb shank with mashed potato

PAN ROASTED SALMON

Norwegian salmon, mashed potato,
grilled asparagus with lemon butter sauce

LAMB CHOP

Grilled New Zealand lamb chops with
mashed potato, broccoli and gravy

LEMON GARLIC PRAWN

Lemon garlic and parsley flavoured sautéed
prawns served with mashed potato,
broccoli and mushroom

ريباي

شوح في المقالة حتى النضج يقدم مع بطاطس
ُ  ُي،ستيك ريباي
ويدجز وخضار بالزبدة

SAUCE

CUBE STEAK GRATIN

ستيك فيليه
 بطاطس،ستيك فيليه مشوي مع خضار بالزبدة
٠مهروسة مع إختيارك الصلصة

95

95

ستيك جراتن
ستيك لحم البقر مع خبز توست متبل بتوابل
 مغطى بفطر بالجبن وجراتين يقدم مع،محضرة محليا
بطاطس مقلية

95

٩٥

ساق لحم الخروف مطهو ببطء يقدم مع
بطاطس مهروسة

88

88

سلمون محمر
،سلمون نرويجي مع بطاطس مهروسة
نبات الهليون المشوي مع صلصة زبدة الليمون

139

139

لحم الغنم
لحم غنم نيوزيالندي مع بطاطس مهروسة
وبروكولي ومرق

95

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

ساق لحم الخروف مطهو ببطء

95

روبيان بالليمون والثوم
روبيان منكه بالليمون والثوم ونكهة البقدونس يقدم مع
 بروكولي وفطر،بطاطس مهروسة

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

لحم البقر الحار صنداي

Hot Beef Sundae

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

ريزوتو الدجاج والفطر

Chicken Mushroom Risotto

PLATES & BOWLS
CHINESE FIVE SPICED CHICKEN &
WOOD EAR MUSHROOM
Stir-fried shredded chicken, wood ear
mushroom, Chinese five spice and chili,
served with steamed rice

THAI GREEN CURRY

Prawn simmered in Thai green curry,
fresh galangal, lemon leaf, lemon grass and
bamboo shoots, coconut cream, finished with
fresh basil. Served with steamed rice
(Ask your server for other options)

أطباق وسلطانيات
60

٦٠

 خمس توابل صينية، فطر،دجاج قطع صغيرة مقلي عميقا
ممزوجة مع الفلفل يقدم مع أرز على البخار
70

٧٠

)(إسأل النادل عن الخيارات األخرى

65

٦٥

CHICKEN PARMIGIANA

60

٦٠

Breaded chicken breast topped with tomato
sauce, mozzarella cheese served with spinach,
rocket salad and balsamic glaze

BAKED RANCHER CHICKEN

Oven baked half chicken on the bone with
pounded spices, lemon and chipotle peppers
served with buttered vegetable

GRILLED CHICKEN & GRAVY

Thyme marinated grilled chicken breast
served with potato mash and broccoli and
mushroom gravy

CHICKEN MUSHROOM RISOTTO

Risotto rice cooked with chicken, button, porcini,
shimji mushroom finished with parmesan,
brie and truffle butter

كاري أخضر تايالندي
،روبيان ُيطهى بالكاري األخضر التايلندي
، ليمون غراس وبراعم الخيزران، ورق ليمون،جاالنجال طازج
. مع الحبق الطازج ُيقدم مع األرز المبخر،كريم جوز الهند

HOT BEEF SUNDAE

Beef brisket, chili corn carne, mashed potato,
cheddar cheese, our house gravy finished with
croutons and cherry tomato

دجاج التوابل الصينية
الخمسة والفطر

لحم البقر الحار صنداي
 بطاطس،لحم البقر المدخن مع لحم مفروم بالفلفل
 جبن شيدر مع مرقنا الخاص يزين بخبز محمص،مهروسة
وطماطم كرزية

دجاج بارميجيانا
،صدر دجاج محمص يغطى بصلصة الطماطم
جبن موزاريال يقدم مع سبانخ وسلطة الجرجير
وصقيل بلسمي

65

65

دجاج رانشر مخبوز
نصف دجاجة في الفرن مع التوابل وليمون
وشيبوتل الفلفل يقدم مع خضار بالزبدة

58

٥٨

دجاج مشوي مع مرق
صدر دجاج مشوي متبل بالزعتر يقدم مع بطاطس
مهروسة وبروكولي ومرق الفطر

65

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

٦٥

ريزوتو الدجاج والفطر
، فطر بوتون،أرز الريزوتو يطهى مع الدجاج
 مع بارميزان وكمأة من الزبدة، فطر شيمجي، فطر بارسني

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

PASTA
LEMON CHIPOTLE
SEAFOOD SPAGHETTI

Lemon and chipotle flavoured tomato sauce
cooked with prawn, mussel, clam, cream
dory and squid tossed with spaghetti

TOMATO BASIL, CHEESE
PASTA AND CHEETOS

Fettuccini tossed with fresh tomato sauce,
basil oil and topped with burrata cheese and
Cheetos crumbs

SHORT RIB BOLOGNESE

Shredded Beef short rib, slow cooked meat
sauce tossed with spaghetti and parmesan cheese,
truffle butter

باستا
78

60

70

GRILLED CHICKEN
ARRABBIATA

65

PENNE MUSHROOM
CREAM SAUCE

60

PENNE IN PINK SAUCE

50

Grilled chicken, tomatoes, chili flakes,
garlic basil and parmesan tossed with penne

Penne tossed with mushroom, fresh thyme
infused cream sauce

Penne tossed in combination of tomato and
cream sauce

ADD ON
Chicken
Prawns
Broccoli/Mushroom

15
20
10

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

سباغيتي مع فواكه البحر
وشيبوتل الليمون

78

صلصة الطماطم متبلة بشيبوتل الليمون تطهى مع
 كريم دوري وحبار مع سباغيتي، بلح البحر،الروبيان

باستا بالجبن مع الطماطم
		
والريحان وتشيتوس

60

70

،فيتوشيني مع صلصة الطماطم الطازجة
زيت الريحان تعلوها جبنة البوراتا وتشيتوس

سباغيتي لحم ضلع البقر
القصير البولوني

لحم ضلع بقر قصير مسحب مدخن مع صلصة اللحم
المطهوة ببطء مع سباغيتي وجبن بارميزان وكمأة الزبدة

65

60

50

أضف
١٥
20
١٠

ارابيتا الدجاج المشوي

 ثوم، رقائق الفلفل الحار، طماطم،دجاج مشوي
وحبق وجبن بارميزان تغمس مع بيني

بيني الفطر وصلصة الكريمة

بيني مع الفطر وزعتر طازج وصلصة الكريمة

بيني في صلصة وردية
بيني مغموسة في الطماطم وصلصة كريمية

الدجاج
الروبيان
البروكولي أو الفطر

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

وافل الموز والبندق

Banana Hazelnut Waffle

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

NUTELLA CHOCOLATE
PANCAKE

45

BANANA HAZELNUT WAFFLE

45

ANGELS IN HEAVEN WAFFLE

45

Buttermilk pancakes served with marshmallows,
strawberries, banana, melted hazelnut chocolate.
Topped with Nutella, whipped cream and
maple syrup

Warm waffle, nutella, brownie chunks, hazelnut
crunchies served with chocolate sauce and banana

Warm waffle topped with fresh berries,
milk chocolate served with banana and
ice cream

TRADITIONAL FRENCH TOAST
Rich buttered brioche slices sprinkled with
cinnamon sugar served with butter and
maple syrup

٤٥

٤٥

٤٥

48

48

توست فرنسي تقليدي
شرائح بريوش غنية مع قرفة بالسكر يقدم مع الزبدة
وشراب القيقب

50

S’MORES CREPE

45

45

NUTELLA CREPE

45

45

Nutella filled crepe, milk chocolate hazelnut
crunchies, melted milk chocolate chunks and
ice cream

وافل أنجلز إن هافن
، شوكوالتة الحليب،وافل ساخن مغطى بالتوت الطازج
يقدم مع موز وأيس كريم

50

Chocolate filled crepe, toasted marshmallows,
crushed crackers, melted chocolate chunks and
ice cream

وافل الموز والبندق
 فتات البندق يقدم، قطع براوني، نوتيال،وافل دافئ
مع صلصة الشوكوالتة والموز

CHOCOLATE DECADENCE
FRENCH TOAST

Dark chocolate filled brioche, topped with
strawberries, chocolate sauce and white
chocolate curls

بانكيك شوكوالتة النوتيال
، فراولة،بانكيك عجينة الحليب ُيقدم مع مارشامالو
 بطبقة علوية من نوتيال، شوكوالتة البندق الذائبة،موز
والقشدة وشراب القيقب

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

توست فرنسي بالشوكوالتة
بريوش محشو بالشوكوالتة الداكنة مغطى بالفراولة
وصلصة الشوكوالتة مع شوكوالتة بيضاء مجعدة

كريب سمورز
 فتات الكراكر، توست مارشمالو،كريب محشو بالشوكوالتة
وشوكوالتة ذائبة مع أيس كريم

كريب النوتيال
 فتات شوكوالتة الجوز والحليب،كريب محشو بالنوتيال
واأليس كريم

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

MUG CAKES
Cake me up before you sleep

S’MORES MUG CAKE

45

UBE SURPRISE

38

ROSE AND SAFFRON

38

DATE AND NUTELLA

38

FANTA CAKE

45

RICH CHOCOLATE AND
NUTELLA

40

RED VELVET CAKE

28

BROWNIE WITH VANILLA
ICE CREAM

38

Rich chocolate cake, tiramisu cream and toasted
marshmallow served with nutella sauce

Purple yam and candied coconut cake sponge
finished with ube frosting

Rose flavoured Dolce de leche pudding,
mascarpone frosting, saffron and vanilla sauce

Date flavoured Nutella pudding, Nutella sauce,
crackling candy, vanilla cream

Fanta macerated Carrot cake, Fanta cream
cheese, candied ginger, lotus soil, orange with
passion fruit caviar and Fanta nectar

Dark chocolate cake, Nutella fudge cake
served with Nutella soil, raspberry glaze and
orange

Vanilla bean cream cheese icing, white
chocolate curls and raspberry sauce

Triple Chocolate brownie, Dark chocolate fudge,
Nutella soil and vanilla ice cream
مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

كعكات الماج
تناولني قبل أن تنام

كعكة سمورس ماج

45

كعكة الشوكوالتة الداكنة الناعمة ،فتات النوتيال ،كريم
تيراميسو والمارشمالو يقدم مع صلصة النوتيال

أوبي المفاجأة

38

بطاطس حلوة بنفسجية وكعكة جوز الهند المحلى
مع صقيع أوبي

الورد والزعفران

38

بودينغ دولشي دي ليتش منكه بالورد ،صقيع ماسكربوني
مع صلصة الزعفران والفانيال

تمر ونوتيال

38

بودينغ التمر منكه بالنوتيال ،صلصة النوتيال،
طقطقة الحلوى وكريم الفانيال

كعكة فانتا

45

كعكة الجزر والفانتا ،كريم الجبن والفانتا ،زنجبيل محلى،
فتات اللوتس ،برتقال مجفف مثلج ،عسل مانوكا مع كافيار
فاكهة الباشن ونكتار الفانتا

شوكوالتة غنية ونوتيال

40

كعكة الشوكوالتة الداكنة ،كعكة حلوى النوتيال تقدم مع فتات
النوتيال ،توت العليق اللزج و برتقال مجفف مثلج

كعكة ريد فلفيت

28

جبن فول الفانيال الكريمي مع شوكوالتة بيضاء مجعدة
وصلصة توت العليق

براوني مع أيس كريم الفانيال
براوني الشوكوالتة مع فودج الشوكوالتة الداكنة،
فتات النوتيال وفانيال األيس كريم
∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن.
قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي.
السعر يشمل  ٪5ضريبة القيمة المضافة

٣٨

CELEBRITY SUNDAES

Serves 2 people

65

THE CLASSIC

Vanilla, chocolate and strawberry ice cream covered
with hot fudge, pineapple, strawberry and caramel
sauce, topped with sprinkles, whipped cream and a
cherry on top!

LOTUS & APPLE

Lotus ice cream, butterscotch sponge, sous vide coffee
apple and raisin pie mix, lotus crumble, apple coulis
served with lemon glace and lotus sauce

RED VELVET

Red velvet ice cream with rich red velvet cake and
cream cheese pops, raspberries meringue topped with
candy hearts, warm vanilla fudge, gold leaf and pink
sprinkles.

PISTACHIO AND SAFFRON

Saffron pistachio ice cream, cardamom sponge,
toasted kunafa, orange confit and rose honey sauce
served with sesame tuile and gold leaf.

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

ريد فلفيت

Red Velvet

صنداي خاص باإلحتفال
يكفي لشخصين

65

الكالسيكي
أيس كريم الفانيال والشوكوالتة والفراولة مغطاة بهوت فودج،
أناناس ،صلصة الفراولة والكراميل مع طبقة علوية من
الكريمة والكرز!

التفاح واللوتس
أيس كريم اللوتس حلوى إسفنجية ،فطيرة الزبيب والقهوة
والتفاح يقدم مع صقيع الليمون وصلصة اللوتس

ريد فلفيت
ايس كريم ريد فلفيت مع كعكة ريد فلفيت وكرات الجبن
الكريمية ،توت ،مغطى بقلوب الحلوى مع فودج الفانيال
الساخن وأوراق ذهبية ووردية

فستق وزعفران
أيس كريم الفستق والزعفران وإسفنجة الهيل ،كنافة مع
كريم الفانيال وصلصة العسل والورد مزينة بالسمسم مع
كونفيت البرتقال وأوراق ذهبية

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن.
قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي.
السعر يشمل  ٪5ضريبة القيمة المضافة

∙دالمرجو إخبارنا إذا لديكم أي حساسية من أي نوع من األطعمة أو إذا لديكم أي طلب خاص

∙Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs

مكسرات وجلوتن

Nuts & Gluten

WORLD FAMOUS
SUGAR FACTORY
KING KONG SUNDAE

450

450

24 Scoops of ice cream
Covered with hot fudge, caramel and strawberry
sauce, sliced bananas, toasted marshmallows,
chocolate chip cookies, crushed waffle cones,
Gummi bears, white chocolate strawberry shavings
and toasted walnuts with whipped cream, giant
lollipops and sparklers on top!

مثلجات كنغ كونغ
المشهورة في
العالم من شغر فاكتوري
 مغرفة من األيس كريم24

، شرائح الموز، صلصة الكراميل والفراولة،مغطاة بالهوت فودج
، كوكيز رقائق الشوكوالتة، قطع ريسي،مارشمالو محمص
 الفراولة، الشوكوالتة البيضاء، غومي بيرز،مخاريط وافل مهروس
 جاينت لوليبوز مع،المبشورة والجوز المحمص مع القشدة
!رشات من األعلى

BEVERAGES

مشروبات

WATER

ماء

Small

9

Large

16

١٦

كبير

WATER SPARKLING		

10

١٠

			ماء غازي

SOFT DRINKS
(BOTTOMLESS FOR ONE)
Coke, Sprite, Fanta and Diet Coke

16

SINGLE ESPRESSO

14

14

اسبريسو فردي

DOUBLE ESPRESSO 		

18

18

اسبريسو مزدوج

AMERICANO

18

18

امريكانو

CAFE LATTE

22

22

قهوة التيه

CAPPUCCINO

22

22

كابوتشينو

TURKISH COFFEE

18

18

قهوة تركية

TEA

18

18

الشاي

٩

16

صغير

المشروبات الغازية
)( إعادة التعبئة للفرد
 فانتا كوكا دايت، سبرايت،كوكا

English Breakfast Tea
Green Tea
Jasmine Tea
Kadak Tea

All of our delicious food is prepared in an environment that contains nuts & gluten.
Photos displayed in our menu may vary due to promotional use.
The price includes 5% VAT

شاي اإلفطار اإلنجليزي
شاي أخضر
شاي الياسمين
شاي كرك

.يتم إعداد كافة األطعمة الشهية لدينا في بيئة تحتوي على المكسرات و الجلوتن
.قد تختلف الصور المعروضة في القائمة لدينا بسبب االستخدام الترويجي
 ضريبة القيمة المضافة٪5 السعر يشمل

