BY THE BOWL

BREAKFAST PANINIS

Urth Bread Pudding Breakfast
Turkey Bacon & Cheese Panini
Warm bread pudding, served
Eggs, Turkey bacon, roasted peppers and
with your choice of slow roasted apples
mozzarella cheese grilled on country bread.
or caramelized bananas with steamed
Served with mild tomato dipping sauce.
milk.
45AED
37AED
Egg White & Spinach
Urth Granola™ Bowl
Breakfast Panini
Oven roasted oats, almonds,
Egg whites, sautéed spinach and
sundried blueberries, cranberries
mozzarella cheese grilled on wheat
pumpkin, sunflower seeds sweetened
bread. Served with mild tomato dipping
with honey, spices and pure maple
sauce.
syrup.(With fresh fruits add 13AED)
37AED
42AED
T H E C O T TA G E PA N C A K E S ,
Organic Oatmeal
FRENCH TOAST & MORE
Served piping hot with organic
raisins, Urth granola and brown sugar.
Buttermilk Pancakes
(With fresh fruits add 13AED)
Our
house
made pancakes made with
42AED
buttermilk
griddled
to a golden brown
Apple Raisin Oatmeal
topped
with
Sidr
honey
butter. Served
Our organic oatmeal topped
with
pure
maple
syrup.
with slow roasted apples
45AED
in all their juices with organic
Gluten Free White Corn
raisins. Served with granola.
Pancakes
42AED
Our
house
made
gluten free pancakes
Banana Nut Oatmeal
made
with
sweet
corn
griddled to a golden
Our organic oatmeal topped with
brown
and
topped
with
Sidrhoney butter.
cooked bananas in a light caramel sauce
Served
with
pure
maple
syrup.
and sprinkled with toasted walnut
45AED
pieces. Served with granola.
37AED
All of the above pancakes can be served with your
The Urth Parfait
choice of one of the following, fresh strawberries,
A layered parfait of Urth granola
blackberries,
raspberries, blueberries add 17AED
and yogurt with fresh orange,
,
Bananas
or chocolate add 13AED.
mint and seasonal berry Ambrosia.
(With organic Greek yogurt add 6AED)
The Cottage Cakes Signature Dish
37AED
Our house made buttermilk pancakes
batter filled with fresh bananas. Griddled
Urth Caffe Gluten Free items are prepared
to a golden brown, topped with fresh
in a common kitchen with the risk of gluten
whipped cream, Sidr honey butter,
exposure. We cannot recommend our gluten
Cajeta and sweet crumbles.
free items for customers with Celiac Disease
41AED
French Toast
Our delicious brioche bread, drenched in
fresh cream and egg batter, griddled to a
golden brown. Served with whipped cream,
Sidr honey butter and pure maple syrup.
45AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

Crusted French Toast

Our delicious brioche bread,
drenched in fresh cream and egg
batter and crusted with organic
corn flakes, griddled to a golden
brown. Served with whipped cream
and pure maple syrup.
48AED

EGG DISHES

OMELETS & SCRAMBLES

SIDES

A L L - D AY B R U N C H

Our egg dishes are prepared
with eggs from non-GMO,
cage-free, vegetarian fed
chickens.

The Italian Omelet
Three eggs, loaded
with mozzarella, chicken sausage and
served with hot tomato relish on the
side.
42AED
The Mushroom Omelet
Three eggs with fresh mushrooms,
Roma tomatoes, red onions,
Monterey Jack cheese,
and truffle butter.
48AED
The Grilled Vegetable Omelet
Three eggs with grilled zucchini,
eggplant, mushrooms and roasted red
peppers, sprinkled with parmesan
cheese.
48AED
The Spinach & Feta Omelet
Three eggs with sautéed spinach, red
onions and imported feta cheese.
45AED
The Chicken Pesto Omelet
Three eggs with grilled chicken,
pesto, mozzarella and goat cheeses.
45AED
The Salmon Scramble
Three eggs with our natural smoked
salmon, organic tomatoes and chives.
48AED
Mediterranean Shakshuka
Peppers, onions, garlic and herbs
in a hot tomato sauce topped
with three fried eggs and
served with toasted bread.
52AED

Heirloom
Breakfast Potatoes
17AED
Turkey Bacon
16AED
Extra Egg Cooked
Any Style
9AED
Natural Smoked Salmon
32AED

Smoked Salmon Plate
Our fresh 100% natural smoked
salmon is served with a bagel,
capers, chives, cream cheese,
romaine lettuce, red onions
and fresh cracked black pepper.
69AED
The Cheese Plate
The finest brie, Jarlsberg, Gouda, and
French feta cheese served with a sliced
baguette and dried fruits and nut bread.
Garnished with sliced apples, seasonal
grapes, Dijon mustard and fresh mint
leaves…
It’s great for sharing!
Half 37AED
Full 58AED
The Egg Sandwich
Eggs with avocado, Monterey Jack cheese,
mild chilies, Roma tomatoes, lettuce and
mayonnaise on a rustic roll. Served with
mixed greens salad.
48AED
Organic Fresh Fruit Plate
The finest daily selection of seasonal fruits
served with Greek yogurt. Fruit is cut to
order.
Half 37AED
Full 58AED

Classic Belgian Waffle

Old-fashioned Belgian buttermilk
waffle. Served with pure maple syrup
and butter.
(With fresh berries add 17AED.
Fresh fruits 13AED)
52AED
B R E A K F A S T F AV O R I T E S
Urth English Breakfast

Two eggs any style, Urth potatoes,
mixed mushrooms, oven roasted
tomato, turkey bacon, chicken
sausage and whole wheat toast.
55AED
The Urth Breakfast

Mini croissants and danishes served
with cheese, turkey ham, jam and
butter. Fresh orange juice and coffee
of the day.
75AED
Breakfast Burrito

Your choice of flour or wheat tortilla
with scrambled eggs, organic black
beans, Monterey Jack cheese,
guacamole and salsa. Served with
a mild Chipotle sauce.
(Add braised beef for 15AED)
52AED

Eggs Salmone

Fresh baked bread, lemon mascarpone,
fresh avocado, natural smoked salmon
and wild arugula, topped with soft
poached eggs, chopped salsa verde
and fresh dill. Served with seasonal
melon.
48AED
Eggs Verde

Two poached eggs over a bed of wild
arugula, roasted corn, baby tomatoes
and poached asparagus spears tossed
with peppercorn dressing. Garnished
with cracked black pepper, basil oil and
reggiano parmesan cheese.
48AED
Eggs Any Style

Eggs cooked any style, served with
mixed greens salad, dressed with
Urth vinaigrette. Served with
salsa and fresh baked bread.
37AED

Avocado Crush

Avocado spread on toast, topped with
poached egg, zatar and chili flakes.
45AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

URTH PIZZA

Margarita Pizza
Tomatoes, fresh mozzarella and basil.
55AED
Pizza Primavera
Monterey Jack cheese, heirloom
mix tomatoes, poached asparagus,
Kalamata olives, grilled artichoke hearts on
100% Monterey Jack cheese pizza crust.
66AED
La Picante Pizza
Lots of mozzarella and cheddar cheese,
thin sliced jalapenos and
marinated chicken.
66AED
Melanzane Pizza
House roasted eggplant,
parmigiano reggiano, fresh basil,
tomato sauce, castelvetrano
olives and fresh mozzarella.
69AED
Pizza Catona
Tomatoes, mozzarella, burrata cheese, bresaola,
basil and arugula.
69AED
D’lox Pizza
Smoked salmon, herbed mascarpone,
red onions, arugula, fennel and capers.
66AED
Wild Mushroom Pizza
Sautéed wild mushrooms,
braised balsamic onions, mozzarella,
burrata and truffle pecorino cheeses.
Garnished with wild arugula.
69AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

BREADS & PASTRIES
Toasted Bagel
Served with butter
16AED
Jam OR cream cheese
16AED
Jam and cream cheese
16AED
Breads
Toasted rustic roll, baguette, sourdough,
whole wheat or gluten free bread.
Severed with butter
15AED
Jam OR cream cheese
15AED
Jam and cream cheese
15AED

Brioche Breakfast
Fresh baked Urth Brioche.
Served with butter, jam and
cream cheese.
16AED
Urth Croissants
Butter
15AED
Almond, Chocolate and
Chocolate Pistachio
17AED
Turkey and Cheese
17AED
Zaatar Croissant
17AED
Cheese Croissant
17AED
Urth Pastries & Danishes
Cheese Danishes
19AED
Mixed fruits and custard danish
20AED
Blueberry Danish
24AED
Girella Nutella
21AED
Muffins & Non Fat (NF) Muffins
Blueberry, chocolate, banana,
green tea and gluten free (GF)
seasonal fruit muffins.
17AED each
Scones
Chocolate Espresso
White Chocolate & Pecan
Blueberries
18AED each
BREAKFAST EXTRAS
Cream Cheese, Cottage
Cheese, Urth Jams
4AED
Pure Maple Syrup,
Peanut Butter,Fresh Salsa
6AED
Sliced Organic Tomato
7AED
Avocado or Black Beans
12AED
Sourdough Bread
7AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

URTH EXQUISITE
CAKES

URTH TIRAMISU

Coconut Royale
Carrot Cake
Chocolate Crown
Hazelnut Cake
Berries and Cream
40AED per slice

Matcha Tiramisu
Pistachio Tiramisu
Urth Italia Tiramisu
Earl Grey Tiramisu
37AED each

FAMOUS CHEESECAKE

FRESH BACKED CLASSIC
COOKIES

New York Cheesecake
37AED
Three Layer

(Chocolate, Espresso, Vanilla)

37AED
Oreo Cheesecake
37AED
Blueberry Cheesecake
42AED

OLD –FASHION PIES
Pies are baked fresh everyday.

Granny Smith Apple Pie
Coconut Custard Pie
Banoffee Pie
Old – Fashioned Pecan Pie

37AED
37AED
37AED
42AED

POUND CAKE
Coconut
Blackout
32AED per slice
OT H E R

G O O D I E S

Decadent Brownie
32AED
Served warm with vanilla ice cream
40AED

EXTRAS

Add flavors to any drink 4AED
Add organic milk to
your drinks for a fuller expen- Vanilla, gingerbread, hazelnut, almond,
rience!
caramel, coconut, banana, mango or mint.

We bake our cakes each day, using only the
finest natural and organic ingredients such
as imported chocolate, fresh cream, organic
fresh eggs and European style butter.

Unbelievably rich and creamy.

ESPRESSO DRINKS

Chocolate Chunk Pecan
Oatmeal – Raisin
Triple Chocolate Chunk
16AED each
URTH VEGAN DESSERTS
(Egg & Dairy Free)

Vegan Chocolate Cake
Our vegan chocolate cake contains
absolutely no dairy, eggs, or animal
products of any kind.
32AED
URTH SPECIAL
DESSERTS
Bavarian Berry Tart
Puff pastry tart filled with Bavarian
pastry cream and topped with fresh
fruits (contains almonds).
42AED
Fruit Tart
Glazed Fresh berries on vanilla custard
cream in pastry tart shell.contains almonds.
42AED
Urth Napoleon
Our secret recipe pastry cream in
housemade puff pastry and
caramelized sugar.
37AED
Tre Latti
Vanilla sponge cake soaked in 4
different sweet milk, a layer of
Chantilly cream and iced with a
caramelized meringue.
37AED
Flourless
Gluten free exquisite chocolate cake.
37AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

Organic Milk Extra
SM 4AED MED 6AED LG 10AED
Single
Double
Espresso
16AED 19AED
Espresso Macchiato
18AED
20AED
Our espresso with a dollop of steamed milk.
Caffe Bebero
20AED
23AED
A short espresso layered with sweetened
condensed milk.
Green or Red Tea Espresso
26AED
Green or Red Tea Bebero
28AED
SM
MED
LG
Cappuccino
24AED 26AED 28AED
Espresso capped high with lots of foamy milk.
Italian Cappuccino 24AED 26AED 30AED
Authentic Italian cappuccino prepared by
carefully folding thick, creamy frothed milk into
espresso.
Highly recommended!
Caffe Latte
24AED 26AED 30AED
Some say ours is the best in the world!
Spanish Latte
25AED 28AED 31AED
A sweet, creamy cafe latté inspired by coffee in
Barcelona.
Honey Vanilla Latte 26AED 28AED 31AED
Vanilla, a touch of honey, espresso and steamed
milk.
Caffe Mocha
24AED 26AED 31AED
Rich, hot cocoa poured over espresso.
Mocha Mint
24AED 26AED 31AED
Mint flavor, whip cream with mint chocolate
shavings.
Caffe Quadra
25AED 27AED 31AED
Extra strong cafe latté prepared with many
ristretto espresso shots.
Rude Awakening 20AED 23AED 27AED
Our famous dark Manhattan Mudd™
coffee with espresso poured on top!
Caffe Breve
23AED 25AED 29AED
Espresso drink prepared with half n half.
(Half whole milk and half cream).

COFFEE & COCOA
SM
MED
LG
Coffee of The Day 11AED 13AED 15AED
One Refill of Coffee 6AED 7AED 8AED
Hot Cocoa
23AED 25AED 28AED
Organic Milk
17AED 20AED 24AED
With natural vanilla, sugar free vanilla,
gingerbread, hazelnut, almond, caramel,
coconut, banana, mango or mint flavor.
French Press Coffee
20AED 26AED

Add Boba tapioca pearls to any drink 7AED
Real whipped cream add 4AED
Substitute almond, rice, soy or coconut
milk in any drink.
Drinks can be made unsweetened upon
request.
Recycle! Bring your own
tumbler for a 1AED DISCOUNT

ORGANIC TEA
DRINKS
SM

MED

JUICES & SMOOTHIES
MED

LG

LG

Fresh Juice
28AED 34AED
Hot Tea
16AED 23AED
Fresh squeezed from seasonal fruits
Choose from our world class,
hand-picked estate teas: Black, oolong,
delivered daily. orange, apple, carrot.
green and certified organic herbal infusions.
Smoothies
28AED 34AED
Green Americano
20AED
Choose from fresh seasonal fruits of the
Made with organic Wazuka green tea.
day, such as strawberries, bananas, kiwis,
African Tea Latte 27AED 29AED 33AED pineapple and mango. Please ask for availability.
Organic Rooibos tea with traditional African spices. Homemade Lemonade
25AED
Divine Spice Chai Latte 27AED 29AED 33AED Naturally delicious.
Our own multi herbal tea prepared with
steamed milk and honey in the Indian
SODAS & BOTTLED
tradition—naturally caffeine free!
DRINKS
English Tea Latte 27AED 29AED 33AED
A rich creamy organic tea latté...
Perfect for high tea!
Coca Cola, 7up, Orangina,
Japanese Tea Latte 27AED 29AED 33AED
San Pellegrino
Made with organic matcha green tea.
Moroccan Tea Latte 27AED 29AED 33AED
(Orange,
Lemon, Orange Pink)
Made with organic green tea and cool cream mint.
15AED
Thai Red Tea Latte 27AED 29AED 33AED
A creamy Thai style latté with organic Rooibos.
Still or Sparkling Mineral Water
Iced Tea of the Day
20AED
500 ml
1 Lt
Urth Ice Tea
23AED
16AED
26AED
Half tea, half lemonade.

BLENDED ICE DRINKS
Made individually to order.
NO hydrogenated oil, artificial flavors or
preservatives. Most can be made sugar free.

Spanish Latte Granita
Our most famous blended ice
drink—creamy and sweet.
29AED
Caffe Granita
Blended ice cappuccino
with creamy vanilla.
28AED
Caffe Mocha Granita
Blended ice mocha with rich
chocolate and organic espresso.
31AED
Caffe Glace
House made vanilla
milkshake drenched with organic
espresso.
31AED
Monkey Granita
Organic espresso,
organic matcha green tea or organic
Rooibos with fresh banana
milkshake.
28AED
Milkshake
Chocolate or Vanilla.

URTH BOBAS

SPECIAL OCCASION
CAKES

Exotic ice tea cocktails blended or shaken to order.
Made with organic tea, natural flavors, milk** and
tapioca pearls.

On ice Blended
Organic Green Tea Boba*
31AED 34AED
Organic Black Tea Boba*
31AED 34AED
Organic Earl Grey Tea Boba* 31AED 34AED
*Available with natural vanilla, sugar free
vanilla, gingerbread, hazelnut, almond,
caramel, coconut, banana, mango or
mint flavor.
Organic Moroccan Mint Boba 31AED 34AED Urth Caffe can bring natural elegance,
beautiful decorations and exquisite taste to
Divine Spice Chai Boba.
Thai Red Tea Boba
31AED 34AED your weeding, birthday or special occasion
**Soy, rice, almond or organic milk
using the finest organic & natural
substitutions available for an additional charge.

ingredients
Please allow us at least 72 hours notice for
all orders. Kindly email or call us for any
enquiries needed.
catering@urthcaffe.ae
Tel: 04 589 7413

28AED
All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة
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أطباق اإلفطار

خبز البانيني لإلفطار
بانيني الديك الرومي والجبنة
تحرض من البيض ،ورشائح الديك الرومي،
والفلفل املحمر ،وجبنة املوزاريال بالخبز
الريفي .تقدم مع صلصة الطﺎﻤطم.
 45د.إ
بانيني بياض البيض والسبانخ
تحرض من بياض البيض ،وسوتيه السبانخ
مع جبنة املوزاريال املشوية عىل خبز
القمح .تقدم مع صلصة الطﺎﻤطم.
 37د.إ

بودينغ الخبز الخاص بإيرث
بودينغ الخبز الساخن ،يقدم مع اختيارك من
التفاح املحمر أو املوز املكرمل مع الحليب
املبخر.
 37د.إ
طبق الجرانوال الخاص بإيرث
الشوفان املحمص ،واللوز ،والتوت
األزرق املجفف ،والتوت الربي مع القرع ،وبذور
دوار الشمس املحالة بالعسل ،والبهارات،
ورشاب القيقب النقي.
)مع الفواكه الطازجة  13د.إ(.
البانكيك التقليدي و الفرنش توست
 42د.إ
الشوفان العضوي
البانكيك باللنب
يقدم ساخن مع الزبيب العضوي ،والجرانوال
الخاصة بإيرث والسكر البني.
تحرض بطريقة إيرث كافيه الخاصة مع
اللنب ،مغطاة بزبدة عسل السدر.
)مع الفواكه الطازجة  13د.إ(.
وتقدم مع رشاب القيقب النقي.
 42د.إ
 45د.إ
الشوفان بالتفاح والزبيب
الشوفان العضوي الخاص بإيرث ،مغطى بالتفاح بانكيك الذرة البيضاء الخالية من الجلوتني
تحرض بالذرة الحلوة بطريقةإيرث كافيه
املحمر مع الزبيب العضوي .يقدم مع الجرانوال .
الخاصة ،مغطاة بزبدة عسل السدر
 42د.إ
.
القيقب النقي.
وتقدم مع رشاب
الشوفان باملوز والجوز
 45د.إ
الشوفان العضوي الخاص بإيرث ،مغطى باملوز
املطبوخ مع صوص الكراميل الخفيف والجوز
جميع أطباق البانكيك ﻳمكن تقدميها
املحمص .يقدم مع الجرانوال .
باختيارك من الفراولة الطازجة ،التوت األزرق،
 37د.إ
التوت األحمر ،التوت األسود  17د.إ
إيرث بارفيه
املوز أو الشوكوالته  13د.إ
يحرض من طبقات من الجرانوال الخاصة بإيرث،
الكيك الريفي الخاص
والزبادي مع الربتقال الطازج والنعناع وتوت
يحرض بطريقة إيرث كافيه الخاصة،
أمربوزيا
مع اللنب واملوز ،مغطى بالكرﻳمة الطازجة
عند اختيارك الزبادي اليوناﻲﻧ العضوي
مع زبدة عسل السدر والكاراميل.
إضافة  6د.إ.
 41د.إ
 37د.إ
الفرنش توست
يحرض من خبز الربيوش الخاص،
مغطى بالكرﻤﻳة الطازجة والبيض،
ال تحرض أطباق إيرث كافيه الخالية من الجلوتني
يقدم مع الكرﻤﻳة و زبدة عسل السدر
يف مطبخ خاص ،مام يجعلها عرضة للجلوتني.
ورشاب القيقب النقي.
لذلك ال ننصح مرىض السيلياك بتجربة األطباق
 45د.إ
الخالية من الجلوتني

جميع األسعار تشمل الرضيبة All prices are inclusive of 5% VAT

كرستد فرنش توست
تحرض من خبز الربيوش الخاص،
مغطى بالكرﻤﻳة الطازجة والبيض،
ورقائق الذرة .ويقدم مع الكرﻤﻳة
ورشاب القيقب النقي.
 48د.إ
الوافل البلجيكية الكالسيكية
الوافل البلجيكية الكالسيكية باللنب.
تقدم مع رشاب القيقب النقي والزبدة.
)مع الفواكه الطازجة  13د.إ أو التوت  17د.إ(
 52د.إ
أطباق اإلفطار املفضلة

بيض الخضار
بيضتان مسلوقتان فوق طبقة من الجرجري
الربي ،والذرة املحمصة ،والطﺎﻤطم
الصغرية ،والهليون املسلوق ،مع صوص
حبوب الفلفل .تزين بالفلفل األسود
.
برميزان.
وزيت الريحان ،مع جبنة رجيانو
 48د.إ
بيض من أي نوع
بيض يحرض بأي طريقة ،يقدم مع سلطة
خرضاء طازجة بصوص الخل الخاص.
يقدم مع الصلصة والخبز الطازج.
 37د.إ
األومليت والبيض املخفوق

إفطار إيرث اإلنجليزي
بيضتان من أي نوع ،بطاطا إيرث،
األومليت اإليطايل
فطر مشكل ،طﺎﻤطم محمرة،
ثالث بيضات ،مع جبنة املوزاريال ونقانق
رشائح من الديك الرومي،
الدجاج ،تقدم مع مخلل الطﺎﻤطم الحار .
نقانق الدجاج ،توست القمح األبيض.
 42د.إ
 55د.إ
األومليت بالفطر
إفطار إيرث
ثالث بيضات مع الفطر الطازج ،وطﺎﻤطم
قطع صغرية من الكرواسان والدانيش ،تقدم
روما ،والبصل األحمر ،وجبنة مونتريي جاك
مع الجبنة ،ورشائح الديك الرومي ،والزبدة
مع زبدة الكأم .
واملرﻰﺑ .مع عصري الربتقال وقهوة اليوم.
 48د.إ
 75د.إ
أومليت الخضار املشوي
بوريتو اإلفطار
ثالث بيضات مع الكوسا املشوية
اختيارك من تورتيال الدقيق أو القمح ،مع البيض
والباذنجان ،والفطر ،والفلفل األحمر،
املخفوق ،والفاصوليا السوداء العضوية ،وجبنة
مونتريي جاك ،الجواكامويل والصلصة .تقدم مع
املحمر مع جبنة الربميزان .
 48د.إ
صوص التشيبوتيل متوسط الحرارة.
أومليت السبانخ وجبنة الفيتا
)إلضافة اللحم  15د.إ(
 52د.إ
ثالث بيضات ،مع سوتيه السبانخ ،والبصل
األحمر ،وجبنة الفيتا املستوردة
أفوكادو كرش
 45د.إ
صوص األفوكادو عىل قطعة من التوست ،تغطى
ببيضة مسلوقة ،وتزين بالزعرت وحبيبات الفلفل.
أومليت الدجاج بالبيستو
 45د.إ
ثالث بيضات مع الدجاج املشوي،
وصوص البيستو ،وجبنة املوزاريال وجبنة.
أطباق البيض
املاعز
 45د.إ
بيض مخفوق بالسلمون
تحرض أطباق البيض لدينا من بيض غري معدل
ثالث بيضات مع السلمون املدخن
حرة النباتية
جنيناً ،من الدواجن ال ُ
الطبيعي ،والطﺎﻤطم العضوية والكراث
 48د.إ
الشكشوكة الرشقية
تحرض من ثالث بيضات مقلية ،والفلفل،
والبصل ،والثوم ،واألعشاب ،مع صلصلة
الطﺎﻤطم الحارة
بيض بالسلمون
تقدم مع الخبز املحمص.
املسكربوﻲﻧ
خبز طازج مع جبنة
 52د.إ
بالليمون ،األفوكادو الطازج ،السلمون
املدخن الطبيعي والجرجري الربي ،مغطاة بالبيض
املسلوق ،مع الصوص األخرض والشبت الطازج.
تقدم مع البطيخ املوسمي.
 48د.إ
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األطباق الجانبية
بطاطا الهريلوم
 17د.إ
رشائح الديك الرومي
 16د.إ
بيضة إضافية من أي نوع
 9د.إ
سلمون مدخن طبيعي
 32د.إ

.

بيتزا اإلفطار

بيتزا مارجريتا
تحرض من الطﺎﻤطم وجبنة املوزاريال
الطازجة والريحان.
 55د.إ
بيتزا برميافريا
تحرض من جبنة مونتريي جاك ،وطﺎﻤطم
الهريلوم املشكلة ،والهليون املسلوق،
وزيتون كاالماتا ،والخرشوف املشوي
عىل عجينة البيتزا املكونة من جبنة مونتريي
جاك 100 %
 66د.إ
بيتزا البيكانتي
تحرض من جبنة املوزاريال ،وجبنة التشيدر،
ورشائح
الهاالبينو ،والدجاج املتبل.
 66د.إ
بيتزا ميالنزين
تحرض من الباذنجان املحمر الخاص،
وجبنة رجيانو برميزان ،والريحان الطازج،
وصلصة الطﺎﻤطم ،وزيتون كاستيلفيرتانو،
وجبنة املوزاريال الطازجة
 66د.إ

بيتزا كاتونا
تحرض من الطﺎﻤطم ،وجبنة املوزاريال،
وجبنة البوراتا ،ولحم الربيزاوال ،والريحان
والجرجري .
 69د.إ
ديلوكس بيتزا
تحرض من السلمون املدخن،
وجبنة املاسكربوﻲﻧ باألعشاب.
والبصل األحمر ،والجرجري.،والكرب والشمر.
 66د.إ
وايلد مرشوم بيتزا
تحرض من سوتيه الفطر الربي،
والبصل املحمر بخل البلسمك،
وجبنة املوزاريال ،وجبنة البوراتا ،وجبنة
البيكورينو بالكأم .مزينة بالجرجري الربي.
 69د.إ
أطباق الربنش
طبق السلمون املدخن
رشائح من السلمون املدخن والطبيعي
 .٪١٠٠تقدم مع خبز البيغل مع الكرب،
والكراث ،والجبنة  ،وخس الرومني ،والبصل
األحمر ،والفلفل األسود
 69د.إ
طبق األجبان
يحرض من أفضل أنواع جبنة الربي ،كارلسربغ،
غودا ،والفيتا الفرنسية ،ويقدم .مع خبز
الباغيت الفرنيس والفواكه املجففة ،وخبز
املكرسات .مزين برشائح من التفاح ،والعنب،
وخردل ديجون والنعناع الطازج .
مناسب للمشاركة!
كامل 58د.إ
نصف  37د.إ
ساندويتش البيض
وجبنة
تحرض من البيض واألفوكادو،
.
مونتريي جاك ،والفلفل متوسط الحرارة،
وطﺎﻤطم روما ،والخس واملايونيز مع الخبز
الريفي .تقدم مع سلطة خرضاء طازجة .
 48د.إ
طبق الفواكه العضوية الطازجة
مجموعة من الفواكه املوسمية الطازجة
تقدم مع الزبادي اليوناﻲﻧ .
تحرض عند الطلب.
كامل  58د.إ
نصف  37د.إ
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املخبوزات
خبز البيغل املحمص
يقدم مع الزبدة
 16د.إ
مع الجبنة أو املرﻰﺑ
 16د.إ
مع الجبنة واملرﻰﺑ
 16د.إ
الخبز
اختيارك من أنواع الخبز املحمص
من الخبز الريفي ،الباغيت الفرنيس،
خبز السوردوه ،خبز القمح الكامل،
أو الخبز الخايل من الجلوتني.
يقدم مع الزبدة
 15د.إ
مع الجبنة أو املرﻰﺑ
 15د.إ
مع الجبنة واملرﻰﺑ
 15د.إ
إفطار الربيوش
خبز الربيوش الطازج الخاص بإيرث،
يقدم مع الزبدة واملرﻰﺑ والجبنة.
 16د.إ
كرواسان إيرث
الزبدة
 15د.إ
اللوز ،الشوكوالته،
الشوكوالته بالفستق
 17د.إ
الديك الرومي والجبنة
 17د.إ
الزعرت
 17د.إ
الجبنة
 17د.إ

حلويات إيرث والدانيش
دانيش الجبنة
 19د.إ
دانيش الفواكه والكاسرتد
 20د.إ
دانيش التوت األزرق
 24د.إ
جريال نوتيال
 21د.إ
املافن واملافن الخالية من الدسم
التوت األزرق ،الشوكوالته ،املوز،
الشاي األخرض ،الفواكه املوسمية
الخالية من الجلوتني.
 17د.إ
سكونز
باالسربيسو الفواكه املجففة.
الشوكوالته البيضاء مع جوز البقان.
التوت األزرق.
 18د.إ للقطعة
اإلضافات
الجبنة ،جبنة القريش ،أنواع من مرﻰﺑ إيرث
 4د.إ
رشاب القيقب النقي،
زبدة الفول السوداﻲﻧ،
الصلصة الطازجة
 6د.إ
رشائح الطﺎﻤطم العضوية
 7د.إ
األفوكادو أو الفاصوليا السوداء
 12د.إ
خبز السوردوه
 7د.إ
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ترياميسو إيرث

كيك إيرث الفاخر
يخبز الكيك الخاص بإيرث كافيه يومياً ،باستخدام
أجود املقادير الطبيعية والعضوية مثل
الشوكوالته املستوردة ،والكرﻤﻳة الطازجة ،والبيض
العضوي الطازج ،والزبدة األوروبية .

كوكونت رويال
كيكة الجزر
تشوكوليت كراون
كيكة البندق
كيكة التوت والكرﻤﻳة
 40د.إ للقطعة

غنية وتتمتع بقوام كرميي

نيويورك تشيزكيك
 37د.إ
ثري الير
)الشوكوالته ،االسربيسو ،الفانيال (
 37د.إ
تشيزكيك األوريو
 37د.إ
تشيزكيك التوت األزرق
 42د.إ
اولد فاشون باي
تخبز فطائر إيرث الخاصة يومياً.

جراﻲﻧ سميث ابل باي
كوكونت كاسرتد باي
بانويف باي
اولد فاشون بيكان باي

 37د.إ
 37د.إ
 37د.إ
 42د.إ

باوند كيك
باوند كيك جوز الهند
البالك أوت
 32د.إ للقطعة
حلويات أخرى
براوﻲﻧ
 32د.إ
تقدم ساخنة مع ايسكريم الفانيال.
 40د.إ

مرشوبات االسربيسو

إضافة منكهات طبيعية ألي مرشوب  4د.إ

لنكهة أفضل ﻤﻳكن إضافة الحليب
العضوي ملرشوبك!

ترياميسو املاتشا
ترياميسو الفستق
ترياميسو إيرث إيطاليا
ترياميسو إيرل غراي
 37د.إ للقطعة

التشيزكيك املشهور

اإلضافات

الكوكيز الكالسييك الطازج
تشوكوليت تشنك بيكان
الشوفان والزبيب
تريبل تشوكوليت تشنك
 16د.إ للقطعة
حلويات إيرث النباتية

)خالية من البيض ومنتجات الحليب(

فيجان تشوكوليت كيك
كيكة الشوكوالته النباتية لدينا ال تحتوي
عىل أي من منتجات الحليب،
أو البيض ،أو أي منتج حيواﻲﻧ من أي نوع.
 32د.إ
حلويات إيرث الخاصة
بافاريان تارت التوت
تارت البف باسرتي محيش بكرﻤﻳة
البافاريان ومغطى بالفواكه الطازجة .
 42د.إ
تارت الفواكة
تارت الباسرتي محيش بكرمية الكاسرتد
بالفانيال وأنواع التوت املحىل.
تحتوي عىل اللوز.
 42د.إ
إيرث نابوليون
تحرض من الكرمية بالوصفة الرسية يف
عجينة البف باسرتي والسكر املكرمل.
 37د.إ
تري الﻲﺗ
كيك الفانيال اإلسفنجي املنقوع بأربعة
أنواع من الحليب املحىل ،وطبقة من كرﻤﻳة
شانتيه .مزين باملارينج املكرمل.
 37د.إ
فلورلس
كيك الشوكوالته الفاخر الخايل من
الجلوتني .
37
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إضافة حليب عضوي صغري  4د.إ وسط 6د.إ كبري  10د.إ

سنجل
16د.إ
 18د.إ

دبل
19د.إ
20د.إ

اسربيسو
اسربيسو ماكياتو
يحرض مع الحليب املبخر.
23د.إ
 20د.إ
كافيه بيبريو
اسربيسو صغري مع طبقة من الحليب املكثف واملحىل.
 26د.إ
اسربيسو الشاي األخرض أو األحمر
 28د.إ
بيبريو الشاي األخرض أو األحمر
وسط
صغري
 26د.إ
 24د.إ
كابتشينو
اسربيسو مغطى بالحليب ورغوة الحليب.
 26د.إ  30د.إ
 24د.إ
كابتشينو إيطايل
كابتشينو إيطايل تقليدي يحرض بإضافة الحليب.
الكرميي والثقيل إىل االسربيسو بطريقة إحرتافية.
ينصح به!
 26د.إ  30د.إ
 24د.إ
كافيه التيه
املرشوب املفضل لدى البعض عاملياً!
 28د.إ  31د.إ
 25د.إ
التيه أسباﻲﻧ
كافيه التيه كرﻳمي ومحىل مستوحى من قهوة يف
برشلونة.
 28د.إ  31د.إ
التيه العسل والفانيال  26د.إ
الفانيال ،والقليل من العسل ،واالسربيسو والحليب
املبخر.
 26د.إ  31د.إ
 24د.إ
كافيه موكا
الكاكاو الساخن والغني املضاف عىل االسربيسو.
 26د.إ  31د.إ
 24د.إ
موكا بالنعناع
نكهة النعناع ،كرﻤﻳة مخفوقة مع شوكوالته النعناع
املبشورة.
 27د.إ  31د.إ
 25د.إ
كافيه كوادرا
التيه قوي ومركز يحرض مع العديد من شوتس
االسربيسو!
 20د.إ  23د.إ  27د.إ
روود أويكينينغ
قهوة مانهاتن مد الخاصة والشهرية ،يسكب
عليها االسربيسو!
 23د.إ  25د.إ  29د.إ
كافيه بريف
مرشوب االسربيو يحرض بطريقة النصف
والنصف (نصف حليب ونصف كرمية(.

فانيال ،بسكويت الزنجبيل ،البندق ،اللوز،
الكاراميل،جوز الهند ،املوز ،املانجا أو نكهة
النعناع .
إضافة بوبا تابيوكا بريل  7د.إ
إضافة كرمية مخفوقة  4د.إ
استبدال الحليب بحليب اللوز ،أو حليب األرز
أو حليب الصويا ،أو حليب جوز الهند ألي
مرشوب.
ﻤﻳكن الحصول عىل مرشوب غري محىل بناء
عىل طلبك
إعادة تدوير! احرض الكوب الخاص بك لخصم 1
د.إ

كبري
 28د.إ

القهوة والكاكاو
كبري
وسط
صغري
 15د.إ
 13د.إ
 11د.إ
قهوة اليوم
8د.إ
7د.إ
6د.إ
إعادة تعبئة القهوة
 28د.إ
25د.إ
23د.إ
الشوكوالته الساخن
 20د.إ  24د.إ
 17د.إ
حليب عضوي
مع الفانيال الطبيعية ،أو الفانيال الخالية من السكر ،أو
بسكويت الزنجبيل ،أو البندق ،أو اللوز ،أو الكاراميل ،أو
جوز الهند ،أو املوز ،أو املانجا ،أو نكهة النعناع.
 20د.إ 26د.إ
قهوة فرنسية مفلرتة

املرشوبات املثلجة
تحرض عند الطلب ،بدون زيوت مهدرجة ،أو نكهات
صناعية ،أو مواد حافظة .معضمها ميكن تحضريه
بدون سكر.

التيه جرانيتا األسباﻲﻧ
القهوة املثلجة األكرث مبيعاً لدينا ،تتمتع
بقوام كرميي ولذيذ .
 29د.إ
كافيه جرانيتا
كابتشينو مثلج مع كرﻳمة الفانيال.
 28د.إ
كافيه موكا جرانيتا
موكا مثلجة مع الشوكوالته الغنية
واالسربيسو العضوي.
 31د.إ
كافيه جاليس
ميلك شيك الفانيال الخاص بإيرث
كافيه مع االسربيسو العضوي.
 31د.إ
مونيك جرانيتا
االسربيسو العضوي ،وشاي املاتشا
العضوي أو شاي الرويبوس العضوي مع
ميلك شيك املوز الطازج .
 28د.إ
ميلك شيك
الشوكوالته أو الفانيال
 28د.إ
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مرشوبات الشاي العضوي
صغري وسط كبري
23د.إ
16د.إ
شاي ساخن
اختيارك من أفضل أنواع الشاي املقطوف يدوياً:
الشاي األسود ،أو شاي أولونج ،أو الشاي األخرض
مع األعشاب العضوية املعتمدة.
20د.إ
امريكانو األخرض
محرض من شاي الوزوكا األخرض العضوي.
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي اإلفريقي
شاي الرويبوس العضوي مع األعشاب اإلفريقية
التقليدية.
33د.إ
ديفاين سبايس شاي التيه 27د.إ 29د.إ
شاي إيرث الخاص باألعشاب املتنوعة ،يحرض مع الحليب
املبخر والعسل حسب الطريقة الهندية التقليدية .خايل
طبيعياً من الكافيني
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي اإلنجليزي
شاي التيه عضوي غني وبقوام كرميي
مثايل لوقت الظهرية
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي الياباﻲﻧ
محرض من شاي املاتشا األخرض العضوي.
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي املغرﻲﺑ
محرض من الشاي األخرض العضوي والنعناع املنعش.
33د.إ
التيه الشاي األحمر التايلندي 27د.إ 29د.إ
التيه كرميي بالطريقة التايلندية ،مع شاي الرويبوس
العضوي
20د.إ
الشاي املثلج لليوم
23د.إ
شاي إيرث املثلج
نصف شاي ،نصف ليموناضة.

العصائر والسموذي
وسط

العصائر الطبيعية

كبري

 34د.إ

 28د.إ

فواكه موسمية طازجة تعرص يومياً :برتقال

تفاح ،جزر.

السموذي

 34د.إ

 28د.إ

اختيارك من الفواكه املوسمية اليومية مثل
الفراولة ،املوز ،الكيوي ،األناناس ،واملانجا
الرجاء االستفسار عن التوفر.

ليموناضة إيرث الخاصة

 25د.إ

ليموناضة طبيعية.

الصودا الطبيعية
واملرشوبات املعلبة
كوكاكوال ،سڤن اب ،أورنجينا ،سان بليجرينو
)برتقال ،ليمون ،أورانج بينك(
 15د.إ

مياه غازية أو معدنية
لرت
 ٥٠٠ملل
 16د.إ

 26د.إ

كيكات املناسبات الخاصة

إيرث بوبا
كوكتيالت مختلفة من الشاي املثلج أو مع مكعبات
الثلج حسب الطلب .تحرض من الشاي العضوي،
واملنكهات الطبيعية ،والحليب** ،والتابيوكا بريل.
مخفوق
مثلج
34د.إ
 31د.إ
بوبا الشاي األخرض العضوي*
34د.إ
 31د.إ
بوبا الشاي األسود العضوي*
34د.إ
 31د.إ
بوبا شاي إيرل جراي العضوي*
*متوفر بالفانيال الطبيعية ،الفانيال الخالية من السكر بسكويت ،يقدم إيرث كافيه كيكات فاخرة بتصاميم أنيقة ونكهات
الزنجبيل ،البندق ،اللوز ،الكاراميل
مميزة ،لحفالت الزفاف أعياد امليالد ،أو املناسبات
جوز الهند ،املوز ،املانجا أو نكهة النعناع.
الخاصة .وذلك باستخدام أجود املكونات العضوية
34د.إ
بوبا شاي النعناع املغرﻲﺑ العضوي 31د.إ
والطبيعية
ديفاين سبايس شاي بوبا.
 31د.إ 34د.إ
بوبا الشاي األحمر التايلندي
يرجى الطلب قبل  72ساعة من موعد املناسبة.
**حليب الصويا ،حليب األرز ،حليب اللوز ،أو الحليب العضوي
لالستفسارات والطلبات الرجاء التواصل معنا عرب االمييل
بدائل متوفرة بسعر إضايف
أو االتصال بنا

Tel: 04 589 7413

catering@urthcaffe.ae

جميع األسعار تشمل الرضيبة All prices are inclusive of 5% VAT

The Tostada Salad
A salad served in a fried tortilla shell with
your choice of grilled chicken or veggies on a
The Urth Salad
bed of black beans and
Our famous salad made with freshly
romaine
lettuce tossed in our lime
grown mixed greens, feta cheese, Roma
cilantro
vinaigrette.
Garnished with salsa,
tomatoes, heart of palm, garbanzo beans,
guacamole,
Monterey
Jack cheese and sour
Kalamata olives (with pits), and pine
cream
served
on the side.
nuts in Urth vinaigrette dressing.
62AED
62AED
S I G N AT U R E S A L A D S

Urth Farmer’s Salad
Freshly grown baby spinach salad with
peppercorn dressing, grilled artichokes,
tomatoes, French radishes, red onion,
shaved fennel, glazed pecans and shaved
parmesan cheese.
66AED

Heirloom Tomato & Burrata Salad
Fresh burrata, heirloom and sugar plum
tomatoes tossed with Himalayan salt and
black pepper and extra virgin olive oil.
76AED
URTH PIZZA

Nicoise Salad
House smoked salmon, live butter
lettuce, haricot vert, potatoes, tomatoes,
olives, shallots and a hard poached egg.
Tossed in our tarragon lemon
vinaigrette.
69AED
Caravan Kale Salad
Organic Tuscan kale, organic red
quinoa, cucumbers, heirloom tomatoes,
roasted yams, red onion, pita chips and
fresh mint tossed in our pomegranate
vinaigrette.
61AED
The Greek Salad
Live butter lettuce and Treviso lettuce
tossed with avocado, seedless
cucumbers, feta, Kalamata olives
(with pits), tomatoes and Urth oregano
vinaigrette.
59AED
Caesar Salad
Hearts of romaine, reggiano
parmesan cheese, cheese chips and our
delicious homemade Caesar dressing.
61AED

Pizza Catona
Tomatoes, mozzarella,
burrata cheese,
bresaola, basil and arugula.
69AED
D’lox Pizza
Smoked salmon,
herbed mascarpone,
red onions, arugula,
fennel and capers.
66AED
Wild Mushroom Pizza
Sautéed wild mushrooms,
braised balsamic onions, mozzarella,
burrata and truffle pecorino cheeses.
Garnished with wild arugula.
69AED
MAIN COURSE

Margarita Pizza
Tomatoes, fresh mozzarella and basil.
55AED
Pizza Primavera
Monterey Jack cheese, heirloom
mix tomatoes, poached asparagus,
Kalamata olives, grilled artichoke hearts on
100% Monterey Jack cheese pizza crust.
66AED
La Picante Pizza
Lots of mozzarella and cheddar cheese,
thin sliced jalapenos and
marinated chicken.
66AED
Melanzane Pizza
House roasted eggplant,
parmigiano reggiano, fresh basil,
tomato sauce, castelvetrano
olives and fresh mozzarella.
66AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments
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Vegetarian Lasagna
Fresh pasta with mushrooms,
zucchini, eggplant and ricotta
cheese, fresh baked
bread and butter.
62AED
Lasagne Bolognese
Ground beef, veggies, béchamel,
parmesan cheese and pistachio.
76AED
Urth Quesadilla
Grilled chicken or pot roast (Also
available: cheese, tuna, grilled veggies)
Monterey Jack cheese melted in a flour
wheat tortilla. Served with blackbeans,
sour cream, guacamole and salsa.
62AED

Parmesan Fries
You can have a sprinkle
of truffle salt if you like.
34AED
A L L - D AY B R U N C H

Mediterranean Shakshuka

Peppers, onions, garlic and herbs in a
hot tomato sauce topped with three
fired eggs and served with
toasted bread.
51AED
Organic Fresh Fruit Plate

Smoked Salmon Plate

Our fresh 100% natural smoked
salmon is served with a bagel,
capers, chives, cream cheese,
romaine lettuce, red onions
and fresh cracked black pepper.
69AED
The Cheese Plate

The finest brie, Jarlsberg, Gouda, and
French feta cheese served with a sliced
baguette, dried fruits and nut bread.
Garnished with sliced apples, seasonal
grapes, Dijon mustard and fresh mint
leaves.
It’s great for sharing!
Half 37AED
Full 58AED
The Egg Sandwich

Eggs with avocado, Monterey Jack
cheese, mild chilies, Roma tomatoes,
lettuce and mayonnaise on a rustic roll.
Served with mixed greens salad.
48AED

Chicken Milanese & Fries
Chicken breast, Panko bread crumbs,
eggs, seasoned flour.
69AED
Soups Du Jour
Served with fresh
baked bread and butter.
27AED

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments
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An array of the finest seasonal
fruits served with Greek yogurt.
Fruit is cut to order.
Half 37AED
Full 58AED

Extra Dressing
4AED
Mixed Olives (with pits)
13AED
Pesto
6AED
Homemade Salsa
6AED
Sourdough Bread
7AED
(Sold only with main course)
Sliced Tomato
7AED
Guacamole
10AED
Black Beans
12AED
Avocado
12AED

Hummus
Grilled Veggies
Tuna Salad
Curry Chicken
Grilled Chicken
House Smoked Salmon

All Urth Sandwiches are made on rustic
bread, served with farm fresh mixed greens
salad and Urth balsamic vinaigrette.
Sourdough, whole wheat, olive ciabatta,
country white or gluten free bread substitute available.
Grilled Cilantro Chicken
Breast with Pesto

Half 37AED

Full 62AED

Tuna Sandwich

EXTRAS

SIDE DISHES

SANDWICHES

Celery, onion, cucumbers,
tomato, olive oil, vinegar and
mayonnaise on bread.
Half 32AED
Full 58AED
Chicken Curry

All-natural chicken breast,
raisins, onions, celery in a curry
sauce and mayonnaise on bread.
Half 32AED
Full 58AED
Grilled Veggies with Pesto

The “New Yorker” Sandwich

A classic Reuben sandwich with
pastrami, Russian dressing,
Jarlsberg Swiss cheese on thick
slices of marble bread grilled golden
brown. Served with mixed greens
salad and cornichon pickles.
66AED
Urth Pot Roast Sandwich

Slow roasted all natural beef with
natural juices served on classic
French baguette. Served with mixed
greens salad and homemade
horseradish sauce.

66AED

Steak Sandwich

Served with mustard, mayonnaise
and heirloom cherry tomato relish.

80AED

GRILLED PANINI
SANDWICHES

Served with mix greens, baby sugar plum
tomatoes, and a peppercorn vinaigrette
garnished with marinated mixed olives
(with pits). No substitutions.
Panini Portabella

Grilled portabella mushrooms,
roasted peppers, arugula, pesto goat
cheese and grilled artichokes.
69AED
Panini Caprese

Fresh mozzarella, roasted peppers,
sundried tomato spread, fresh basil,
pesto and olive spread.
69AED
Panini El Diablo

Grilled cilantro marinated chicken
breast, three chili sauce, thinly sliced
jalapeno, micro cilantro and
Monterey Jack cheese.
55AED

Eggplant, zucchini, mushroom
and roasted peppers.
Half 37AED
Full 62AED

21AED
31AED S I G N A T U R E S A N D W I C H E S
38AED
Caprese Sandwich
29AED
Fresh mozzarella, roasted peppers,
41AED
heirloom tomatoes and fresh basil.
38AED
Served on a toasted baguette with
basil oil, balsamic vinegar reduction
and sundried tomato spread.
62AED
Urth Caffe Gluten Free items are prepared in a common kitchen
with the risk of gluten exposure. We cannot recommend
our gluten free items for customers with
celiac disease

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments
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URTH EXQUISITE
CAKES

URTH TIRAMISU

rience!

Coconut Royale
Carrot Cake
Chocolate Crown
Hazelnut Cake
Berries and Cream
40AED per slice

Matcha Tiramisu
Pistachio Tiramisu
Urth Italia Tiramisu
Earl Grey Tiramisu
37AED each

FAMOUS CHEESECAKE

FRESH BACKED CLASSIC
COOKIES

New York Cheesecake
37AED
Three Layer

(Chocolate, Espresso, Vanilla)

37AED
Oreo Cheesecake
37AED
Blueberry Cheesecake
42AED

OLD –FASHION PIES
Pies are baked fresh everyday.

Granny Smith Apple Pie
Coconut Custard Pie
Banoffee Pie
Old – Fashioned Pecan Pie

EXTRAS

Add flavors to any drink 4AED
Vanilla, gingerbread, hazelnut, almond,
Add organic milk to
your drinks for a fuller expen- caramel, coconut, banana, mango or mint.

We bake our cakes each day, using only the
finest natural and organic ingredients such
as imported chocolate, fresh cream, organic
fresh eggs and European style butter.

Unbelievably rich and creamy.

ESPRESSO DRINKS

Chocolate Chunk Pecan
Oatmeal – Raisin
Triple Chocolate Chunk
16AED each
URTH VEGAN DESSERTS
(Egg & Dairy Free)

Vegan Chocolate Cake
Our vegan chocolate cake contains
absolutely no dairy, eggs, or animal
products of any kind.
32AED
URTH SPECIAL
DESSERTS

37AED
37AED
37AED
42AED

Bavarian Berry Tart
Puff pastry tart filled with Bavarian
pastry cream and topped with fresh
fruits (contains almonds).
42AED
Fruit Tart
POUND CAKE
Glazed Fresh berries on vanilla custard
Coconut
cream in pastry tart shell.contains almonds.
Blackout
42AED
32AED per slice
Urth Napoleon
Our secret recipe pastry cream in
OT H E R G O O D I E S
housemade puff pastry and
caramelized sugar.
Decadent Brownie
37AED
32AED
Tre Latti
Served warm with vanilla ice cream
Vanilla sponge cake soaked in 4
40AED
different sweet milk, a layer of
Chantilly cream and iced with a
caramelized meringue.
37AED
Flourless
Gluten free exquisite chocolate cake.
37AED
Available Upon Request
Gluten Free
Dairy Free
Vegan
Please inform our team if you have the above dietary requirments
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Organic Milk Extra
SM 4AED MED 6AED LG 10AED
Single
Double
Espresso
16AED 19AED
Espresso Macchiato
18AED
19AED
Our espresso with a dollop of steamed milk.
Caffe Bebero
20AED
23AED
A short espresso layered with sweetened
condensed milk.
Green or Red Tea Espresso
26AED
Green or Red Tea Bebero
28AED
SM
MED
LG
Cappuccino
24AED 26AED 28AED
Espresso capped high with lots of foamy milk.
Italian Cappuccino 24AED 26AED 30AED
Authentic Italian cappuccino prepared by
carefully folding thick, creamy frothed milk into
espresso.
Highly recommended!
Caffe Latte
24AED 26AED 30AED
Some say ours is the best in the world!
Spanish Latte
25AED 28AED 31AED
A sweet, creamy cafe latté inspired by coffee in
Barcelona.
Honey Vanilla Latte 26AED 28AED 31AED
Vanilla, a touch of honey, espresso and steamed
milk.
Caffe Mocha
24AED 26AED 31AED
Rich, hot cocoa poured over espresso.
Mocha Mint
24AED 26AED 31AED
Mint flavor, whip cream with mint chocolate
shavings.
Caffe Quadra
25AED 27AED 31AED
Extra strong cafe latté prepared with many
ristretto espresso shots.
Rude Awakening 20AED 23AED 27AED
Our famous dark Manhattan Mudd™
coffee with espresso poured on top!
Caffe Breve
23AED 25AED 29AED
Espresso drink prepared with half n half.
(Half whole milk and half cream).

COFFEE & COCOA
SM
MED
LG
Coffee of The Day 11AED 13AED 15AED
One Refill of Coffee 6AED 7AED 8AED
Hot Cocoa
23AED 25AED 28AED
Organic Milk
17AED 20AED 24AED
With natural vanilla, sugar free vanilla,
gingerbread, hazelnut, almond, caramel,
coconut, banana, mango or mint flavor.
French Press Coffee
20AED 26AED

Add Boba tapioca pearls to any drink 7AED
Real whipped cream add 4AED
Substitute almond, rice, soy or coconut
milk in any drink.
Drinks can be made unsweetened upon
request.
Recycle! Bring your own
tumbler for a 1AED DISCOUNT

ORGANIC TEA
DRINKS
SM

MED

JUICES & SMOOTHIES

Spanish Latte Granita
Our most famous blended ice
drink—creamy and sweet.
29AED
Caffe Granita
Blended ice cappuccino
with creamy vanilla.
28AED
Caffe Mocha Granita
Blended ice mocha with rich
chocolate and organic espresso.
31AED
Caffe Glace
House made vanilla
milkshake drenched with organic
espresso.
31AED
Monkey Granita
Organic espresso,
organic matcha green tea or organic
Rooibos with fresh banana
milkshake.
28AED
Milkshake
Chocolate or Vanilla.
28AED

All prices are inclusive of 5% VAT جميع األسعار تشمل الرضيبة

LG

16AED 26AED

BLENDED ICE DRINKS
Made individually to order.
NO hydrogenated oil, artificial flavors or
preservatives. Most can be made sugar free.

MED

LG

Fresh Juice
28AED 34AED
Hot Tea
16AED
23AED
Fresh squeezed from seasonal fruits
Choose from our world class,
hand-picked estate teas: Black, oolong,
delivered daily. orange, apple, carrot.
green and certified organic herbal infusions.
Smoothies
28AED 34AED
Green Americano
20AED
Choose from fresh seasonal fruits of the
Made with organic Wazuka green tea.
day, such as strawberries, bananas, kiwis,
African Tea Latte
27AED 29AED 33AED pineapple and mango. Please ask for availability.
Organic Rooibos tea with traditional African spices. Homemade Lemonade
25AED
Divine Spice Chai Latte 27AED 29AED 33AED Naturally delicious.
Our own multi herbal tea prepared with
steamed milk and honey in the Indian
tradition—naturally caffeine free!
English Tea Latte
27AED 29AED 33AED
A rich creamy organic tea latté...
SODAS & BOTTLED
Perfect for high tea!
DRINKS
Japanese Tea Latte
27AED 29AED 33AED
Coca Cola, 7up, Orangina,
Made with organic matcha green tea.
Moroccan Tea Latte
27AED 29AED 33AED
San Pellegrino
Made with organic green tea and cool cream mint.
Thai Red Tea Latte
27AED 29AED 33AED (Orange, Lemon, Orange Pink)
A creamy Thai style latté with organic Rooibos.
15AED
Iced Tea of the Day
20AED
Still or Sparkling Mineral Water
Urth Ice Tea
23AED
Half tea, half lemonade.
500 ml
1 Lt

URTH BOBAS

SPECIAL OCCASION
CAKES

Exotic ice tea cocktails blended or shaken to order.
Made with organic tea, natural flavors, milk** and
tapioca pearls.

On ice Blended
Organic Green Tea Boba*
31AED 34AED
Organic Black Tea Boba*
31AED 34AED
Organic Earl Grey Tea Boba* 31AED 34AED
*Available with natural vanilla, sugar free
vanilla, gingerbread, hazelnut, almond,
caramel, coconut, banana, mango or
mint flavor.
Organic Moroccan Mint Boba 31AED 34AED
Divine Spice Chai Boba.
Thai Red Tea Boba
31AED 34AED
**Soy, rice, almond or organic milk
substitutions available for an additional charge.

Urth Caffe can bring natural elegance,
beautiful decorations and exquisite
taste to your weeding, birthday or
special occasion using the finest
organic & natural ingredients
Please allow us at least 72 hours notice
for all orders. Kindly email or call us
for any enquiries needed.
catering@urthcaffe.ae
Tel: 04 589 7413
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سلطات إيرث كافيه الخاصة
سلطة إيرث الخاصة
سلطة إيرث كافيه الخرضاء املشهورة،
مع جبنة الفيتا ،وطﺎﻤطم روما ،ولب النخيل،
والحمص ،وزيتون كاالماتا (مع النوى) ،والصنوبر
مع صوص الخل الخاص بإيرث كافيه .
 62د.إ
سلطة إيرث فارمر
سلطة السبانخ مع صوص حبيبات الفلفل،
والخرشوف املشوي ،والطﺎﻤطم ،والفجل
الفرنيس ،والبصل األحمر ،مع رشائح الشمر،
وجوز البقان املحمر وجبنة الربميزان.
 66د.إ
سلطة نيسواز
تحرض من السلمون املدخن الخاص ،وخس اليف
برت ،والفاصوليا ،والبطاطا ،والطﺎﻤطم ،والزيتون
والكراث والبيض املسلوق .مغطاة بصوص
الليمون والطرخون.
 69د.إ
سلطة كارافان كال
تحرض من ملفوف توسكان العضوي ،والكينوا
الحمراء العضوية ،والخيار ،وطﺎﻤطم الهريلوم.
مع البطاطا الحلوة املحمرة ،والبصل األحمر،
ورقائق خبز البيتا ،والنعناع الطازج ،مغطاة
بصوص خل الرمان.
 61د.إ
السلطة اليونانية
تحرض من خس اليف برت ،وخس تريفيز ،مع
األفوكادو ،والخيار بدون البذور ،وجبنة الفيتا،
وزيتون كاالماتا (مع النوى) ،والطﺎﻤطم مع
صوص إيرث باألويجانو.
 59د.إ
سلطة السيزر
تحرض من خس الرومني،
وجبنة رجيانو برميزان ،ورشائح الجبنة
مع صوص السيزر الخاص.
 61د.إ

سلطة التوستادا
سلطة تقدم بقطعة من خبز التورتيال
املقيل مع اختيارك من الدجاج املشوي أو
الخرضوات ،عىل طبقة من الفاصوليا
السوداء وخس الرومني املغطى بصوص
الليمون والكزبرة مزينة بالصلصة
والجواكامويل وجبنة مونتريي
جاك والساور كريم.
 62د.إ
سلطة البوراتا وطﺎﻤطم الهريلوم
تحرض من جبنة البوراتا الطازجة ،وطﺎﻤطم
الهريلوم مغطاة بزيت الزيتون البكر ،وملح
الهاماليا ،والفلفل األسود.
 76د.إ
بيتزا إيرث

بيتزا كاتونا
تحرض من الطﺎﻤطم ،وجبنة املوزاريال ،وجبنة
البوراتا ،ولحم الربيزاوال ،والريحان والجرجري.
 69د.إ
ديلوكس بيتزا
تحرض من السلمون املدخن،
وجبنة املاسكربوﻲﻧ باألعشاب،
والبصل األحمر ،والجرجري ،والكرب والشمر.
 66د.إ
وايلد مرشوم بيتزا
تحرض من سوتيه الفطر الربي،
والبصل املحمر بخل البلسمك،
وجبنة املوزاريال ،وجبنة البوراتا ،وجبنة
البيكورينو بالكأم .مزينة بالجرجري الربي.
 69د.إ
األطباق الرئيسية
الالزانيا النباتية
الباستا الطازجة مع الفطر ،والكوسا،
والباذنجان ،وجبنة الريكوتا
والخبز الطازج مع الزبدة.
 62د.إ

بيتزا مارجريتا
تحرض من الطﺎﻤطم وجبنة املوزاريال
الطازجة والريحان.
 55د.إ

الزانيا بولونيز
الزانيا باللحم املفروم والخضار وصوص
البشاميل،وجبنة الربميزان والفستق .
 76د.إ

بيتزا برميافريا
تحرض من جبنة مونتريي جاك ،وطﺎﻤطم
الهريلوم املشكلة ،والهليون املسلوق،
وزيتون كاالماتا ،والخرشوف املشوي
عىل عجينة البيتزا املكونة من جبنة
مونتريي جاك . 100 %
 66د.إ

إيرث كاساديا
تحرض بالدجاج املشوي أو اللحم
)أنواع أخرى من الكاساديا :كاساديا بالجبنة ،أو
التونا ،أو الخضار املشوية) مع جبنة مونتريي
جاك عىل خبز التورتيال بالقمح .تقدم مع
الفاصوليا السوداء ،الساور كريم،
الجواكامويل والصلصة .
 62د.إ

بيتزا البيكانتي
تحرض من جبنة املوزاريال ،وجبنة التشيدر،
ورشائح الهاالبينو ،والدجاج املتبل .
 66د.إ

دجاج ميالنيز مع البطاطا
املقلية
صدر دجاج يحرض بفتات خبز البانكو والبيض
والدقيق املتبل
 69د.إ
شوربة اليوم
تقدم مع الخبز الطازج والزبدة.
 27د.إ
بطاطا بالربميزان
ميكنك إضافة ملح الكأم عند رغبتك.
 34د.إ
أطباق الربنش

طبق السلمون املدخن
رشائح من السلمون املدخن والطبيعي
 ٪١٠٠تقدم عىل قطعة من خبز البيغل
مع الكرب والكراث ،والجبنة ،وخس الرومني،
والبصل األحمر ،والفلفل األسود
 69د.إ
طبق األجبان
يحرض من أفضل أنواع جبنة الربي ،كارلسربغ،
غودا ،والفيتا الفرنسية ويقدم مع رشائح
من خبز الباغيت الفرنيس والفواكه
املجففة وخبز املكرسات .مزين برشائح من
التفاح ،والعنب املوسمي ،وخردل ديجون
والنعناع الطازج
مناسب للمشاركة!
كامل 58د.إ
نصف  37د.إ

بيتزا ميالنزين
تحرض من الباذنجان املحمر الخاص،
وجبنة رجيانو برميزان ،والريحان الطازج،
وصلصة الطﺎﻤطم ،وزيتون كاستيلفيرتانو،
وجبنة املوزاريال الطازجة .
 66د.إ

جميع األسعار تشمل الرضيبة All prices are inclusive of 5% VAT

.

ساندويتش البيض
تحرض من البيض واألفوكادو ،وجبنة مونتريي
جاك ،والفلفل متوسط الحرارة ،وطﺎﻤطم روما،
والخس واملايونيز مع الخبز الريفي .تقدم مع
سلطة خرضاء طازجة .
 48د.إ

الساندويتشات

جميع ساندويتشات إيرث تحرض من الخبز
الريفي وتقدم مع سلطة خرضاء طازجة
وخل البلسمك الخاص بإيرث .ﻤﻳكنك االختيار
من أنواع الخبز :خبز السوردوه ،خبز القمح
الكامل ،خبز الشيباتا بالزيتون ،الخبز الريفي
األبيض ،الخبز الخايل من
الشكشوكة الرشقية
الجلوتني.
تحرض من ثالث بيضات ،والفلفل ،والبصل ،والثوم،
واألعشاب ،مع صلصلة الطﺎﻤطم الحارة .تقدم
صدر الدجاج بالكزبرة املشوي
مع الخبز املحمص .
مع البيستو
 51د.إ
كامل 62د.إ
نصف  37د.إ

طبق الفواكه العضوية الطازجة
ساندويتش التونا
مجموعة من الفواكه املوسمية الطازجة تقدم
تحرض من الكرفس ،والبصل ،والخيار،
مع الزبادي اليوناﻲﻧ .
.
واملايونيز
والطﺎﻤطم .وزيت الزيتون ،والخل،
تحرض عند الطلب .
كامل 58د.إ
نصف 32د.إ
كامل  58د.إ
نصف  37د.إ
اإلضافات
صلصة إضافية
زيتون مشكل (مع النوى(
بيستو
الصلصة الخاصة
خبز السوردوه
)يقدم مع األطباق الرئيسية فقط(
رشائح الطﺎﻤطم
جواكامويل
الفاصوليا السوداء
أفوكادو

4
13
6
6

د.إ
د.إ
د.إ
د.إ

7
7
10
12
12

د.إ
د.إ
د.إ
د.إ
د.إ

دجاج بالكاري
تحرض من صدر الدجاج ،والزبيب ،والبصل،
والكرفس ،مع صلصة الكاري واملايونيز.
كامل 58د.إ
نصف 32د.إ
الخضار املشوية بالبيستو
تحرض من الباذنجان ،والكوسا ،والفطر،
والفلفل املحمر.
كامل 62د.إ
نصف 37د.إ

الساندويتشات الخاصة بإيرث كافيه
كابريس ساندويتش
تحرض من جبنة املوزاريال الطازجة ،والفلفل
املحمر ،وطﺎﻤطم الهريلوم والريحان
الطازج .تقدم عىل الرغيف الفرنيس
املحمص بزيت الريحان ،وخل البلسمك
وصوص الطﺎﻤطم املجففة .
 62د.إ
ساندويتش نيو يوركر
ساندويتش روبن الكالسيكية مع رشائح لحم
البسرتامي ،و الصوص الرويس ،وجبنة
كارلسربغ عىل رشائح خبز املاربل .تقدم مع
سلطة خرضاء طازجة ومخلل كورنيشون.
 66د.إ
إيرث بوت روست ساندويتش
رشائح اللحم املطهية ببطىء
عىل خبز الباغيت الفرنيس .وتقدم مع
سلطة خرضاءطازجة وصوص الفجل الخاص.
 66د.إ
ستيك ساندويتش
تقدم مع املاسرتد ،واملايونيز ،وطﺎﻤطم
الهريليوم الكرزية املتبلة.
تستحق التجربة!
 80د.إ

ساندويتشات البانيني املشوية
تقدم مع الخضار املشكلة ،والطﺎﻤطم
الكرزية ،وصوص حبيبات الفلفل ،وتزين
بالزيتون املشكل واملتبل (مع النوى (.
بانيني بورتابيال
تحرض من فطر بورتابيال املشوي،
والفلفل املحمر ،والجرجري ،وصوص البيستو
بجبنة املاعز والخرشوف املشوي .
 69د.إ
بانيني كابريس
تحرض من املوزاريال الطازجة،
والفلفل املحمر ،وصوص الطﺎﻤطم
املجففة ،والريحان الطازج ،وصوص البيستو
والزيتون .
 69د.إ
بانيني إل ديابلو
تحرض من صدر الدجاج املشوي
واملتبل بالكزبرة ،صوص بثالثة أنواع من
الفلفل ،ورشائح الهاالبينو ،والكزبرة
الصغرية مع جبنة مونتريي جاك.
 55د.إ

ال تحرض أطباق إيرث كافيه الخالية من الجلوتني
يف مطبخ خاص ،مام يجعلها عرضة للجلوتني.
لذلك ال ننصح مرىض السيلياك بتجربة األطباق
الخالية من الجلوتني.

األطباق الجانبية
حمص
الخضار املشوية
سلطة التونا
دجاج بالكاري
الدجاج املشوي
سلمون مدخن خاص

21
31
38
29
41
38

د.إ
د.إ
د.إ
د.إ
د.إ
د.إ

.

.
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ترياميسو إيرث

كيك إيرث الفاخر
يخبز الكيك الخاص بإيرث كافيه يومياً ،باستخدام
أجود املقادير الطبيعية والعضوية مثل
الشوكوالته املستوردة ،والكرﻤﻳة الطازجة ،والبيض
العضوي الطازج ،والزبدة األوروبية .

كوكونت رويال
كيكة الجزر
تشوكوليت كراون
كيكة البندق
كيكة التوت والكرﻤﻳة
 40د.إ للقطعة

غنية وتتمتع بقوام كرميي

نيويورك تشيزكيك
 37د.إ
ثري الير
)الشوكوالته ،االسربيسو ،الفانيال (
 37د.إ
تشيزكيك األوريو
 37د.إ
تشيزكيك التوت األزرق
 42د.إ
اولد فاشون باي

تخبز فطائر إيرث الخاصة يومياً.

جراﻲﻧ سميث ابل باي
كوكونت كاسرتد باي
بانويف باي
اولد فاشون بيكان باي

 37د.إ
 37د.إ
 37د.إ
 42د.إ

باوند كيك
باوند كيك جوز الهند
البالك أوت
 32د.إ للقطعة
حلويات أخرى
براوﻲﻧ
 32د.إ
تقدم ساخنة مع ايسكريم الفانيال.
 40د.إ

مرشوبات االسربيسو

إضافة منكهات طبيعية ألي مرشوب  4د.إ

لنكهة أفضل ﻤﻳكن إضافة الحليب
العضوي ملرشوبك!

ترياميسو املاتشا
ترياميسو الفستق
ترياميسو إيرث إيطاليا
ترياميسو إيرل غراي
 37د.إ للقطعة

التشيزكيك املشهور

اإلضافات

الكوكيز الكالسييك الطازج
تشوكوليت تشنك بيكان
الشوفان والزبيب
تريبل تشوكوليت تشنك
 16د.إ للقطعة
حلويات إيرث النباتية

)خالية من البيض ومنتجات الحليب(

فيجان تشوكوليت كيك
كيكة الشوكوالته النباتية لدينا ال تحتوي
عىل أي من منتجات الحليب،
أو البيض ،أو أي منتج حيواﻲﻧ من أي نوع.
 32د.إ
حلويات إيرث الخاصة
بافاريان تارت التوت
تارت البف باسرتي محيش بكرﻤﻳة
البافاريان ومغطى بالفواكه الطازجة .
 42د.إ
تارت الفواكة
تارت الباسرتي محيش بكرمية الكاسرتد
بالفانيال وأنواع التوت املحىل
تحتوي عىل اللوز.
 42د.إ
إيرث نابوليون
تحرض من الكرمية بالوصفة الرسية يف
عجينة البف باسرتي والسكر املكرمل.
 37د.إ
تري الﻲﺗ
كيك الفانيال اإلسفنجي املنقوع بأربعة
أنواع من الحليب املحىل ،وطبقة من كرﻤﻳة
شانتيه .مزين باملارينج املكرمل.
 37د.إ
فلورلس
كيك الشوكوالته الفاخر الخايل من
الجلوتني .
 37د.إ
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إضافة حليب عضوي صغري  4د.إ وسط 6د.إ كبري  10د.إ

سنجل
16د.إ
 18د.إ

دبل
19د.إ
20د.إ

اسربيسو
اسربيسو ماكياتو
يحرض مع الحليب املبخر.
23د.إ
 20د.إ
كافيه بيبريو
اسربيسو صغري مع طبقة من الحليب املكثف واملحىل.
 26د.إ
اسربيسو الشاي األخرض أو األحمر
 28د.إ
بيبريو الشاي األخرض أو األحمر
وسط
صغري
 26د.إ
 24د.إ
كابتشينو
اسربيسو مغطى بالحليب ورغوة الحليب.
 26د.إ  30د.إ
 24د.إ
كابتشينو إيطايل
كابتشينو إيطايل تقليدي يحرض بإضافة الحليب.
الكرميي والثقيل إىل االسربيسو بطريقة إحرتافية
ينصح به!
 26د.إ  30د.إ
 24د.إ
كافيه التيه
املرشوب املفضل لدى البعض عاملياً!
 28د.إ  31د.إ
 25د.إ
التيه أسباﻲﻧ
كافيه التيه كرﻳمي ومحىل مستوحى من قهوة يف
برشلونة.
 28د.إ  31د.إ
التيه العسل والفانيال  26د.إ
الفانيال ،والقليل من العسل ،واالسربيسو والحليب
املبخر.
 26د.إ  31د.إ
 24د.إ
كافيه موكا
الكاكاو الساخن والغني املضاف عىل االسربيسو.
 26د.إ  31د.إ
 24د.إ
موكا بالنعناع
نكهة النعناع ،كرﻤﻳة مخفوقة مع شوكوالته النعناع
املبشورة.
 27د.إ  31د.إ
 25د.إ
كافيه كوادرا
التيه قوي ومركز يحرض مع العديد من شوتس
االسربيسو!
 20د.إ  23د.إ  27د.إ
روود أويكينينغ
قهوة مانهاتن مد الخاصة والشهرية ،يسكب
عليها االسربيسو!
 23د.إ  25د.إ  29د.إ
كافيه بريف
مرشوب االسربيو يحرض بطريقة النصف
والنصف (نصف حليب ونصف كرمية(.

فانيال ،بسكويت الزنجبيل ،البندق ،اللوز،
الكاراميل،جوز الهند ،املوز ،املانجا أو نكهة
النعناع .
إضافة بوبا تابيوكا بريل  7د.إ
إضافة كرمية مخفوقة  4د.إ
استبدال الحليب بحليب اللوز ،أو حليب األرز
أو حليب الصويا ،أو حليب جوز الهند ألي
مرشوب.
ﻤﻳكن الحصول عىل مرشوب غري محىل بناء
عىل طلبك
إعادة تدوير! احرض الكوب الخاص بك لخصم 1
د.إ

كبري
 28د.إ

القهوة والكاكاو
كبري
وسط
صغري
 15د.إ
 13د.إ
 11د.إ
قهوة اليوم
8د.إ
7د.إ
6د.إ
إعادة تعبئة القهوة
 28د.إ
25د.إ
23د.إ
الشوكوالته الساخن
 20د.إ  24د.إ
 17د.إ
حليب عضوي
مع الفانيال الطبيعية ،أو الفانيال الخالية من السكر ،أو
بسكويت الزنجبيل ،أو البندق ،أو اللوز ،أو الكاراميل ،أو
جوز الهند ،أو املوز ،أو املانجا ،أو نكهة النعناع.
 20د.إ 26د.إ
قهوة فرنسية مفلرتة

املرشوبات املثلجة
تحرض عند الطلب ،بدون زيوت مهدرجة ،أو نكهات
صناعية ،أو مواد حافظة .معضمها ميكن تحضريه
بدون سكر

التيه جرانيتا األسباﻲﻧ
القهوة املثلجة األكرث مبيعاً لدينا ،تتمتع
بقوام كرميي ولذيذ .
 29د.إ
كافيه جرانيتا
كابتشينو مثلج مع كرﻳمة الفانيال.
 28د.إ
كافيه موكا جرانيتا
موكا مثلجة مع الشوكوالته الغنية
واالسربيسو العضوي.
 31د.إ
كافيه جاليس
ميلك شيك الفانيال الخاص بإيرث
كافيه مع االسربيسو العضوي.
 31د.إ
مونيك جرانيتا
االسربيسو العضوي ،وشاي املاتشا
العضوي أو شاي الرويبوس العضوي مع
ميلك شيك املوز الطازج .
 28د.إ
ميلك شيك
الشوكوالته أو الفانيال.
 28د.إ

جميع األسعار تشمل الرضيبة All prices are inclusive of 5% VAT

مرشوبات الشاي العضوي

العصائر والسموذي

صغري وسط كبري
23د.إ
16د.إ
شاي ساخن
اختيارك من أفضل أنواع الشاي املقطوف يدوياً:
الشاي األسود ،أو شاي أولونج ،أو الشاي األخرض
مع األعشاب العضوية املعتمدة.
20د.إ
امريكانو األخرض
محرض من شاي الوزوكا األخرض العضوي.
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي اإلفريقي
شاي الرويبوس العضوي مع األعشاب اإلفريقية
التقليدية.
33د.إ
ديفاين سبايس شاي التيه 27د.إ 29د.إ
شاي إيرث الخاص باألعشاب املتنوعة ،يحرض مع الحليب
املبخر والعسل حسب الطريقة الهندية التقليدية .خايل
طبيعياً من الكافيني
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي اإلنجليزي
شاي التيه عضوي غني وبقوام كرميي
مثايل لوقت الظهرية
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي الياباﻲﻧ
محرض من شاي املاتشا األخرض العضوي.
33د.إ
27د.إ 29د.إ
التيه الشاي املغرﻲﺑ
محرض من الشاي األخرض العضوي والنعناع املنعش.
33د.إ
التيه الشاي األحمر التايلندي 27د.إ 29د.إ
التيه كرميي بالطريقة التايلندية ،مع شاي الرويبوس
العضوي
20د.إ
الشاي املثلج لليوم
23د.إ
شاي إيرث املثلج
نصف شاي ،نصف ليموناضة.

وسط

العصائر الطبيعية

كبري

 34د.إ

 28د.إ

فواكه موسمية طازجة تعرص يومياً :برتقال

تفاح ،جزر.

السموذي

 34د.إ

 28د.إ

اختيارك من الفواكه املوسمية اليومية مثل
الفراولة ،املوز ،الكيوي ،األناناس ،واملانجا
الرجاء االستفسار عن التوفر.

ليموناضة إيرث الخاصة

 25د.إ

ليموناضة طبيعية.

الصودا الطبيعية
واملرشوبات املعلبة
كوكاكوال ،سڤن اب ،أورنجينا ،سان بليجرينو
)برتقال ،ليمون ،أورانج بينك(
 15د.إ

مياه غازية أو معدنية
لرت
 ٥٠٠ملل
 16د.إ

 26د.إ

كيكات املناسبات الخاصة

إيرث بوبا
كوكتيالت مختلفة من الشاي املثلج أو مع مكعبات
الثلج حسب الطلب .تحرض من الشاي العضوي،
واملنكهات الطبيعية ،والحليب** ،والتابيوكا بريل.
مخفوق
مثلج
34د.إ
 31د.إ
بوبا الشاي األخرض العضوي*
34د.إ
 31د.إ
بوبا الشاي األسود العضوي*
34د.إ
 31د.إ
بوبا شاي إيرل جراي العضوي*
*متوفر بالفانيال الطبيعية ،الفانيال الخالية من السكر بسكويت ،يقدم إيرث كافيه كيكات فاخرة بتصاميم أنيقة ونكهات
الزنجبيل ،البندق ،اللوز ،الكاراميل
مميزة ،لحفالت الزفاف أعياد امليالد ،أو املناسبات
جوز الهند ،املوز ،املانجا أو نكهة النعناع.
الخاصة .وذلك باستخدام أجود املكونات العضوية
34د.إ
بوبا شاي النعناع املغرﻲﺑ العضوي 31د.إ
والطبيعية
ديفاين سبايس شاي بوبا.
 31د.إ 34د.إ
بوبا الشاي األحمر التايلندي
يرجى الطلب قبل  72ساعة من موعد املناسبة.
**حليب الصويا ،حليب األرز ،حليب اللوز ،أو الحليب العضوي
لالستفسارات والطلبات الرجاء التواصل معنا عرب االمييل
بدائل متوفرة بسعر إضايف
أو االتصال بنا
.
Tel: 04 589 7413

catering@urthcaffe.ae

.
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