
This is a piece of the Ambiance





CAN YOU 
HEAR ME? 

Of course, you can. 
Even if you don’t 

know it yet. 

I’m the journey, the 
experience, and now, I’m 

a part of you.

I’m the Ambiance. 
 



الحلى والمخبوزات 

49  ر.س  600  ك       |

كالسيك بان كيك

بـــان كيـــك تقدم مـــع صـــوص الشـــوكوال والمابيل  
والتوت الطازج وسكر الناعم.

55  ر.س  650 ك       |

بان كيك وجبن الريكوتا االيطالية

بان كيك مع جبنة الريكوتاوالعســـل والتوت البري 
الطازج. 

48   ر.س  541  ك       |

كالسيك وافل

وافل يقدم مع صوص الشـــوكوال والمابيل  والتوت 
البري الطازج .

53  ر.س  828   ك       |

وافل النوتيال

وافـــل تقدم مـــع كريم جبنـــة نوتيال و آيـــس كريم 
فانيليـــا صـــوص شـــوكوال ، شـــوكوال مقرمشـــعلى 

طريقة الشيف.

69  ر.س  680 ك       |

توست فرنسي بالقرفة

خبز البريوش الطازج مع القرفة تقدم مع دلوتشي 
ايس كريـــم و صوص الكراميل مـــع الفراولة متبلة 

بالنعناع و الليمون.

43 ر.س  230  ك       |

باشن فروت ميكس 

مزيـــج مـــن الفواكـــه الطازجـــة وا�ناناس والشـــمام 
والمانجـــو والتفاح االخضر كيوي ، والفراولة طازجة ، 

شراب باشن الفروت.

43 ر.س  180  ك       |

شيا كاب 

بذور الشـــيا العضوية مع هريس المانجو ، المانجو 
الطازجـــة ، وحليـــب جـــوز الهنـــد ، وشـــراب المابل ، 

وجيلي المانجو.

46 ر.س  390  ك       |

جرانولة بارفيه

جرانوال ، شوفان ، لبن يوناني ، عسل ،مع مزيج توت 
الطازج.

56 ر.س  200  ك       |

االساي مع الفواكه

االســـاي مـــع مـــوز، وفراولـــة ، وتوت البري  مشـــكل ، 
زبادي يوناني الطازج.

16 ر.س  365 ك     |
18 ر.س  284 ك     |
20 ر.س  378 ك     |

الكروسان الطازج 

كرواسون سادة
زعتر البري

جبنة السويسرية

منيو الفطور

53  ر.س  618   ك       |

البيض الملكي

مافـــن إنجليـــزي، كريـــم آلجبن ، ســـبانخ، ســـلمون ، 
بيض، و صوص هوالنديز يقدم مع سلطة جانبية.

55  ر.س  112   ك       |

سالمون أفو

خبزآلتوسة محمص ، شرائح أفوكادو، لفائف سمك 
الســـلمون بالجبن الكريمي، الفجـــل، توبيكو، زيت 

زيتون أخضر، الليمون

43   ر.س  256   ك       |

توست الشمندر 

خبـــز التوســـت المحمص، شـــمندر مشـــوي، كريمة 
اليقطيـــن  بـــذور  أراغـــوال،  فيتـــا،  الشـــمندر، جبنـــة 

المحمص.

من فرن أمبيانس

٥٤  ر.س  ٧٢٠   ك       |

أمبيانس كاتشابوري 

 فطيـــرة طازجـــة مـــع مزيـــج مـــن الجبـــن ، ســـالمي 
مقرمش ، مع صفار البيض.

٥٤  ر.س  ٦٤٠   ك       |

تشيزي كاتشابوري 

فطيـــرة طازجـــة مـــع مزيـــج مـــن الجبـــن الطماطم 
المجففة، السبانخ، مغطاة صفار البيض.

4١   ر.س  ٣١٠   ك       |

منقوشة الجبن الشرقي 

بالنعنـــاع  مغطـــاة  زعتـــر،  شـــرقية،  جبنـــة  خلطـــة 
والزيتون ا�سود.

56  ر.س  576   ك       |

سكرامبل تريجور

بريـــوش الطـــازج، بيـــض مخفـــوق، شـــرائح الكمـــأة، 
هليون مشوي، يقدم مع سلطة جانبية.

43 ر.س  637 ك       |

آفو توست

خبز بريوش محمص، أفوكادو متبل، أراغوال، بيض، 
بذور اليقطين، رقائق الفلفل الحار، يقدم مع سلطة 

جانبية.

43 ر.س  380  ك       |

 فالفل باو بن

صلصة الطحينة، فالفل، طماطم، نعناع، بقدونس 
ولفت.

45 ر.س  472  ك       |

الشيف فافوريت

زبادي يوناني، بيض، فلفل أحمر مشوي، زيت فلفل 
حار، يقدم مع خبز بروشيتا الزيتون.

47 ر.س  723  ك       |

أمبيانس شكشوكة

بيـــض مخبوز، مـــع الطماطم والخضـــروات الملونة، 
جبنة فيتا، زيتون أسود، يقدم مع الخبز المحمص.

69 ر.س  745   ك       |

أمبيانس بوراتا بريساول

خبز محمص، أراغوال، لحم البريســـوال المقدد، جبنة 
بوراتـــا، طماطـــم مجففة، صلصة بيســـتو و صنوبر 

المحمص، تقدم مع سلطة جانبية.

78 ر.س  647 ك       |

جبنة بري المقرمشة

 جبنـــة بري الفرنســـية مخبوزة في الفرن، محشـــوة 
البلســـميك   زيـــت  مـــع  تقـــدم  الكمـــأة،  بشـــرائح 

الطماطم المتبل. (20 دقيقة ليتم تقديمها)

90 ر.س  874  ك       |

مامي سيت 

خضـــروات  مقـــدوس،  بازنجـــان  زعتـــر،  و  لبنـــة 
وحمـــص  الفيتـــا  صلطـــة  مدمـــس  طاظجة،فـــول 

بالشمندر يقدم مع  الخبز.

46  ر.س  418  ك       |

حلومي سبيسيال

جبنة حلومي مشوية، بطيخ ا�حمر، أراغوال وصلصة 
البيستو بالنعناع،

BREAKFAST MENU
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الـشوربـة

جديد!

جديد!

THE BEGINNING
٥٦  ر.س  2٤8   ك       |

شوربة توم يوم جمبري

 الخضار مع عصير الليمون وأوراق الليمونت

٥٢  ر.س  ٢٤٢   ك       |

شوربة الفطر الكريمي

 فطـــر, كريمـــة, زعتر طـــازج, يقـــدم مع خبـــز عطري 
(يحتوي على منتجات ألبان)

50  ر.س  2٢٠   ك       |

شوربة دجاج كريمي

جـــزر، كرفس، دجاج و كريمـــة تقدم مع خبز عطري. 
(تحتوي على منتجات ا�لبان)

السلطات

٩٣  ر.س  321   ك       |

بوراتا بريمافيرا

جبنة بوراتا، طماطم ملونة، جرجير طازج، تقدم مع 
صلصة الكمأة (تحتوي على منتجات ا�لبان)

71  ر.س  160   ك       |

كينوا أند كيل

شـــمندر محمـــص، كينوا، جبنـــة فيتا، بصـــل أحمر 
مخلـــل، يقـــدم مـــع صلصـــة الرمـــان (تحتـــوي علـــى 

منتجات ا�لبان)

٦9  ر.س  212   ك       |

تشكين أفو

جرجير، ملفوف أحمر، دجاج مشوي متبل،  طماطم، 
أفـــوكادو متبل، يقدم مع صلصـــة الرانش. (تحتوي 

على منتجات ا�لبان)

68  ر.س  418   ك       |

الشمندر واالفو

ا�فـــوكادو  المحمـــص،  الشـــمندر  الجرجيـــر،  أوراق 
بـــذور  الفيتـــا،  جبنـــة  الشـــمندر،  رقائـــق  المتبـــل، 
اليقطين، تقدم مع صلصة  الخردل بالعسل محلية 

الصنع. (تحتوي على منتجات ا�لبان والمكسرات)

٨8  ر.س  ٣٩٦   ك       |

كريسبي كراب

كـــراب مـــع المانجو، ا�فـــوكا الخيـــار، تانوكـــي، بذور 
السمســـم، توبيكو مع ميســـو مايو . (تحتوي على 

بذور السمسم ومنتجات ا�لبان)

الـمـقبـالت

65  ر.س  ٤٥٦   ك       |

دجاج دمبلينغ

دجاج، خضروات مشـــكلة مع صلصة خاصة (تحتوي 
على بذور السمسم / منتجات ا�لبان)

٦8  ر.س  ٥٢٦   ك       |

ديناميت دجاج

 الدجـــاج المقلـــي مع صلصـــة الديناميـــت . (يحتوي 
على منتجات ا�لبان)

82  ر.س  318   ك       |

ديناميت شريمب 

شريمب مقلي مع صلصة الديناميت 
(يحتوي على منتجات ألبان)

82 ر.س  ٦٠٥   ك       |

بيف ساليدر

 لحـــم أنجوس ,البصل المكرمل الجبن مع الجرجير. 
(يحتوي على منتجات ا�لبان)

٧8  ر.س  ٥٤١   ك       |

واجيو دامبلينج المقلي

لحم  واغيو وفطر شيتاكي والخضروات
 (تحتوي على منتجات ا�لبان وزيت السمسم)

63  ر.س  561   ك       |

دمبلينج خضروات
مطهوة على البخار

سبانخ، ذرة، جزر مع جبنة فيالدلفيا الكريمية تقدم 
مـــع صلصـــة الفلفـــل الحـــار الطازجة. (يحتـــوي على 

منتجات ا�لبان)

94  ر.س  ٣٠٢   ك       |

فيوجن واجيو تاتاكي

لحـــم بقـــر واغيـــو، بصـــل، مزيـــج ســـاكورا، دايكون 
أوروشي مع يوزو بونزو. (تحتوي على فول الصويا)

72  ر.س  ٤٧٢   ك       |

موتزريال فريتا

 v جبنـــة موتزاريال المقلية  تقدم مع صلصة مارينارا
(تحتوي على منتجات ا�لبان)

٥6  ر.س  ٤٤١   ك       |

ترافل فرايز

بطاطـــس مقلية مع زيت الكمـــأة وجبنة البارميزان 
(تحتوي على منتجات ا�لبان)

86  ر.س  ٤٨٢   ك       |

أرنشيني بولز 

كرات أرز مقلية محشـــوة بالجبن والفطر، تقدم مع 
صلصة مارينارا محلية الصن.

(تحتوي على منتجات ا�لبان) 

االسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة ١٥ ٪

حــارنباتي

جديد!
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THE MIDPOINT
فيوجن ماكي

٨8  ر.س  575   ك       |

أمبيانس سبشل ماكي

 تمبـــورا، خيار، كراب ســـتيك، أفـــوكادو، مع صلصة 
الشيف الخاصة. (تحتوي على منتجات ا�لبان)

89  ر.س  ٤٥٢   ك       |

فولكانو ماكي 

أرز أســـود، مانجـــو، كـــراب ، خيار، أفـــوكادو، توبيكو، 
سلطة خاصة. (تحتوي على بذور السمسم)

بيتزا على الحطب

74  ر.س  ٢٠٤   ك       |

كوين مارغريتا

 العجينة المقرمشـــة ، صلصة بيتـــزا محلية الصنع 
وجبنة موتزاريال (تحتوي على منتجات ا�لبان). 

٨9  ر.س  297   ك       |

بولو إي روزمارينو

العجينة المقرمشـــة ، صلصة البيتزا محلية الصنع، 
جبنـــة الموتزاريـــال، الدجاج المشـــوي المتبل، إكليل 
الجبـــل، وفطـــر بورتوبيللـــو (يحتوي علـــى منتجات 

ا�لبان) 

92  ر.س  ٣11   ك       |

كابرينا

العجينة المقرمشـــة ، صلصة بيتـــزا محلية الصنع، 
جبنة موتزاريال، بيبروني، جبنة بارميزان، فلفل أحمر 
مشوي، وشرائح كمأة متبلة. (تحتوي على منتجات 

ا�لبان) 

92  ر.س  ٤٣٢   ك       |

بريساوال 

 العجين المقرمشـــة، صلصـــة البيتزا محلية الصنع 
جبنـــة موتزاريال، لحم البقر بريســـوال، الجرجير، جبن 

البارميزان، (تحتوي على منتجات ا�لبان)

١04  ر.س  ٤٦٠   ك       |

أمــبــيـانـــــــس بوراتا

العجينة المقرمشـــة ، صلصة البيتزا محلية الصنع، 
جبنة موتزاريال، بوراتا طازجة وطماطم (تحتوي على 

منتجات ا�لبان) 

٧٨  ر.س  ٣٤٥   ك       |

فيجيتيريان ماكي

هليون، جزر، فطر شـــيتاكي، أفـــوكادو، ثوم معمر، 
خيار، جبنة كريمة. (تحتوي على منتجات ا�لبان)

86  ر.س  564   ك       |

 تيمبورا ماكي

أرز السوشـــي ا�ســـود، تمبـــورا، ا�فـــوكادو، الخيـــار، 
المايونيز الياباني مع رقائق التانوكي. (تحتوي على 

منتجات ا�لبان)

٨٢  ر.س  526   ك       |

كريزي رول

ا�فـــوكادو، الخيار، كراب ، مايونيـــز تانوكي مايونيز 
حار. (تحتوي على منتجات ا�لبان)

٨٨  ر.س  ٤٤٤  ك       |

تروبيكال رول

أرز السوشي، ، المانجو، ا�فوكادو، الخيار مع واسابي 
مايو. (يحتوي على منتجات ا�لبان)

79  ر.س  ٣٨٠   ك       |

كريسبي رايس تونا أفو

التونة الزرقاء مع مايو نيزك حار فوق ا�رز المقرمش 
وا�فوكادو (تحتوي على منتجات ا�لبان)

92  ر.س  ٥٠٣   ك       |

روك شريمب ماكي

تمبـــورا  كـــراب،  الخيـــار،  ا�فـــوكادو،  السوشـــي،  أرز 
الروبيـــان مـــع صلصـــة الديناميـــت. (تحتـــوي علـــى 

منتجات ا�لبان وبذور السمسم)

٨٦  ر.س  ٥١١   ك       |

كورن ماكي 

تمبورا الذرة، أرز السوشـــي، كراب، الروبيان المقلي، 
خيـــار ا�فـــوكادو، صلصـــة ترياكـــي. (تحتـــوي علـــى 

منتجات ا�لبان وفول الصويا)

ا�طباق الرئيسية

ا�طباق الجانبية

٢٣٥  ر.س  ٤٢٧   ك       |

 Mb6 واغيو تيري تندر لوين

 فيليـــه واخيواللحم المشـــوي  تقدم مـــع الهليون 
وفطـــر شـــيتاكي والكوســـا والبصـــل مـــع  صوص 
البلســـميك (يحتـــوي علـــى منتجـــات ا�لبـــان وفول 

الصويا)

٨٧  ر.س  ٤٠8   ك       |

 مونغوليان لبيف

 لحـــم بـــالك أنغـــس المتبل مـــع الخضار المشـــكلة 
والصلصـــة الداكنـــة. (تحتوي على زيت السمســـم 

وفول الصويا)

86  ر.س  ٦٦٥   ك       |

فارفالي روزاتو

٣3  ر.س  ٢٥٠   ك       |

أرز ياباني

33 ر.س  ٦٨٦   ك       |

بطاطس مقلية

مكرونـــة فارفالـــي تقـــدم مـــع صلصة ورديـــة، جبنة 
بوراتا، طماطم و ريحان طازج. (تحتوي على منتجات 

ا�لبان) 

١45 ر.س  ٦٤٠   ك       |

سالموناتا االجريليا 

سمك السلمون االسكتلندي المطهو في صلصة 
الليمون الكريمية والكبر الطازج ورقائق البطاطس 

محلية الصنع. (تحتوي على منتجات ا�لبان)

٢3٤  ر.س  ٤٠٩   ك       |

ميسو بالك كود

سمك القد المتبل بالكراميل ميسو . (تحتوي على 
بذور السمسم)

٩4  ر.س  875   ك       |

بولو إي بارميجيانا

 صـــدر الدجـــاج  مقلـــي، يقـــدم مـــع صلصـــة الفطر 
علـــى  (تحتـــوي  المقليـــة  البطاطـــس  و  الكريمـــي 

منتجات ا�لبان)

٨7  ر.س  ٥٩١   ك       |

كريمي بيستو

كريمـــة طازجـــة، صلصـــة بيســـتو محليـــة الصنـــع، 
صنوبـــر، مغطـــاة بجبنـــة البارميـــزان (تحتـــوي على 

منتجات ا�لبان والمكسرات)

١٩٢  ر.س  ٩٢٤   ك       |

بالك أنجوس ريباي ستيك

شـــريحة لحـــم أنجـــوس ريبـــاي ، تقـــدم مـــع بطاطا 
محمصة، ثوم مشوي، وهليون مشوي، مع صلصة 

الفلفل محلية الصنع

٨٩  ر.س  ٤٧٥   ك       |

توري ترياكي  

صدر دجاج مشـــوي، يقدم مع البطاطا المهروســـة 
وسلطة جانبية مع الصلصة اليابانية. (تحتوي على 

منتجات ا�لبان وبذور السمسم)

أرز ياباني مـــع بيض ثوم مقلي مقرمش وبصل 
أخضر. (تحتوي على منتجات ا�لبان والبيض)

168  ر.س  672   ك       |

بيف شنيتزل

لحم العجل المقلي المقرمش، الجرجير ، الطماطم 
، جبنة البارميزان. 

٩٥  ر.س  ٣٣٣   ك       |

تاي جرين كاري

حليـــب جوز الهند مع ريحـــان الدجاج الطازج المتبل 
ومعجون الكاري ا�خضر، خضروات مشكلة (تحتوي 

على منتجات ا�لبان)

٩8  ر.س  ٦٥٦   ك       |

فيتوشيني كون فونجي إي تارتوفو 

صلصـــة الفطرالكريميـــة مع الكمـــأة . (تحتوي على 
منتجات ا�لبان)

الساندويش

٩6  ر.س  ٦٨٠   ك       |

فيموس بيف برقر

 لحـــم أنجـــوس البقـــري، البصل بالكراميـــل، الفطر 
المقلـــي، جبنة جودا، صلصة مايونيز الكمأة، تقدم 
مـــع البطاطـــس المقلية على وصلصـــة الديناميت 

محلية الصنع. (يحتوي على منتجات ا�لبان)

٧٣  ر.س  ٧١٢   ك       |

مايتي تشكن

دجاج مقرمش، خس روماني، مخلل الشبت، طماطم 
طازجة، صلصة أيولي، يقدم مع بطاطس مقلية على 
الجلـــد، و صلصـــة الديناميـــت محلية الصنـــع (تحتوي 

على منتجات ا�لبان)
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نباتي

4٤  ر.س  ٤٤٢   ك       |

أرز مقلي بالثوم

86  ر.س  ٣٠٩    ك       |

واجيو كريسبي رايس

شـــريحة واغيـــو تندرلوين مـــع ا�رز كريســـبي، فطر 
شـــيميجي، إينوكـــي مـــع البرقـــوق (تحتـــوي علـــى 

منتجات ا�لبان)

جديد!جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!
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SWEET FINALE

76  ر.س  651   ك       |

فنودان الشوكوالتة

فنودان الشوكوالتة مع آيس كريم الفانيليا بوربونز 
.

٧6  ر.س  ٦٨١   ك       |

تيراميسو غورميه

موس الجبن، بســـكويت قهوة ســـافو يـــارد، رقائق 
الشوكوالتة الذهبية و مسحوق الكاكاو.

71  ر.س  ٩٢٦   ك       |

أمــبــيـانـــــــس بنوفي

موس ألبانوفي، بسكويت دايجستيف، موز
جانش شوكوالتة داكنة 

75 ر.س  ٣٦١   ك       |

بيكد أالسكا

آيس كريـــم الفراولة، آيس كريـــم الفانيليا، فانيليا 
اÎسفنجي.

٦٩  ر.س  ٦٩٥   ك       |

بان بيردو 

خبز البريوش الطازج مع القرفة تقدم مع دلوتشي 
ايس كريـــم و صوص الكراميل مـــع الفراولة متبلة 

بالنعناع و الليمون.

7٦ ر.س  ٤٦٠   ك       |

 ليمون غراس كريم برولي 

كريـــم حيواني مع عشـــب الليمون وصفـــار البيض 
يقدم مع كريمة جوز الهند وســـكر التويل والتوت 

الطازج 76  ر.س  ٨٦٣   ك       |

بودينغ التمر

بودنغ التمر، صلصة باتر سكوتش، بسكويت قرص 
العسل ايس كريم ديلوس بيتا مقرمش

االسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة ١٥ ٪
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مشروبات أمبيانس للمشاركة

المشروبات الباردة

٧١  ر.س 

٦٧  ر.س 

أمبيانس ميكس

التوت االزرق والفراولة

الموكتيل

٣٤  ر.س 

٣٣  ر.س 

٣٤  ر.س 

موهيتو الفراولة

موهيتو الليمون مع التوت االزرق

موهيتو باشن

٢٦  ر.س 

٣١  ر.س 

ايس تي الدراق

٣١  ر.س 

تفاح االخضر سموثي

ايس التيه

العصائر الطازجة

٢٥  ر.س 

٢٣  ر.س 

ليمون نعناع

برتقال

٣١  ر.س  عصير البطيخ ا¶حمر

الشيك

٢٩  ر.س 

٢٩  ر.س 

شوكليت شيك

فراولة شيك

١٥  ر.س 

المشروبات الغازية 

١٥  ر.س 

١٥  ر.س 

بيبسي

دايت بيبسي

سفن أب

٢١ ر.س 

٣١  ر.س 

مياه سان بلجرينوغازية صغيرة

١٧  ر.س 

٢٦  ر.س 

مياه سان بلجرينو غازية كبيرة

مياه اكوا صغيرة

مياه اكوا كبيرة
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المشروبات الساخنة 

١٨  ر.س 

٢١  ر.س 

اسبريسو

دبل اسبريسو

٢٧  ر.س 

٢٨  ر.س 

التيه

١٨  ر.س 

١٨  ر.س 

كابتشينو

قهوة تركية

شاي

٢٩  ر.س  كافي موكا

االسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة ١٥ ٪
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