


بفضل عطرها الفريد، أصبحت زهرة 

هدّية قّيمة من بروفانس. وقد أطلق عليها
سّكان المنطقة لقب »الذهب األزرق«.

تستخدم هذه الزهرة كأحد مكّونات موكتيل قوس القزح، 
وطبق ال بوراتا، وحلوى معكرون الخزامى ، والتيه الحرفي.

الخزامى 

مستوحى من جمال طبيعة مدينة غراس
في بروفانس. فهو أحد المكونات األساسية 

في صناعة عطور لوكسيتان. 

يستخدم في موكتيل سّلة األزهار، والشكشوكة المشبعة 
بالورد، والتيه وردة الحرفي. 

الورد

 رّفه جسمك وعقلك مع 

بروفنسال المليء بالّطاقة. 

يستخدم هذا المكّون الممّيز في طبق الكالماري المكسو 
باللوز، وبرغر الراكليت الشهير، وموكتيل سحابة بروفانس 

)نوياج دو بروفانس(.

لوز 

هــل تعلم؟
 لوكسيتان كافيه تقدم وجبات غذائية فريدة، مستوحاة من نفس المكونات المستخدمة في مجموعات منتجات لوكسيتان.

 هنا تجتمع الطبيعة مع الّطعام من خالل مكونات أصلّية من منتجات بروفانس، لمذاق شهي ومتعة الحواس. 

سقف لوكسيتان كافيه مصنوع من أزهار 

 المستخدمة في مجموعات لوكسيتان للعناية بالبشرة.

 كما تستخدم هذه األزهار كأحد مكونات
موكتيل دّراجة الّشمس.

االيمورتيل 

يستخدم هذا المكّون في موكتيل الحديقة
السرّية والكريم بروليه بالفربينا. 

الفربينا

غالبا ما يطلق على نبتة 

لقب الّنبتة الّساحرة وذلك بفضل عطرها الّليموني
النضرالذي يمنح انتعاشا وحيوية للجسم والعقل.



الضريبة مشمولة

أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

البانكيك  Dhs 65سوفليه 
بانكيك ُيقّدم مع جبنة الريكوتا المخفوقة، الكريمة 

اإلنكليزية، الفواكه الموسمية، كرامبل اللوز، تشكيلة من 
البذور والمكسرات وشراب القيقب  ) أ، م، غ(

Dhs 69أفوكادو على التوســت 
قطعة خبز محمصة ومزّينة بالليمون، أفوكادو 

مهروس، شمندر، طماطم مشوية على نار هادئة مع 
األعشاب  ) أ، م، ن، غ(

الفواكه Dhs 45سلطة 
مجموعة من الفواكه الطازجة منقوعة بشراب الباشن 

فروت والفانيليا ومزينة بشرائح اللوز المقرمشة  )ن(

Dhs 65بان بيردو لوكســيتان 
خبز بريوش محمص مع كريمة الكاسترد، كرامبل اللوز، 

جبن كريم بنكهة الفراولة، فواكه طازجة واألعشاب
) أ، م، غ(

بالزبادي  جرانوال 
55 Dhs

زبادي يوناني طازج مخفوق مع خليط الجرانوال، حبوب 
الكاكاو المجروشة، صلصة الكشمش األسود والفواكه 

الموسمية  ) أ، م، غ(

بينديكت  Dhs 75بيض 

بيضتان مسلوقتان ُتقدمان على قطعة توست مع 
صلصة هولنديز وخيارك من السلمون المدخن والهليون 
أو الفطر والسبانخ أو لحم العجل المقدد والمشوي مع 

األفوكادو  )أ، غ(  

Dhs 55أومليــت بالفطر البري 
أومليت محشّوة بالفطر الموسمي والسبانخ  ) أ (

Dhs 49أومليت على الطريقة الفرنســية
أومليت محشّوة بجبنة اإلمنتال بنكهة المكّسرات مع 

الثوم والبقدونس  ) أ (

Dhs 55أومليت غرانديوز 
أومليت مزينة بشرائح البطاطس الرفيعة، الكوسا 

والطماطم  ) أ (

Dhs 40بيــض محّضر علــى طريقتك المفضلة 

لوكسيتان  Dhs 65شكشوكة 
ثالث بيضات مسلوقات  بصلصة الطماطم المنكهة 

بالورد مع الحلوم والباذنجان  ) أ، م(

األومليت تشكيلة 

حتى  1  بعد الظهر في أيام األســبوع  و2  بعد الظهر في عطلة نهاية األســبوع

Dhs 65آساي بول 
توت آساي يقّدم مع الفواكه الموسمية وحبوب 

لقاح النحل والغرانوال وبذور الشيا  )م، غ، ن(

ر لفطو ا
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أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

بروفنسال  Dhs 75فطور 
جرانوال بالزبادي محّضر على الطريقة المنزلية، سلطة فواكه وسلة من تشكيلة خبز ُتقّدم مع المربى والزبدة

يمكنك االختيار بين العصير الطازج أو المشروب الساخن ) أ، م، ن، غ(

الفطور سّلة 

ر لفطو ا

حتى  1  بعد الظهر في أيام األســبوع  و2  بعد الظهر في عطلة نهاية األســبوع

لوكسيتان  Dhs 95فطور 
بان بيردو إلى جانب مجموعة من المخبوزات الفرنسية

الصغيرة، سلة من تشكيلة خبز ُتقّدم مع المربى والزبدة
يمكنك االختيار بين العصير الطازج أو المشروب الساخن 

) أ، م، غ(

Dhs 85فطور من وحي أرياف فرنســا 
مجموعة من المخبوزات الفرنسية الصغيرة، سلة

من تشكيلة خبز تقّدم مع المربى والزبدة، بيض محّضر
على طريقتك المفضلة. يمكنك االختيار بين العصير

الطازج أو المشروب الساخن  ) أ، م، غ(
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أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

الشــوربات والســلطات

Dhs 65ســلطة الجرجير والسبانخ 

سلطة التين المجفف، الطماطم المجففة
وطماطم هيرلوم، البندق المحمص، اللوز، الفستق 

الحلبي، وجبنة الريكوتا الطرية وجبنة بيكورينو 
المبروشة تقدم مع صلصة الحامض والبرتقال ) أ، م، ن(

Dhs 65سلطة نيسواز 

السلطة المفضلة في مدينة نيس والمحضرة من 
التونة المحفوظة بالزيت، البطاطس الصغيرة، الفليفلة 

المشوية، الزيتون، الكرفس و الخس، البيض المسلوق، 
ثمار الكبر، شرائح الفجل، الفاصولياء الخضراء، الطماطم 

واألنشوفة تقدم مع صلصة الخل )س(

Dhs 55ســلطة اللفت والشمندر والجزر 

الشمندر والجزرالمشوي المنكه بالشمر وجبن الماعز 
المحمص ، يقدم مع خس متنوع في صلصة السترونيت

) أ ,غ ,ن( 

Dhs 69وعاء سلطة الكينوا 
تشكيلة أوراق خضراء ، عدس ، شمندر، قريدس، 
أفوكادو، رّمان، فجل وبذور مشّكلة مع صلصة

 البلسميك  )س(

Dhs 55سلطة سيزر 
خس ممزوج بصلصة البارميزان الكريمية ومزين

بمكّعبات خبز الكروتون المقرمشة وشرائح البارميزان 
)Dhs +7( الرقيقة مع خيارك من الدجاج المشوي 

 أو القريدس المشوي )Dhs +14( ) أ ,غ(

Dhs 49شوربة الفطر 
شوربة الفطر البري والكراث ُتقدم مع الكمأ األسود 

المبشور ومكعبات خبز الكروتون ) أ ,غ ,ن( 

Dhs 69ســلطة لوكسيتان كابريزي 

حبات موزاريال صغيرة متّبلة، طماطم ، شرائح 
أفوكادو و تشكيلة خضار مع أوراق حبق وصنوبر 
تقدم مع صلصة الخّل المحّضرة على الطريقة 

المنزلية مع صدر الدجاج المشوي   ) أ، م(

Dhs 45شوربة البصل
بصل مطهو ببطء على الطريقة التقليدية مع

مرق لحم العجل ُيقدم مع جبن اإلمنتال الذائب
والخبز المقرمش ) أ ,غ ( 
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أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

المقبــات

Dhs 72ال بوراتا 
جبن بوراتا مع بوريه الحمص، طماطم داتيريني، 

عسل معطر بالخزامى وكرامبل الفستق الحلبي )أ ,م ,ن (

Dhs 65بروسكيتا بالتين واإلجاص
خبز متعدد الحبوب محضر على الطريقة المنزلية 

ومغطى بجبنة الريكوتا المخفوقة، السبانخ السوتيه، 
الفلفل األصفر المشوي، وجبنة الغورغونزوال وشرائح 

إجاص و مشمش )أ، غ، م، ن(

Dhs 65كاالماري برقائق اللوز 
 كاالماري وحبار صغير مقلي مقرمش، يقدم

مع صلصة أيولي الخفيفة  ) أ,غ,م,س(

Dhs 59باف جبنة الماعز
عجينة باف مزينة بجبن كريم الماعز المنكه بالليمون،

 شرائح اللوز المقرمشة، التين المشوي والخضار
 ) أ ,م ,ن ,غ(

Dhs 69تارتار السلمون واألفوكادو  
طبقات من السلمون  مع االفوكادو، االطماطم،

 الليمون والشبت ) أ ,غ,س(

بالطماطم  Dhs 49بروسكيتا 
خبز متعدد الحبوب محضر على الطريقة المنزلية 

ومغطى بطماطم منقوعة بزيت الزيتون البكر وأوراق
الحبق. )ا,غ,م,ن(
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أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

األطبــاق الرئيســية

Dhs 115روبيان رويال 
روبيان محّمر يقدم إلى جانب االرز االسود، مايونيز، 

كرامبل الفستق الحلبي واألعشاب الطازجة
 ) أ ,غ,س( 

 سبانخ سوتيه ) أ ,ن(

 بطاطس مقلية )ن(

بطاطس مقلية اضافة الجبن بالكمأ  ) أ ,غ ,ن(

بطاطس محّمرة بالفرن  )ن(

بطاطس مهروسة )ن(

خضار مطهوة على البخار ) أ ,ن(

هليون سوتيه بالزبدة ) أ ,ن(

26 Dhs
23 Dhs
33 Dhs
26 Dhs
26 Dhs
23 Dhs
26 Dhs

األطباق الجانبية

Dhs 95دجاج بروفنسال 

ســمك سلطان ابراهيم على 
طريقة لوكسيتان 

109 Dhs

سمك طازج محّمر يقدم إلى جانب سلطة
محضرة من الطماطم، الكبر وفيليه األنشوفة  ) أ ,غ,س( 

المحمر  Dhs 109السالمون 
سمك السلمون النرويجي المقلي المطبوخ حسب 

رغبتكم مع الهليون المسلوق بالزبدة ، هريس الجزر 
المتبل بالزنجبيل وصلصة هولنديس ) أ ,س(

Dhs 175فيليه مينيون 

تندرلوين لحم بقر أنجوس مشوي يقدم مع
البطاطس المهروسة، الهليون، بروكولي، قرنبيط وجزر 

مع صلصة ديمي جالس بالكمأ  ) أ ,غ( 

كسرول دجاج سوبريم مع طماطم مجففة،
زيتون وبطاطس تقدم الى جانب الخبز المقرمش ) أ ,غ ,ن( 
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السندويشــات

الباســتا والريزوتــو

Dhs 75تاليوليني بالكمأ االســود 
باستا تاليوليني طازجة ممزوجة بصلصة البارميزان مع 

الفطر البري والكمأ االسود المبشور ) أ، غ، ن(

Dhs 89نيوكــي بصلصة لحم البقر 

ضلع لحم بقر أنجوس طري مطهو ببطء يقدم 
مع الزبدة البنية ونيوكي البطاطس بصلصة

 البلسميك  ) أ، غ(

Dhs 79الريزوتو االصفر 
أرز كارنارولي مطهو بمرق الزعفران يقدم مع الفطر 

المحّمر  ) أ، ن(

Dhs 57بيني أرابياتا 
بيني باستا بصلصة الطماطم والبقدونس الحارة مع 

جبنة البارميزان المعّتقة ) أ ,ن ,غ(

Dhs 68سندويش الدجاج المشوي 
خبز بنكهة الزعتر مع صدر الدجاج المشوي، شرائح

 طماطم، مايونيز وتشكيلة من أوراق الخس واألعشاب ) أ، غ(

Dhs 59كلوب سندويش بالدجاج
ثالث طبقات من الخبز المحمص مع طماطم، بيض 

مسلوق، فطر سوتيه وصدر دجاج مع اللحم المقّدد 
مع المايونيز يقدم مع البطاطا المقلية ) أ، غ(

Dhs 75كلوب سندويش بالتونة 
ثالث طبقات من الخبز المحّمص مع طماطم، 

أفوكادو، بيض مسلوق وتونة مطهية ببطء مع المايونيز 
يقدم مع البطاطا المقلية ) أ ,س,غ ( Dhs 95برجر راكليت 

خبز بريوش بنكهة الكركم مع قطعة لحم بقر 
أنجوس مشوية تقدم مع أوراق سبانخ سوتيه، طماطم 
مشوية، بصل محمر وصلصة جبنة شيدر ذائبة ) أ ,م ,غ ( 

بالقريدس  Dhs 95لينغويني 
لينغويني باستا بمرق الجمبري والطماطم مع

القريدس  ) أ ,غ,س( 

كروك لوكسيتان
60 Dhs سندويش كروك موسيو بشرائح الحبش المدخن،

 يقدم مع صلصة مورني المنّكهة بجوزة الطيب 
وتشكيلة من أوراق الخس واألعشاب ) أ ,غ (

سندويش كروك مدام بشرائح الحبش المدخن
 يقدم مع صلصة مورني المنّكهة بجوزة الطيب، 

بيضتين مقليتين )عيون( وتشكيلة من أوراق الخس 
واألعشاب  ) أ ,غ (

62 Dhs
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Dhs 65سوفليه البانكيك 
بانكيك ُيقّدم مع جبنة الريكوتا المخفوقة، الكريمة 

اإلنكليزية، الفواكه الموسمية، كرامبل اللوز، تشكيلة من 
البذور والمكسرات وشراب القيقب )أ، غ، م(

Dhs 52فوندان الشوكوالتة 
بودنغ محضر بالشوكوالته السوداء بنسبة 70% تقدم إلى 

جانب الكريمة اإلنكليزية، كرامبل حبوب الكاكاو المجروشة، 
اآليس كريم بنكهة الفانيليا والفواكه الموسمية )أ، غ، م(

Dhs 45كريم بروليه منّكهة بالفربينا
كريمة بروليه منّكهة بالمليسة مع تشكيلة 

من الفواكه والتوت )أ(

الحلويــات

Dhs 45كريب لوكسيتان 
كريب مع صلصة الشوكوالتة العضوية الخالية

 من زيت النخيل، تقدم مع تشكيلة من التوت )أ، غ، م(

Dhs 45تيراميسو 
حلوى بطبقات من كريمة الماسكاربوني، وبسكويت 

سافويار مع لمسة من القهوة، تقّدم مزينًة بالبرتقال 
المحّلى واألزهار القابلة لألكل )أ، غ(

Dhs 65بان بيردو لوكسيتان 
خبز بريوش محمص مع كريمة الكاسترد، كرامبل اللوز، 

جبن كريم بنكهة الفراولة، فواكه طازجة واألعشاب )أ، غ، م(

آيس كريم لوكسيتان المحضرة يدويًا
ُكرتان من اآليس كريم بالنكهة التي تختارها:

 شوكوالتة، فانيال، فراولة، فستق حلبي وورد )أ، م(

39 Dhs
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Dhs 55كعكة الحليب والفستق الحلبي
كعكة مشّبعة بالحليب المحّلى وخلطة الفستق
الحلبي، ومغطاة بكريما الفستق الحلبي  )أ، غ، م(

معكرون

كرواسان )أ، غ، م(
كرواسان بالجبنة )أ، غ، م(

كرواسان بالزعتر )أ، غ، م(
كرواسان بشرائح الحبش والجبنة )أ، غ، م(

كرواسان بماء الورد والفستق الحلبي )أ، غ، م(

كرواسان باللوز )أ، غ، م(

كرواسان بالشوكوالته )أ، غ، م(

إكلير الشوكواله )أ، غ(

إكليــر بالكراميل )أ، غ(

إكلير بالفســتق والورد )أ، غ، م(

كركتيك بالشــكوالته )أ، غ، م(

ليزيلــوت باللوز )أ، غ، م(

كيكة البالكفورســت )أ، غ، م(

كيــكات المادليــن  6 قطع / 12 قطعة

18 Dhs
22 Dhs
22 Dhs
33 Dhs

28 Dhs
28 Dhs
20 Dhs

33 Dhs
33 Dhs
33 Dhs
37 Dhs
37 Dhs
42 Dhs 
27 / 15 Dhs

اختر من بين نكهاتك المفضلة: 
 الفستق، الخزامى، الورد، الفانيليا، الشوكوالته، الّليمون ) أ ,غ ,ن(  

 11 Dhs 
 60 Dhs
110 Dhs

قطعة
6 قطع
12 قطعة

الحلويات

الفرنسية المخبوزات 

 المخبــوزات والحلويــات



الضريبة مشمولة

أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

Dhs 55دجاج مشوي
مع بطاطا مقلية

Dhs 59برغر 
مع جبنة، وسلطة، وطماطم وكاتشاب. )أ، غ، م(

Dhs 40بيني باستا 
مع صلصة طماطم أو صلصة كريمية ) غ(

Dhs 49قطع دجاج مقرمشة 
مع بطاطا مقلية. )أ ,غ (

آيس كريم لوكسيتان المحضرة يدويًا
ُكرتان من اآليس كريم بالنكهة التي تختارها:

 شوكوالتة، فانيال، فراولة، فستق حلبي وورد )أ، م(

1 مغرفة

2 مغرفة

16 Dhs

29 Dhs

الئحــة طعــام األطفال



الضريبة مشمولة

أ – ألبان     م – مكّسرات      ن – نباتي       غ – غلوتين      س –  سمك

30 Dhs
الفطور اإلنجليزي، إيرل غراي، شاي أخضر مع نعناع، 
شاي الياسمين، شاي كاتر فروي روج، شاي أخضر - 

جان باودر، شاي ميس دامان، شاي الطوارق، شاي 
باسيون دو فلور وشاي كاركاديه نوي ديتيه

أصناف شاي ساخنة من عامة دامان فرير

30 Dhs
بابونج، نعناع وشاي رويبوس بالفانيال

خلطات أعشاب مغلية 

ميلك شيك بنكهة الموز، الشوكوالتة، الفانيال، 
الفراولة، الكاراميل أو الفستق

35 Dhs مشروبات الميلك شيك

 شاي بالي أخضر، شاي فيجي أخضر، شاي أخضر 
 منّكه بالدراق، شاي جاردين بلو، شاي كاركاديه

سامبا بالفواكه وشاي الطوارق

30 Dhs شاي مثلج 

بيبسي، دايت بيبسي، سفن آب، دايت سفن آب أو ميريندا

20 Dhs المشروبات الغازية

إيفيان 350 مل 

إيفيان 750 مل 

بادوا 350 مل 

بادوا 750 مل

22 Dhs
32 Dhs
22 Dhs
32 Dhs

المياه

Dhs 32العصائر الطازجة
البرتقال ، األناناس ، المانجو ، البطيخ ، التفاح األخضر

أو   الليمون بالنعناع

قهوة بالحليب

كابوتشينو 

ماكياتو 

إسبريسو 

دبل إسبريسو 

قهوة فيينوا 

أميريكانو 

قهوة مثّلجة 

شوكوالتة ساخنة

35 / 27 Dhs
35 / 27 Dhs
28 / 22 Dhs
26 / 20 Dhs
32 / 25 Dhs
35 / 30 Dhs
32 / 25 Dhs
35 / 30 Dhs
30 Dhs

أصناف قهوة كاسيكية / عضوية

هوجيشا عضوي 

أسام راموناجير عضوي 

يونان هيلينغ عضوي

 بيوير عضوي 

لونغ شينغ عضوي 

جاسمين بايونهان عضو

42 Dhs
42 Dhs
42 Dhs
42 Dhs
42 Dhs
55 Dhs

تشكيلة من أفخر أنواع الشاي

Dhs 30مشروبات التيه مميزة 
التيه بالعسل، أو الورد، أو الماتشا أو الخزامى

المشــروبات



وجباتنــا الجاهزة مغلفة بمواد 
قابلة للتحلل بشــكل تام %100

أزهــار ايمورتيل ونباتات أخرى 
تضيف رونقًا للمقهى

نستخدم قش/
مّصاص غير باستيكي

ان جميع ادوات المائدة والعلب مصنوعة من 
مواد متجددة مثل نبات الكسافا، قابلة للتحلل 
الحيوي الكامل % 100. واألكياس ايضا مصنوعة 

من  الورق المعاد تدويره.

تّم تعليق أكثر من 1000 باقة زهرعلى الحائط. هذه 
األزهار المستوردة من كورسيكا تضفي منظرا 
ساحرا وجذابا للزائرين اللتقاط اروع الصور. حيث 

نجد ايضا ان المقهى من الخارج مغطى بالكامل 
باجمل النباتات الطبيعية.

 )polylactic( مصنوع من حمض البوليالكتيك
المستخرج من نشاء الذرة، مورد طبيعي، نباتي 
ومتجدد يصلح كسماد وقابل للتحّلل الكامل.

#NotJusTA B rand



ae.loccitane.com

المــذاق األصلي مــن بروفانس




