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تقدم يومياً 
من ٢ ظهراً حتى ٨ مساًء

الظهرية  بعد  شاي  تاريخ 

» هناك بضع ساعات يف الحياة أكرث قبوالً من ساعة
مخصصة للطقوس املعروفة باسم شاي بعد الظهرية.«

جيمس هرني 

يعبِّ شاي بعد الظهرية عن جوهر التقاليد اإلنجليزية، ورمبا من املستغرب بأنه أصبح 

تقليداً جديداً نسبياً. يف حني أن عادة رشب الشاي تعود إىل األلف الثالث قبل امليالد يف 

الصني وكانت شعبية يف اململكة املتحدة خالل الفرتة من عام 1660 ميالدي من قبل امللك 

تشارلز الثاين وزوجته البتغالية انفانتا كاترين دي براجانزا، ومل يكن هذا املفهوم متبعاً حتى 

منتصف القرن السابع عرش مع ظهوره للمرة األوىل.

وُعرِفت تجربة شاي بعد الظهرية يف اململكة املتحدة من قبل السيدة آنا؛ الدوقة السابعة 

يف بيدفورد، يف عام 1840. قيل إن الدوقة شعرت بالجوع حوايل الساعة 4:00 بعد الظهر. 

وكانت وجبة العشاء تقام يف منزلها بأسلوب مميز يف وقت متأخر عند الساعة 08:00 مساًء، 

وذلك يعني أن هناك فرتة طويلة بني الغداء والعشاء. فطلبت الدوقة من الخدم أن يجلبوا 

إىل غرفتها صينية من الشاي والخبز والزبدة وكذلك الكيك خالل وقت متأخر بعد الظهرية. 

وأصبحت هذه عادة بالنسبة لها وبدأت دعوة األصدقاء لالنضامم إليها.

أصبحت هذه الجلسات خالل تناول الشاي مناسبة اجتامعية عرصية. خالل عام 1880، 

بدأت السيدات من طبقات املجتمع الراقية ترتدي العباءات الطويلة والقفازات والقبعات 

عند الذهاب لحضور شاي بعد الظهرية، والذي أصبح تقدميه معتاداً يف غرفة الضيوف بني 

الساعة الرابعة والخامسة بعد الظهر.

140  شاي بعد الظهرية التقليدي 
 يتألف شاي بعد الظهرية التقليدي لدينا من السندويشات الصغرية، املأكوالت الخفيفة، 

الكعك واملعجنات إىل جانب تشكيلة متنوعة من شاي جينغ املميز لدينا

79  بوفيه شاي بعد الظهرية 
 بوفيه شاي بعد الظهرية يتألف من السندويشات الصغرية، املأكوالت الخفيفة، 

 الحلويات، الكرواسان، املعجنات الدمناركية والكعك إىل جانب تشكيلة غري محدودة 

من القهوة والشاي

قامئة شاي بعد الظهرية
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ً يوميا
6 صباحاً – 11 صباحاً

فطور حسب الطلب

35  سلة املخبوزات 
تشكيلة من الكرواسان واملعجنات الدمناركية

65  بيضتان عضويتان طازجتان 
 مقليتان عيون ومقدمة مع بيكون العجل، 

 نقانق عجل، بطاطا هاش براون، فطر مقيل قليالً، 
طامطم مشوية وهليون

65  أومليت كالسييك  
 يقدم مع اختيارك من 

• بيكون العجل • بصل شالوت مفروم 

• طامطم • فطر 

• جبنة

75  بينيدكت البيض  
 رشائح ديك رومي مدخنة، سبانخ، بيض مغيل باملاء 

مافن انجليزي محمص وصلصة هولنديز

50  وافل 
 وافل زبدة الحليب املقرمش يقدم مع كرمية خفيفة،

نوتيال ورشاب القيقب

 بانكيك 50
بانكيك مخميل خفيف يقدم مع رشاب القيقب

خيارات موسمية

50  سلطة فواكه 
تشكيلة من الفواكه املوسمية املقطعة 

45  بريرش مويسيل 
يقدم مع التفاح األخرض، التوت، عصيدة شوفان بالجوز والزبيب

45  حمص )ن( 
حبوب حمص املهروسة تقدم مع الخبز العريب

45  لبنة  
جبنة ماعز طرية تقدم مع الخبز العريب

50  فول مدمس )ن(  
 هريس من حبوب الباقالء مع الفلفل الحار، الثوم، 

البصل، الطامطم وزيت الزيتون

50  جبنة حلومي مشوية  
خيار، طامطم مشوية، ريليش الكزبرة وخبز البيتا الساخن

55  شكشوكة بيض  
طامطم، بصل، بقدونس، فليفلة مدخنة تقدم مع الخبز العريب
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يومياً 
11 صباحاً – 10 مساًء

مأكوالت خفيفة

املقبالت

80  كرباشيو بقري 
 بونونشيني بالفلفل، طامطم داتريينو، 

جبنة بارميزان مبوشة، ملح مالدين مدخن

 طبق من املقبالت الباردة )م( )ن(  70
 ورق عنب، متبل، حمص، بابا غنوج، تبولة

تقدم مع الخبز العريب

 70 طبق من املقبالت الساخنة )م( 
 سمبوسة جبنة، فطاير سبانخ، 

كبة لحم وسمبوسة لحم

السلطات  

50 سلطة يونانية   
خس، بيبريوين أخرض، خيار، شمر، 

كرفس وجبة فيتا

65 سلطة كابرييس )ن(   
جبنة موزاريال بوفالو، طامطم بيف 

وزيت الريحان

60 سلطة أفوكادو   
خس، أفوكادو، لب خس الرومني تقدم 

مع صلصة سنرتويت

75 سلمون مدخن مع الجرجري 
سلمون مغيل باملاء مع الكزبرة

60 سلطة سيزر بالدجاج 
لب خس الرومني، جبنة بارميزان مبوشة، 

مكعبات خبز، أنشوا، دجاج مشوي

الشوربة

50 شوربة عدس 
تقدم مع مكعبات الخبز ورشائح الليمون

55 شوربة بصل 
بصل ذهبي يقدم مع الجنب املحمر
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مأكوالت خفيفة

السندويشات

 تقدم جميع أنواع السندويشات مع البطاطا 
املقلية والسلطة املشكلة 

65  سندويش كلوب دجاج 
 فيليه الدجاج املشوي، بيكون العجل، طامطم، 

خس، بيض مقيل، جبنة، مايونيز، طامطم

65  سندويش الدجاج املشوي 
 رشائح من الدجاج املشوي مع األفوكادو، 

 أوراق جرجري وبيستو الطامطم املجففة 

يف خبز شياباتا

65  شاورما دجاج 
خبز صاج، خيار جريكن، صلصة ثوم وطامطم

65  رشائح الديك الرومي   
 بيكون الديك الرومي املشوي، أوراق لب الخس، 

 طامطم روما شبه مجففة، خبز الحبوب الكاملة وأيويل 

املاسرتد بالليمون

البيتزا

50 مرغريتا 
صلصة طامطم، موزاريال وريحان

60 كواترو ستاغيوين 
 صلصة طامطم، جبنة موزاريال، فطر، زيتون أسود، 

خرشوف، ديك رومي، أوريجانو

75 دجاج مشوي   
 صلصة طامطم، جبنة موزاريال، دجاج مشوي، 

كرنب أحمر، زبادي وتوابل
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مأكوالت خفيفة

الباستا

85  بينيه دجاج وفطر 
دجاج، فطر، بيكون بقري، طامطم يف كرمية

85  فيتوشيني بولوغنيز 
صلصة طامطم مع لحم بقر وخضار مشكلة

70  تاغلياتييل الخضار   
 صلصة طامطم مع زوكيني، باذنجان، 

كراث وكوليس الفلفل

70  برجر بقر األنجوس 
 بايت بقر األنجوس، بصل مشوي، طامطم، 

خس وخيار جريكن

60  برجر خضار   
 برجر خضار محرضَّ من الجزر، 

بطاطا، فاصوليا، خس، طامطم وحمص 

يقدم عىل الخبز

50 فطر وحمص   
فطر بلوروتس مشوي مع ثوم بريسل، زيت

 زيتون بكر، يقدم مع خبز عريب

60 كروك مونسيور 
رشائح ديك كريم وجبنة ذائبة عىل خبز التوست املحمص
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املرشوبات

 تجربة شاي 
جينغ ديفينيتيف

30 توليفة الشاي األسود 

جينغ إيرل غراي
 ذو رائحة خفيفة وحاذقة، مع نفحات الحمضيات الطازجة. 

 ومن حيث املذاق له طعم منعش وممتع، مع سحر الحمضيات املنعشة 

وروعة أوراق الشاي السيالين. إنه يجسد املذاق الكالسيكية املثالية.

شاي اإلفطار اإلنجليزي
 رائحته طيبة وقوية، منعشة وفواحة كرائحة الرشاب الحلو. 

 له عبق رائحة الزبيب إلعطاء مزيد من الطعم املركز. ومن حيث الطعم، 

له مذاق مليك مع نكهة غنية تنتهي بطعم الشعري.

دارجيلنغ سكند فلوش، أوكايتي إيستيت
 من حيث الرائحة – له عبري رائع ودافئ، مع نفحات جميلة من عنب 

 مسكاتيل، مع عبق الحمضيات الطازجة. أما املذاق، سلس ومنعش، 

 مع طعم الحمضيات اللذيذة. يدغدغ اللسان بلسعة النعناع وميأل 

الفم مبذاقه الشهي.

30 شاي أخرض 

سينشا
 له رائحة كرميية وحلوة وطازجة قريبة من رائحة العشب. 

ومن حيث املذاق فهو منعش مع طعم مركز وممتع.

آللئ الياسمني
 ذو رائحة خفيفة ولطيفة ومنعشة مع القليل من نفحات الياسمني. 

 أما مذاقه يتميز بالنعومة والبودة. مع طعم خفيف والذع يفوح 
بعطر الياسمني.

40 أولونج 

أصفر ذهبي
 ذو رائحة غنية تفوح بالقش مع القليل من عبري زهرة الليمون. 

 أما مذاقه الصيفي اللذيذ يشابه نكهة الكرفس والشمر 
مع مذاق لزج قليالً.
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35 الشاي األبيض 

سلفر نيدل
 ذو رائحة حاذقة وعبري لذيذ مع حالوة العسل ونفحة رائحة 

 الشامم اليانع. أما مذاقه الخفيف واللذيذ، يشابه النكهات الطازجة 

والشهية للخيار والشامم مع طعم مخميل ناعم عند النهاية.

وايت بيوين
 هذا الشاي له رائحة حالوة العسل الطازج مع نكهات الفواكه اليانعة 

 والخضار الطازجة. من حيث املذاق هو منعش ولذيذ، ذو نكهة غنية جداً، 

مع القليل من طعم الخيار والليمون.

30 شاي بالنكهات 

قنطرة الياسمني املزهرة
 رائحته حاذقة يفوح منها سحر الياسمني الكرميي. ذو مذاق ناعم 

وغض ولطيف بطعم الياسمني الطازج.

ليتيش أحمر
 رائحته شهية كحالوة الليتيش. ويتميز بطعم حلو أيضاً يشابه إىل حد 

ما لذة مذاق اللييش الطازج.

أسود بالفانيال 
 شاي ذو عبري فاخر، يجسد روعة الفانيال اليانعة والطازجة ونكهة خفيفة 
 من الزبيب الحلو. ومن حيث املذاق يتميز بنكهة الفانيال الداكنة وسحر 
 الطعم الغني، يعززه الطعم السلس واللذيذ للشاي األسود. إجامالً يتميز 

هذا الشاي مبذاق دسم يعب عن الرتف.

30 شاي األعشاب 

أزهار البابونج الكاملة
 رائحته تفوح بعبق الزهور اليانعة والكاملة. أما املذاق، فيتميز بطعم 

الزهور املتفتحة مع النعومة والتعقيدات النباتية املريرة واملمتعة عند النهاية

الليمون وزهرة رعي الحامم
 له رائحة خفيفة ورشيقة ونفاذة لفاكهة الليمون الحاذقة مع العبري

 الغني والشهي. أما املذاق، فإنه ممتع ونابض بالحياة مع نضارة النعناع
يف. ناعم وعشبي عند التمعن مبذاقه. وقرش الليمون ذو املذاق الحرِّ

ورق نعناع
 له رائحة قوية من عبري النعناع املهدئ الذي يعمل عىل تنقية الجسم.

 أما مذاقه، فيمنح الشعور عىل اإلرصار، والعمق، ويتميز بطعم زيتي لذيذ
ينبض باملكونات العطرية والعشبية املركزة.

عشبة الليمون والزنجبيل
 من حيث الرائحة، يفوح بعبري التوابل العطرية مع نفحة من الحمضيات املنعشة. 

ومن حيث املذاق، دافئ وعطري ينبض بطعم الحمضيات الحاذقة.

شاي مغريب بالنعناع

املرشوبات
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30 شاي مثلج 

شاي عشبة الليمون املثلج 
عشبة الليمون الطازجة مع القليل من الحالوة

شاي الزنجبيل بالنعناع املثلج
توليفة رشقية منعشة من الزنجبيل والنعناع 

شاي الفراولة املثلج
توليفة من الشاي ونكهة الفواكه

قهوة مثلجة

35 قهوة بالكراميل مثلجة 
قهوة مع آيس كريم الفانيال، حليب وكراميل

35 أفوجاتو 
مغرفة من آيس كريم الفانيال وقهوة اإلسبيسو

35 قهوة فيينا 
 توليفة من قهوة اإلسبيسو الباردة، الكرمية، 

الشوكوالتة ومسحوق القرفة

30 عصائر طازجة 
برتقال، تفاح أخرض، جزر، ليمون ونعناع، ليموناضة

تشكيلة من القهوة
25 إسبيسو 

25 إسبيسو ماكياتو 

30 دبل إسبيسو 

30 كابوتشينو 

30 كافيه التيه 

30 قهوة أمريكية 

30 قهوة تركية 

30 شوكوالتة ساخنة 

35 كابوتشينو باللوز والتمر 

35 كابوتشينو برشاب القيقب والفراولة 

35 كاراميل التيه 

35 امليلك شيك 
ميلك شيك الشوكوالتة

ميلك شيك الفانيال

ميلك شيك الفراولة

ميلك شيك التوت 

املرشوبات
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املرشوبات الغازية

25 كوكا كوال، دايت كوكا كوال، فانتا، سبايت 

 تونيك، صودا، برت ليمون، جنجر إيل

25 ريد بُل 

مياه معدنية مستوردة

عادية
25 إيفيان، فرنسا )صغري( 

35 إيفيان، فرنسا )كبري( 

25 أكوا بانا، إيطاليا )صغري( 

35 أكوا بانا، إيطاليا )كبري( 

غازية
25 بادويت، فرنسا )صغري( 

35 بادويت، فرنسا )كبري( 

25 برييه، فرنسا )صغري( 

35 برييه، فرنسا )كبري( 

املوكتيالت

35 ليتيش كولر 
ليتيش، ليمون، كوراساو أزرق وليموناضة

35 بهجة املوز والتوت 
موز، زبادي، توت، حليب الصويا

35  معزز الطاقة 
تفاح أخرض، كرفس، جزر وخيار

35 التوت والحمضيات 
تشكيلة من التوت املوسمي، عسل وبرتقال

املرشوبات


