مبكرا لتحصل على خبز البيغل
تعال
ً

الفطور
الفطور حتى الساعة  15بعد الزوال

ابدأ يومك على طريقة الساحل الغربي األمريكي ،بتناول إفطار رائع مقدم بابتسامة مبهجة.
ساندي دوالر بيتش ،تشكيلة من الجبن ،2زبدة ،مربى،
عسل ،سلة خبز ُمنوعة
ويندو أون ذا باي ،تشكيلة من الجبن،2
لحم الخنزير المطهو ,11/4/3/1زبدة ،مربى ،عسل،
سلطة فاكهة طازجة ،بيض مقلي ،خبز متنوع

8,90

13,90

الفرز بوينت بارك ،لشخصين
11/4/3/1

 ،سالمي،
لحم الخنزير المجفف ،لحم الخنزير المطهور
تشكيلة من الجبن ،2سمك السلمون ،زبدة ،عسل ،مربى،
بيض مقلي ،حبوب الموسلي ،سلطة الفاكهة ،كوبان من عصير البرتقال بحجم  0.2لتر
أو كوبان من نبيذ بروسيكو بحجم  0.1لتر ،سلة خبز ُمنوعة ،لكل شخص

13,90

سيسايد 2 ،سجق أبيض مع خردل حلو 1 ،كعك مملح

7,90

بيبل بيتش 3 ،بيضات مقلية طبيعية

5,90

مع إضافة األطباق الجانبية التالية حسب الرغبة :لحم مقدد ،لحم الخنزير ،11/4/3/1
فطر ،طماطم ،موتزريال ،جبن ،2لكل طبق جانبي

1,00

أومليت

أومليت شهية وطازجة من المقالة ،محشوة بحشوات لذيذة وساخنة
منهاتن بيتش ،أومليت مع خضروات مقلية

8,90

ريدوندو بيتش ،أومليت مع خضروات مقلية،
11/4/3/1
جبن 2أو لحم الخنزير المطهو

9,90

فينيس بيتش ،أومليت مع خضروات مقلية،
11/4/3/1
جبن 2ولحم الخنزير المطهو

10,90

قائمة أطباق جانبية شهية لفطورك :

كرواسان

2,00

شريحتي توست

1,60

معجنات

1,50

معجنات بالزبدة

2,50

رغيف صغير

0,80

خبز الباجيت شريحتان

1,20

خبز الباجيت الصغير الخالي من الغلوتين

2,50

سلة خبز ُمنوعة

4,20

قطعة من سمك السلمون المدخن مع فجل الخيل الريفي بالكريمة

6,90

زبدة أو مربى أو عسل ،لكل حصة

0,50

طبق الزبادي الطبيعي مع سلطة الفواكه

5,50

طبق الزبادي الطبيعي مع حبوب الموسلي وسلطة الفواكه

5,90

طبق حبوب موسلي بيرشر

5,90

عصير برتقال طازج  0,2لتر

3,90

عصير البرتقال والجزر والزنجبيل  0,2لتر

4,90

عصير البرتقال والتفاح والليمون األخضر  0,2لتر

4,90

طازج وأخضر ولذيذ

السلطات
السلطات الطازجة

خفيفة ومبهجة وصحية :سلطاتنا الطازجة تشبه إحساس الحياة في كاليفورنيا.
سانتا مونيكا بير ،سلطة سيزار
مع صدور الدجاج المشوية وجبن البارميزان

12,90

والنات جريك ،سلطة مش ّكلة مع الجرجير ،بندورة الشيري،
ذرة ،شرائح الديك الرومي ،صلصة الخل البلسمي صنع منزلي

12,90

سكرامنتو بير ،سلطة مش ّكلة مع جبن الماعز المشوي،
عسل ،زعتر ،صلصة تشاتني المانجو

12.50

نورث سالمون جريك ،سلطة مش ّكلة مع شرائح سمك السلمون،
األفوكادو ،بذور اليقطين المحمصة ،شرائح الخبز المحمصة،
وصلصة العسل والخردل مع الشبت

13,50

سيكليف ،سلطة مش ّكلة مع سمك التونة ،البيض ،بصل

10,90

لونغ بيتش ،سلطة مش ّكلة ،أصابع الموتزريال المخبوزة،
كريمة حامضة ،غموس الفلفل الحار الحلو
ووك أون باي ،سلطة جانبية صغيرة (سلطة خضراء ،جزر ،خيار ،طماطم)

صلصات السلطة حسب االختيار :

خل بلسمي ،زبادي ،صلصة الخل ،صلصلة سيزر

10,90
3,80

لن تسير وحدك أبدًا

الوجبات الخفيفة
واألصناف الجانبية
وجبات صغيرة بين الحين واآلخر

ستتوق بدون شكّ لتناول وجبة صغيرة أو كبيرة في أي وقت .مع وجباتنا الخفيفة وأصنافنا الجانبية ،لن
تقع فريسة اللجوع.
هوليوود بوليفارد ،كلوب ساندويتش مع صدور الدجاج،
شحم الخنزير ،بيض ،طماطم ،سلطة ،بطاطس مقلية

11,50

سفنتين مايل درايف ،ناجتس الدجاج ،بطاطس مقلية ،سلطة

11,50

راوت  ،66سلة سبرينغ رولز ،فلفل حار،
حلقات البصل ،ناجتس الدجاج ،أصابع الموتزريال ،سلطة
و 3أنواع مختلفة من الغموس

12,90

روديو درايف ،شطيرة مع الطماطم ،موتزريال،
جرجير ،صلصة البستو ،بطاطس مقلية

7,90

يونيفرسال ستوديو ،نقانق بالكاري مع البطاطس المقلية

7,90

ديزني الند ،طبق بطاطس مقلية

3,90

الحياة مزيج من السحر والمعكرونة

المعكرونة
معكرونة لكل مناسبة

الظهيرة ،بعد الظهيرة ،المساء .المعكرونة فكرة جيدة دائ ًما.
هوت سبرينغ ،معكرونة بيني أربياتا (صلصة الطماطم الحارة)

7,50

مورو روك ،معكرونة بيني مع صلصة الكريمة ،فطر

8,90

ريدوود ،معكرونة سباجيتي مع صلصة الطماطم

7,20

11/4/3/1

كورونادو أيالند ،معكرونة سباجيتي كاربونيرا

ون ثاوزاند ستبس ،معكرونة سباجيتي مع
صلصة البستو بالريحان صنع منزلي وشرائح صدور الدجاج

9,50

9.90

ال يمكنك شراء السعادة
ولكن يمكنك شراء الكب الكيك

التحلية
الحلوى والمثلجات

الحياة قصيرة كي نقضيها في تناول الطعام الطيب دون تحلية أو مكافأة من حين آلخر.
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بالم سبرينغ بيتش ،تيراميسو

4,50

بالم ديزرت بيتش ،البانا كوتا مع الفراولة

4,50

ساوث بالكس بيتش ،,أكواب الشوكوالتة

6,50

سامرالند بيتش ،أكواب الفراولة

7,50

هاف مون بيتش ،الموز بالكريمة المجمدة

7,50

كرة مثلجات حسب االختيار

1,50

حصة من الكريمة

0,80

ق نظرة أيضًا على الخيارات المعروضة في الفترينة.
أل ِ

للطعام مذاق أجمل
حين تتناوله مع زمالئك

أطباق خاصة للغداء
غداء العمل من الساعة  11:30إلى الساعة 15:00

يُقدم كل طبق مع مشروب غازي ( 0.2لتر  -مياه معدنية ،أو عصير تفاح غازي ،أو شبيتزي ،أو كوكا
كوال ،أو فانتا) حسب االختيار.
السلطات الخاصة بيوم االثنين ،جميع سلطاتنا حسب االختيار

7,90

المعكرونة الخاصة بيوم االثنين ،جميع أصناف المعكرونة لدينا حسب االختيار

7,90

النقانق بالكاري الخاصة بيوم األربعاء ،مع البطاطس المقلية

7,90

شرائح اللحم الخاصة بيوم الخميس
شرائح الديك الرومي على طريقة فيينا ،بطاطس مقلية ،سلطة
أو شرائح الديك الرومي الطبيعية ،بطاطس مقلية ،سلطة

7,90

شطيرة يوم الجمعة الخاصة ،شطيرة حسب االختيار ،بطاطس مقلية ،سلطة

7,90

المشروبات الساخنة
ماكياتو

ماكياتو بالكراميل

4,40

ماكياتو بالفانيال

4,40

ماكياتو بالعسل

4,40

التيه ماكياتو

3,70

اسبريسو

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

كافيه التيه

4,20 3,70 3,20

كابوتشينو

4,20 3,70 3,20

قهوة بالكريمة

3,40 2,90 2,40

اسبريسو

3,50 2,10

موكا

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

موكا بالشوكوالتة البيضاء

4,90 4,40 3,90

موكا بالشوكوالتة الداكنة

4,90 4,40 3,90

موكا بالكراميل

4,90 4,40 3,90

الشوكوالتة الساخنة

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

الشوكوالتة الداكنة

4,20 3,70 3,20

الشوكوالتة البيضاء

4,20 3,70 3,20

شاي كرك

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

فانيال

4,20 3,70 3,20

شاي أخضر

4,20 3,70 3,20

مانجو

4,20 3,70 3,20

شاي بأوراق كاملة

فطور إنجليزي ،نعناع ،كاموميل،
شاي أخضر ،توت أخضر ،جوز الهند
طعم الزنجبيل ،ليمون بالزنجبيل ،الفلفل الحار الحلو

3,10

مشروبات أخرى

حصة اسبريسو

0,50

حصة شربات

0,50

يمكن إعداد جميع المشروبات باستخدام حليب الصويا أوالحليب الخالي من الالكتوز.

مشروبات باردة
ومنعشة
ماكياتو مثلج

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

كافيه التيه مثلج

4,20 3,70 3,20

كافيه موكا مثلج

4,90 4,40 3,90

ماكياتو مثلج بالكراميل

4,90 4,40 3,90

ماكياتو بالعسل مثلج

4,90 4,40 3,90

شوكوالتة مثلجة عند  20 -درجة

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

شوكوالتة داكنة عند  20-درجة

4,90 4,40 3,90

شوكوالتة بيضاء عند  20-درجة

4,90 4,40 3,90

سموذي

صغير

متوسط

كبير

الموز وفاكهة الماراجويا

4,90 4,40 3,90

المانجو والزبادي

4,90 4,40 3,90

الفراولة وجوز الهند

4,90 4,40 3,90

التفاح والمانجو

4,90 4,40 3,90

فرابيه مشروبات مختلطة

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

فانيال

4,90 4,40 3,90

كاراميل

4,90 4,40 3,90

موكا بالشوكوالتة البيضاء

4,90 4,40 3,90

موكا بالشوكوالتة الداكنة

4,90 4,40 3,90

موكا بجوز الهند

4,90 4,40 3,90

الف فروم أديستانس

4,90 4,40 3,90

كريمة باردة

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

كريمة بالكراميل

4,90 4,40 3,90

كريمة بالفانيال

4,90 4,40 3,90

كريمة بالفراولة

4,90 4,40 3,90

كريمة كوالدا بجوز الهند

4,90 4,40 3,90

موكا مينتي مادنس

4,90 4,40 3,90

كريمة بطعم العلكة

4,90 4,40 3,90

تشاي مثلج

في الحجم الصغير

المتوسط

الكبير

شاي أخضر دراجونفالي

4,90 4,40 3,90

شاي تايالندي دراجونفالي

4,90 4,40 3,90

مشروبات غير
كحولية
مياه

مياه معدنية أديلهولزنر

 0,25ل

2,60

 0,5ل

4,90

مياه معدنية أديلهولزنرّ ،
مقطرة

 0,25ل

2,60

 0,5ل

4,90

العصائر

تفاح أو مانجو أو ماراجويا أو راوند أو برتقال
أو كشمش أو أناناس
عصير طبيعي ممزوج بماء ،من العصائر المذكورة

 0,3ل

2,90

عصير برتقال ،طازج

 0,3ل

3,50

 0,4ل

3,90

 0,2ل

3,90

مشروبات خالية من الكحول وعصير ليمون يتم تقديم جميع المشروبات بحجم  0.2لتر في زجاجات
صغيرة.

كوكاكوال ,10/9/2سبرايت ،فانتا ,3/2شبيتزي

3/2

 0,2ل

2,90

 0,4ل

3,90

كوكاكوال اليت ,10/9/2كوكاكوال زيرو

 0,4ل

3,90

ريد بول ,15/12علبة

 0,25ل

3,90

أورنجينا ,3زجاجة

 0,25ل

3,20

 0,2ل

2,90

الجعة والمشروبات
الفوارة
ّ
الجعة

أوغوستينر هيل

 0,5ل

3,60

أوغوستينر رادلر

 0,5ل

3,60

جعة فرانسيسكانر البيضاء

 0,5ل

3,90

جعة فرانسيسكانر البيضاء الخالية من الكحول

 0,5ل

3,90

فرانسيسكانر روسن

 0,5ل

3,90

بيكس بيلز ،بيكس جولد ،بيكس ليمون أخضر

 0,33ل

3,50

كورونا إكسترا

 0,33ل

4,20

مشروبات فو ارة

بروسيكو

 0,1ل

3,90

فوار أبيرول بفاكهة الماراجويا
فوار أبيرول ،مشروب ّ
مشروب ّ

 0,2ل

6,90

فوار فينيتو
مشروب ّ

 0,2ل

6,90

هوغو

 0,2ل

6,90

ليليت وايلد بيري

 0,2ل

6,90

النبيذ
النبيذ األبيض

بينوت غريغيو

 0,2ل

4,90

شاردونيه

 0,2ل

5,50

مشروب النبيذ األبيض ,حلو أو حامض

 0,2ل

3,60

النبيذ األحمر

ميرلو

 0,2ل

4,90

مونتيبولسيانو

 0,2ل

5,50

مشروب النبيذ األحمر ,حلو أو حامض

 0,2ل

3,60

الكوكتيالت
كوكتيل خالي من الكحول

هوغو بدون كحول ،ليمون أخضر ،نعناع ،صودا زهور البلسان

5,90

كوكونات كيس ،عصير األنانس والبرتقال،
شراب جوز الهند والغرينادين ،الكريمة

5,90

موهيتو بدون كحول ،عصير ليمون ،نعناع ،صودا ،سكر أبيض
كايبيرينها بدون كحول ,ليمون أخضر ،سكر بني،
جعة الزنجبيل ،عصير الليمون

5,90
5,90

الكوكتيالت

تاتش داون ،سميرنوف أحمر ،براندي المشمش،
عصير الليمون ،وفاكهة ماراجويا ،واألناناس ،والتوت البري

7,90

حب على الشاطئ ،سميرنوف أحمر ،مشروب بالخوخ،
عصير الليمون ،واألناناس ،والتوت البري

7,90

بينا كوالدا ،رام كابتن مورجان األبيض ،بامبيرو خاص
رام بُني ،عصير األناناس ،شراب جوز الهند ،كريمة

7,90

دايكيري الفراولة ،رام كابتن مورجان األبيض،
معجون الفراولة ،عصير ليمون ،شراب الفراولة

7.90

موهيتو ،رام كابتن مورجان األبيض ،نعناع ،عصير الليمون األخضر،
سكر أبيض خشن ،صودا ،ليمون أخضر

7,90

كايبيرينها ،كاتشاكا بيرو ،ليمون أخضر ،سكر بني خشن،
عصير الليمون األخضر

7,90

كحول

فرانجيليكو ،مشروب إيطالي بالبندق

 4سل

4,70

غرابا نونينو

 4سل

6,50

أوبستلر شالدرير

 4سل

4,90

فودكا خام

 4سل

5,50

المالكة إيفلين مولر
Dachauer Strasse 12 | 80335 München
www.california-bean.de

الطباعة بالحروف الصغيرة
جميع األسعار المذكورة هي باليورو شاملة ضريبة القيمة المضافة والخدمة.
 = 1مضاف مواد حافظة  = 2 /مضاف ألوان اصطناعية  = 2 /مضاف مضادات أكسدة  = 4 /مضاف ملح طعام ونيترات  = 5 /مضاف معزز نكهة
 = 6 /مضاف الكبريت  = 9 /مضاف ُمحليات  = 10 /يحتوي على مصدر للفينيل أنين  = 11 /مضاف فوسفات  = 12 /يحتوي على الكافيين = 13 /
يحتوي على الكحول  = 14 /يحتوي على الكينين/
 = 15مضاف حمض التورين =* /يحتوي على بروتين اللبن  /الخمور تحتوي على السولفيت .في حالة وجود إرشادات خاصة حول مسببات
الحساسية ،يُرجى السؤال حول قائمتنا المنفصلة.

