Paris depuis 1903
Founded in 1903 by Austrian confectioner Antoine Rumpelmayer and named
in honour of his daughter-in-law, Angelina tearooms have been the favourite
meeting place of Parisian gourmets for over a century. The Belle Epoque décor
offers a distinct blend of elegance, charm and refinement.
Amongst our many visitors, Coco Chanel, Proust, as well as some of France’s
greatest couturiers have passed through our tearooms.
Today Angelina remains a unique setting in which to enjoy the world-famous
hot chocolate “L’Africain” and signature Mont-Blanc pastry, which secret
recipe remains closely guarded after one hundred years…

قام صانع الحلويات النمساوي أنطون رمبلماير بتأسيس مقهى «أنجلينا» واختار هذا اإلسم
 وأصبح المقهى منذ تأسيسه المكان المفضل الذي يقصده محبي الحلويات.تكريمآ لزوجة إبنه
 أحد المهندسين، ويأتي الديكور الذي صممه إدوارد جان نيرمانز.الباريسيين على مدة أكثر من قرن
. ليضيف مزيجآ متميزآ من األناقة والسحر والفن،المشهورين في عصر الجمال
ّ
 ومن بين.وشكل مقهي «أنجلينا» منذ افتتاحه مكانآ حتميًا اللتقاء الطبقة األرستقراطية الباريسية
 وال يزال مقهى أنجلينا. وأعظم مصممي األزياء في فرنسا، بروست، كوكو شانيل،زواره المرموقين
ّ
اليوم مكانآ فريدًا لإلستمتاع بالشوكوالتة الساخنة «أفريكان» وحلوي مون بالن التي ال تزال وصفتها
...السرية منذ قرون

Breakfast

until 12:30 pm
 بعد الظهر12:30 إفطار حىت
PARISIAN BREAKFAST

إفطار باريسي

5.000 KD

Tea, Coffee or Angelina hot chocolate
 قهوة أو شراب شوكوالتة أنجيلينا الساخن،شاي

Freshly pressed fruit juice, orange, lemon, carrot or grapefruit

 جزر أو جريب فروت، ليمون، برتقال- عصير الفاكهة الطازجة

Mini viennoiseries, croissant, chocolate-filled pastry, raisins pastry

 فطيرة بالزبيب،  فطيرة بالشوكوالتة، كرواسون- معجنات صغيرة

Bread roll, butter, Angelina honey and jam

 عسل و مربى، زبدة- تشكيلة من الخبز

ANGELINA BREAKFAST

إفطار أنجيلينا

6.500 KD

Tea, Coffee or Angelina hot chocolate

 قهوة أو شراب شوكوالتة أنجيلينا الساخن،شاي

Freshly pressed fruit juice, orange, lemon, carrot or grapefruit

 جزر أو جريب فروت، ليمون، برتقال- عصير الفاكهة الطازجة

Mini viennoiseries, croissant, chocolate-filled pastry, raisins pastry

 فطيرة بالزبيب،  فطيرة بالشوكوالتة، كرواسون- معجنات صغيرة

Bread roll, butter, Angelina honey and jam

 عسل و مربى، زبدة- تشكيلة من الخبز

Fresh fruit salad
سلطة فاكهة طازجة

Eggs «My Way» prepared as you wish, scrambled, fried, soft boiled or omelette

 أو أومليت، مسلوق، مقلي،بيض يعد حسب رغبتك مخفوق

Additional fillings herbs, mushrooms, tomato, smoked turkey, cheese
جبنة،  تركي مدخن،  طماطم،  فطر،  أعشاب، خيارك من اإلضافات على األومليت

HEALTHY BREAKFAST

إفطار صحي

6.500 KD

Tea, Coffee or Angelina hot chocolate
 قهوة أو شراب شوكوالتة أنجيلينا الساخن،شاي

Freshly pressed fruit juice, orange, lemon, carrot or grapefruit
 جزر أو جريب فروت، ليمون، برتقال- عصير الفاكهة الطازجة

Bread roll, butter, Angelina honey and jam
 عسل و مربى، زبدة- تشكيلة من الخبز

Fresh fruit salad
سلطة فاكهة طازجة

Crunshy muesli with dried fruits and mixed nuts,
with milk or yogurt

 يقدم مع الحليب أو الروب.ميوسلي بالفواكه المجففة والمكسرات

KUWAITI BREAKFAST

إفطار كويتي

Shakshouka, baked eggs with tomato sauce
 بيض مخبوز مع صلصة الطماطم،شكشوكة

Nikhi, chickpeas with chilli sauce
نخي مع صلصة حارة

Labneh

لبنة

Eggplant, yoghurt pomegranate sauce
باذنجان مع الروب و دبس الرمان

Honey kaymar

قيمر وعسل

Bread, Angelina jams
تشكيلة من الخبز ومربى انجيلينا

Mini viennoiseries, plain, zataar

معجنات ميني سادة و زعتر

6.500 KD

A La carte

until 12:30 pm

 بعد الظهر12:30 أالكارت حىت

Croissant

1.250 KD

كرواسون

Mini viennoiseries, croissant, chocolate-filled pastry, raisins

1.150 KD

pastry

 فطيرة بالزبيب،  فطيرة بالشوكوالتة، كرواسون- معجنات صغيرة

Muesli, home-made with dried fruits, raspberries and

3.750 KD

mixed nuts, with yogurt or milk.

.موسلي محضر في مطبخنا مع فواكه مجففة و توت العليق و مكسرات
يقدم مع حليب او روب

Eggs «My way» prepared as you wish, scrambled, fried, soft

boiled or plain omelet and your choice of salmon or beef bacon

3.000 KD

 أو أومليت و خيارك من السلمون، مسلوق، مقلي،بيض يعد حسب رغبتك مخفوق
أو البيكون البقري

Eggs Benedict, poached eggs on a muffin served with hollandaise sauce and
your choice of

بيض بينيدكت يقدم على مافن مع صلصة الهولنديز وخيارك من
Beef bacon
Smoked salmon
Smoked turkey
Spinach
Avocado

البيكون البقري
السلمون مدخن
التركي مدخن
سبانخ
أفوكادو

2.750 KD
3.250 KD
3.000 KD
2.750 KD
3.000 KD

A La carte

until 12:30 pm

 بعد الظهر12:30 أالكارت حىت
Baked eggs, poached eggs, cream cheese sauce,
mushroom, garlic

3.350 KD

.بيض مع صوص كريمة الجبنة و الفطر و الثوم

Truffle omelet, lettuce heart

4.250 KD

أومليت البيض بالكمأ مع قلب الخس

Angelina omelet, smoked turkey, cheese, mushrooms,
tomatoes, lettuce heart

2.900 KD

 طماطم مع قلب الخس،  فطر، تركي مدخن جبنة

Angelina croissant, stuffed with scrambled eggs, smoked
turkey or smoked salmon

2.250 KD

كرواسون أنجيلينا محشوة بالبيض المخفوق و التركي مدخن او السلمون المدخن

Selection of cheeses, with caramalized pecan nuts and grapes

6.000 KD

مجموعة من اآلجبان تقدم مع بيكان وعنب

Avocado toast, soft-boiled egg, radishes, spinach, cream
cheese, pumpkin, sesame and buckwheat seeds

3.950 KD

، جبنة الكريمة، السبانخ، الفجل،توست األفوكادو توست األفوكادو مع بيضة مسلوقة
 السمسم و الحنطة السوداء،اليقطين

Almond croissant, caramelized croissant soaked in almond
cream

3.750 KD

كرواسون اللوز مع الكراميل و كريمة اللوز

French toast, pan fried brioche toast infused with cinnamon
vanilla, with caramel sauce

3.000 KD

. يقدم مع الكراميل.التوست الفرنسي بريوش توست بالقرفة و القانيال

Fruit salad, fresh fruits with mango sauce

3.000 KD

سلطة فواكه طازجة تقدم مع صلصة المانجو

Mixed berry salad, fresh berries with berry sauce
سلطة التوت المشكل تقدم مع صلصة التوت المشكل

3.950 KD

Savoury break
استراحة لذيذة

Angelina club chicken, tomatoes, hard-boiled egg,
french fries

3.750 KD

 بطاطا مقلية، بيض مسلوق، طماطم، دجاج،كلوب أنجيلينا

Parisian club, smoked turkey, cheese, hard-boiled egg,

french fries

3.750 KD

 بطاطا مقلية، بيض مسلوق، جبنة،كلوب باريسي التركي المدخن

Scandinavian club, salmon, cucumbers, cream cheese,
avocado, french fries

4.250 KD

 بطاطا مقلية، أفوكادو، خيار،  جبنة الكريمة،كلوب اسكندناف سلمون

Avocado toast, soft-boiled egg, radishes, spinach, cream
cheese, pumpkin, sesame and buckwheat seeds

3.950 KD

، جبنة الكريمة، السبانخ، الفجل،توست األفوكادو مع بيضة مسلوقة
 السمسم و الحنطة السوداء،اليقطين

Croque-Monsieur, lettuce heart

3.000 KD

كروك مسيو يقدم مع قلب الخس

Croque-Madame, fried egg, lettuce heart

3.250 KD

 يقدم مع بيضة مقلية و قلب الخس،كروك مدام

Mushroom quiche, lettuce heart
كيش الفطر يقدم مع قلب الخس

3.000 KD

Salads

السلطة
Caesar, romaine lettuce, Parmesan cheese, croûtons, caesar
dressing

3.250 KD

سلطة السيزر مع الخس و الخبز المحمص مغمورة بجبنة البارميزان و صلصة السيزر

With grilled chicken
مع دجاج مشوي

With grilled shrimps

3.750 KD
4.250 KD

مع روبيان مشوي

Burrata, romaine lettuce, red and yellow cherry tomatoes,
asparagus, raspberries, lemon dressing

4.950 KD

 توت العليق مع، الهليون، طماطم كرزية،سلطة البوراتا خس روماني
صلصة الليمون

Arugula, Parmesan cheese, roasted pine nuts, cherry
tomatoes, lemon dressing

3.250 KD

 مع صلصة الليمون، وطماطم كرزية، صنوبر،سلطة الجرجير مع جبنة البارميزان

Halloumi vegetables, purslane, baby spinach, marinated
grilled zucchini, yellow capsicum, pine nuts, halloumi, apple
cider vinegar and pesto dressing

3.750 KD

، فليفلة صفراء مشوية، كوسا، سبانخ،سلطة الحلوم و الخضار بقلة
الصنوبر وجبنة الحلوم مع صلصة الريحان

Crispy goat cheese, avocado, goat cheese, sweet potatoes,
romaine lettuce, beetroot crisps

4.250 KD

سلطة الشمندر مع جبنة الماعز
 خس روماني و شرائح الشمندر المقرمشة، البطاطا الحلوة،األفوكادو

Quinoa salad, red lentils, kale, zucchini, avocado, goat
cheese, radish, vinegar dressing

3.950 KD

 فجل مع صلصة الخل، جبنة ماعز، افوكادو،  كوسا،سلطة الكينوا عدس احمر

Continental, arugula, beetroot, carrots, mango, cabbage,
frisee, smoked nuts, asian dressing
 مكسرات مدخنة مع، جزر، أوراق الشمندر، جرجير،سلطة كونتيننتال
الصلصة اآلسيوية

3.500 KD

Soups

شوربات
Traditional crusted onion soup, traditional slow-cooked
onions, beef broth, croûtons and Emmental cheese
شوربة البصل مع مرق اللحم البقري الخبز المحمص و جبن االيمانتال

3.250 KD

Chicken corn soup

3.250 KD

شوربة الدجاج مع الذرة

Mushroom soup

3.500 KD

شوربة فطر

Vegetables cream soup in puff pastry

3.500 KD

شوربة كريمة الخضار مع الباف بستري

Soup of the day
شوربة اليوم

3.000 KD

Starters
مقبالت

Stuffed mushroom, cream cheese, sundried tomatoes, sage,

pesto

3.750 KD

 ميرامية مع صلصة ريحان، طماطم مجففة،فطر محشي جبنة كريمة

Avocado shrimp and apple tartar, grapefruit, chives,
coriander
تارتار افوكادو وروبيان مع تفاح جريب فروت و كزبرة

4.500 KD

Smoked Salmon, homemade blini, lemon, mascarpone cheese

5.000 KD

 مع جبنة الماسكاربوني،سلمون مدخن بليني

Brioche Burrata, puff pastry brioche, burrata, sliced
mushrooms, spinach

4.750 KD

بريوش بوراتا مع شرائح الفطر و السبانخ

Délice du poulet, cheese and bechamel stuffed chicken, mango

3.500 KD

mayonnaise sauce
دجاج محشي اجبان فرنسية و بالبشاميل مع مايونيز المانجو

Sesame crusted shrimps, pickles, spicy mayonnaise

3.950 KD

 المايونيز الحار، المخلالت،روبيان السمسم المقشر

Crispy calamari, Tartar sauce
 صلصة تارتار،كاليماري مقرمش

3.750 KD

Main courses
أطباق رئيسية

Chicken breast, rataouille, lemon brown sauce

6.000 KD

 تقدم مع صلصة ليمون بنية، خضار راتاتوي،صدر دجاج مشوي

Spinach ricotta ravioli, truffle Parmesan cream

5.250 KD

and fresh rocca
سبانخ و ريكوتا رافيولي بصلصة البارميزان مع الكمأ و روكا

Mushroom risotto, Parmesan cheese

4.450 KD

ريزوتو بالفطر مع جبنة البارميزان

Tagliatelle arrabiata, chilli tomato sauce, garlic, parsley, fresh

4.250 KD

rocca
 و الروكا، بقدونس، ثوم، صلصة الطماطم الحارة،تالياتيل أرابياتا

Beef tenderloin, gratin dauphinois, pan sautéed baby carrots,
carrots, asparagus, choice of porcini sauce or pepper mustard
sauce

7.950 KD

 هليون مع اختيارك من، جزر سوتيه، بطاطا مشوية،ستيك تنديرلوين
صلصة المشروم أو صلصة الفلفل مع الخردل

Chicken vol au vent, puff pastry, seasonal vegetables,

Bechamel sauce

5.500 KD

 خضار موسمي مع صلصة البشاميل،عجينة الباف بيستري

Salmon fillet, creamy wild rice, grilled lemon,
vegetables salsa

7.950 KD

 ليمون مشوي مع صلصة خضار، رز بري،سالمون فيليه مشوي

Breaded chicken supreme, breaded chicken breast
stuffed with mustard garlic and supreme sauce
دجاج سوبريم محشي خردل مع صوص سوبريم

5.850 KD

Kuwait Specials
أطباق الكويت

Halloumi mini burger, tomatoes concasse, paprika mayo,
beetroot leaves, French fries

4.250 KD

 مايونيز البابريكا ورق الشمندر تقدم مع البطاطا،ميني حلوم برجر صلصة طماطم
المقلية

Beef mini burger, tomatoes, shallots compote

and cheese sauce

4.750 KD

. بصل شالوت كومبوت و صوص الجبن،ميني برجر لحمة طماطم

Chicken mini burger, Emmental cheese, baby spinach,
bell-pepper mayonnaise, French fries

4.500 KD

 الفلفل الحلو تقدم مع البطاطا المقلية، مايونيز، جبنة سبانخ،ميني برجر الدجاج

Penne alfredo, creamy mushroom sauce

4.750 KD

بيني الفريدو مع صلصة الفطر

Chicken green curry, jasmine rice, sesame and
lemongrass

6.000 KD

 سمسم و عشب الليمون، دجاج بالكاري األخضر رز بالياسمين

Beef stroganoff, rice, mushroom, onions, creamy
demi-glace sauce

 بصل مع الصلصة ديمي غالس، فطر،  رز،لحم ستروجانوف

6.750 KD

Sides

أطباق جانبي�ة

Truffle French fries, thyme, truffle oil,
Parmesan cheese

2.250 KD

بطاطا مقلية بزيت الكمأ مع الزعتر وجبنة البارميزان

Jasmin rice, topped with smoked nut and herbs

1.600KD

رز الياسمين مع مكسرات مدخنة وأعشاب

French fries with herbs

1.600KD

بطاطا مقلية مع األعشاب

Pan-sautéed mushrooms
فطر سوتيه

Pan-sautéed vegetables

1.600KD
1.600KD

خضار سوتيه

Mashed potatoes

1.600KD

بطاطا مهروسة

Crispy bacon

1.000KD

بيكون البقري

Grated potatoes
بطاطا مبشورة

Sautéed spinach
سبانخ سوتيه

1.000KD
1.600KD

Pastries
حلويات

OUR SIGNATURE PASTRY

2.950 KD

Mont-Blanc Meringue, light whipped cream,
chestnut cream vermicelli
 كريم، كريم مخفوق، ميرانغ،الحلوى التي نتميز بها مون بالن
الكستناء فرميسلي

The Classics

أصناف كالسيكية
Éclair chocolat, chou pastry, dark chocolate cream filling,

2.450 KD

chocolate icing
 حشوة كريم الشوكوالتة الداكنة،ايكلير الشوكوالتة عجينة الشوكوالتة

Tarte citron, sweet pastry, smooth lemon cream,

2.250 KD

candied lemon
 كريم الليمون،تارت الليمون عجينة حلوى الليمون

Paris-New York, chou Pastry, pecan praline light cream,

2.950 KD

crunchy pecan praline heart
 جوز البقان المقرمشة، كريم جوز البقان،باريس نيويورك عجينة الشو

Opéra, almond chocolate biscuit soaked in coffee, crunchy
praline biscuit, coffee and milk chocolate mousse

3.100 KD

 بسكويت البرالين،أوبرا بسكويت اللوز المغطس بالقهوة
 موس الشوكوالتة والقهوة،المقرمش

Succès noisette, hazelnut dacquoise biscuit with pure sea
salt, whipped hazelnut cream, crunchy praline heart, nuts
 كريم البندق،بسكويت البندق داكويس مع ملح البحر النقي
 مكسرات، المخفوق شوكوالتة مقرمشة

2.950 KD

New Collection
األصناف الجديدة

Mont-Blanc cerise griotte meringue, light whipped cream,
cherry jelly, chestnut cream vermicelli with cherry

3.100 KD

 كريم الكستناء فرميسلي مع الكرز، جيلي الكرز، كريمة مخفوقة خفيفة،مونت بالنك الكرز

Chou caramel-cacahuète, chou pastry, caramel heart, crunchy 3.100 KD
peanut, caramel milk chocolate shell, vanilla whipped cream

، كراميل حليب شوكوالتة، الفول السوداني المقرمش، عجينة الشو،شو كراميل كاكاوت
كريمة الفانيليا

Douceur abricot-miel, crunchy pistachio biscuit, apricot jelly,
almond biscuit, honey mousse

3.100 KD

، جيلي المشمش، بسكويت الفستق المقرمش،دوسور أبريكوت ميل
 موس العسل،بسكويت اللوز

Louise, macaron biscuit, strawberry jelly,
green tea light whipped cream, fresh raspberries

3.100 KD

 توت العليق،  كريمي مخفوق، جيلي الفراولة شاي أخضر،  مكاروون لوز،لويز

Macarons
مكاروون

Individual macaron, Mont-Blanc, chocolate, vanilla,
pistachio, raspberry

1.400 KD

) توت، فستق، فانيال، شوكوالتة،مكاروون كبير (مون بالن

Choice of four small macarons
أربع قطع مكاروون صغيرة من اختيارك

Mont-Blanc, rose, dark chocolate, vanilla, caramel, coffee,
pistachio, lemon, raspberry
) توت، ليمون، فستق، قهوة، كراميل، فانيال، شوكوالتة داكنة، روز،(مون بالن

3.250 KD

Angelina Tea Time

From 3:00 pm to 6:00 pm
 مساء٦:٠٠  مساء الي٣:٠٠ وقت الشاي مع انجلين�ا من

6.750 KD

Selection of cocktail canapes
تشكيلة من المقبالت المالحة

Selection of mini pastries and mini macaroon
تشكيلة من المعجنات الصغيرة والمعكرون الصغير

Two tea or coffee
كوبين من الشاي أو القهوة

Desserts
حلويات

Apple thin tart, thin puff pastry, apple, caramel sauce,
vanilla ice-cream
 صلصة،  تفاح، فطيرة التفاح الرقيقة عجينة باف بيستري رقيقة
ّايس كريم فانيال، كراميل

3.750 KD

Lava cake, dark chocolate fondant, chocolate ganache sauce,

4.000 KD

almond crumble, vanilla ice cream

 شوكالتة جناش مع اللوز وآيس كريم فانيال، شوكالتة داكنة،الفا كيك

Revelation cake, shell of chocolate, chocolate mousse, light
4.000 KD
whipped cream, crunchy crumble, gold powder, hot chocolate sauce
، بودرة ذهبية، كريمة مخفوقة، موش شوكوالتة، صدف من الشوكالتة،ريفيليشن كيك
صوص شوكالتة ساخنة

Crêpe au chocolat
كريب الشوكوالتة

3.500 KD

Pain perdu, pan-fried brioche toast infused with cinnamon
and vanilla, salted caramel and vanilla ice-cream

3.950 KD

 يقدم مع كراميل و ايس كريم الفانيال،بريوش توست بالقرفة و الفانيال

Vanilla crème brûlée, vanilla crusted cream, topped with

3.000 KD

hardened caramalized sugar
كريم بروليه بالفانيال مغطاة بطبقة السكر المكرمل

Dates pudding, pudding of dates, honey and pistachio,
vanilla ice cream with pistachio crumble

3.750 KD

.كيك التمر مع العسل و الفستق مقدم مع ايس كريم فانيال مغطي فستق

Almond croissant, caramelized croissant soaked in almond
cream

3.750 KD

كرواسون اللوز مع الكراميل و كريمة اللوز

Profitroles, vanilla ice cream, hot chocolate

3.750 KD

 صوص شوكالتة ساخنة، ايس كريم فانيال،بروفيترولس

Crème brûlée Pistachio, pistachio crusted cream, topped
with hardened caramalized sugar
كريم بروليه بالفستق مغطاة بطبقة السكر المكرمل

3.250 KD

Ice creams
ايس كريم

Choice of 2 flavours, whipped cream

2.350 KD

Lemon, strawberry, mango, vanilla, chocolate,
pistachio
، مانجو، فراولة،  ليمون: نكهات مع كريمة مخفوقة٢ اختيارك من
 فستق، شوكوال،فانيال

Coupe Paris-Kuwait, caramalized banana,
3.500 KD
vanilla and chocolate ice-creams, whipped cream,
almond tuile
 وبسكويت اللوز، كريمة،موز مكرمل معّايس كريم الشوكوالتة والفانيال

Coupe Mademoiselle, strawberry, lemon and

2.750 KD

mango ice-cream
ّايس كريم الفراولة والليمون والمانجا

Fresh Fruits
فواكه طازجة

Fresh fruit salad, mango sauce

3.000 KD

 مع صلصة المانجو،سلطة فواكه أنجيلينا الطازجة

Mixed berry salad, berry sauce
 مع صلصة التوت،سلطة التوت المشكل

3.950 KD

Hot Drinks

مشروبات ساخنة
HOT CHOCOLATE
Old-fashioned hot chocolate «L’Africain»

3.000 KD

شوكوالتة كالسيك الساخنة (أفريكان) من أنجيلينا

TEAS AND HERBAL INFUSIONS

شاي وإنفيوجن

Mont-Blanc tea, a blend of black teas with
candied chestnuts, biscuit, toffee, orange blossom,
apricot flavors

2.500 KD

 مزيج من الشاي األسود مع كستناء بسكويت، شاي مون بالن
وتوفي بنكهة زهرة البرتقال والمشمش

Mixed Angelina tea China OoLong tea, exotic
fruit flavors, pineapple pieces, marigold carthamus
petals

2.500 KD

 نكهات الفاكهة، شاي صيني أولونج،خليط من أنجليلينا
 قطع من األناناس مع القطيفة والقرطم،المميزة

N 226 Cocoa tea, a blend of teas from China and
Ceylan with cocoa, almond and rose petals flavours

2.150 KD

 مزيج من الشاي الصيني مع الكاكاو، بالكاكاو226 شاي
واللوز ونكهات الورد

Breakfast tea

2.150 KD

شاي اإلفطار

Earl Grey tea

2.150 KD

شاي إيرل غراي

Green tea with Mint or Jasmin

2.150 KD

 نعناع أو ياسمين، شاي أخضر

Darjeeling tea

2.150 KD

شاي دارجيلنغ

Infursions, Angelina mix, verbena, lime blossom-mint
 زهر الليمون والنعناع،  زهرة رعي الحمام، خليط أنجيلينا،إنفيوجن

2.250 KD

Coffee Time

استراحة القهوة
Espresso

1.450 KD

إسبريسو

Double espresso

1.850 KD

Black coffee

2.100 KD

دوبل إسبريسو
قهوة سوداء

Café latte

2.300 KD

قهوة التيه

Café viennois, black coffee with whipped cream

2.350 KD

قهوة فيينوا قهوة سوداء مع الكريمة المخفوقة

Café au lait, cup of coffee with steamed milk on the side

2.300 KD

فنجان من القهوة مع حليب على الجانب

Cappuccino

2.300 KD

كابوتشينو

Spanish latte

2.500 KD

سبانش التيه

Café mocha

2.300 KD

قهوة موكا

Macchiato

2.100 KD

ماكياتو

Turkish coffee

1.950 KD

قهوة تركية

French coffee

1.950 KD

قهوة فرنسية

White coffee

1.950 KD

قهوة بيضاء

Hot or cold milk

0.750 KD

حليب ساخن أو بارد

Add flavours to your coffee, caramel, salted caramel,
hazelnut, vanilla

 الفانيال، البندق، الكاراميل المالح، أضف نكهة القهوة الخاصه بك كاراميل
Decaf available upon request
يوجد قهوة بدون الكافيين عند الطلب

0.500 KD

Cold drinks

مشروبات باردة
ICED BEVERAGES

مشروبات مثلجة

Old-fashioned iced chocolate «l’African»

3.000 KD

شوكوال كالسيك المثلجة (أفريكان ) من أنجيلينا

Angelina mixed iced tea

2.150 KD

شاي أنجيلينا المثلج

Iced coffee

2.250 KD

قهوة مثلجة

Iced spanish latte

2.500 KD

سبانش التيه مثلج

Iced blend mocha

2.300 KD

مزيج موكا مثلج

Fruit Juices
عصائر

Orange
برتقال

Grapefruit
جريب فروت

Green apple

2.400 KD
2.400 KD
2.400 KD

تفاح أخضر

Lemon with mint
ليمون بالنعناع

2.400 KD

Carrot

2.400 KD

Kiwi

2.400 KD

Strawberry, frozen

2.400 KD

جزر

كيوي
 مثلجة،فراولة

Mango, frozen
مانجا مثلجة

2.400 KD

Refreshing
المرطبات

La vie en rose, apple, beetroot, orange

3.000 KD

شمندر و برتقال،تفاح،ال في إن روز

Azur, lemon juice, blue curacao

2.600 KD

ليموناضة و الكوراساو األزرق،أزور

Le Royal, strawberry, mango, banana with milk

2.600 KD

الموز مع الحليب،مانجو، فراولة،لو رويال

Marquise, carrot, dill, celery, ginger

2.600 KD

الكرفس و الزنجبيل،الشبت،الجزر،ماركيز

Paris, mix berries, orange, basil

2.600 KD

برتقال مع الريحان،توت مشكل،باريس

Vendôme, green apple, carrot

2.600 KD

تفاح اخضر مع الجزر،الجزر،فيندوم

Madeleine, fresh pineapple, kiwi

2.600 KD

األناناس مع الكيوي،مادلين

Louvre, green apple, pineapple, avocado with milk

2.600 KD

أنأناس مع االفوكادو و الحليب،تفاح اخضر،اللوفر

Classic mojito

2.350 KD

كالسيك موهيتو

Strawberry mojito

2.350 KD

فراولة موهيتو

Water, Soda and Shakes
 صودا و شيكس،ماء

Mineral Water Evian 330ml

1.250 KD

 مل٣٣٠ مياه معدنية إفيان

Mineral Water Evian 750ml

2.250 KD

 مل٧٥٠ مياه معدنية إفيان

Sparkling Water Badoit 330ml

1.500 KD

مياه غازية

Soda, Coca Cola, Cola Light, Sprite, Fanta

1.300 KD

 فانتا، سبرايت، كوكا كوال اليت، كوكا كوال،صودا

Shakes, vanilla, strawberry, chocolate
 شوكالتة، فراولة، فانيال:ميلك شيك

2.600 KD

PRODUCT
Smoked turkey
Smoked salmon
Beef bacon
Shrimps
Frozen chicken breasts
Salmon filet skin on
Beef tenderloin

المنتج
ديك رومي مدخن
سمك مدخن
لحم بقر مقدد
روبيان
صدور دجاج مجمدة
سمك سالمون
لحم بقر

الحالة

STATUS

المنشأ

ORIGIN

مفرز

Frozen

أمريكا

Usa

مفرز

Frozen

النرويج

Norway

مفرز

Frozen

أمريكا

Usa

مفرز

Frozen

الهند -االمارات

مفرز

Frozen

االمارات

مفرز

Frozen

النرويج-االمارات

مفرز

Frozen

امريكا

India-uae
Uae
Norway / uae
Usa - black angus

Our addresses
KUWAIT

Al Hamra Luxury Center, Kuwait City
965.22.27.03.26/7
Avenues Mall - Prestige, Kuwait City
965.22.20.1.42.6
FRANCE

Rivoli
Musée du Louvre
Musée du Luxembourg
Boutique Bac
Haussmann
Palais des Congrès
Château de Versailles, Pavillon d’Orléans
Château de Versailles, Petit Trianon
The Village, Villefontaine - Lyon
INTERNATIONAL

Bahrain, China, Japan,
Lebanon, Qatar, Saudi Arabia,
Singapore, United Arab Emirates,

@ANGELINAPARISKW

