WE HOPE YOU ENJOYED YOUR
PRIVĒ EXPERIENCE.

PRIVE

SAVORY BITES

SHISHA FLAVOURS

Guacamole & Ladenia Crisps V
Guacamole, wilted tomatoes
olive oil, flat bread crisps

36

Prawns Kataifi
Jumbo prawns, kataifi fillo
honey & lime dressing, chilli mayo dip

75

Feta Croquettes D, V
Honey, sesame, za’atar

45

PREMIUM

PEINIRLI BAR

A boat shaped bread with Greek fillings
prepared in the ancient traditional way
baked in our brick oven

Pastitsio D
Beef ragout, béchamel sauce
graviera cheese

49

Metsovo D
Metsovone smoked cheese
beef bresaola, arugula

55

Tigania D
Glazed lemon oregano chicken
mascarpone

50

Gum
Gum Mint
Bubble Gum
Gum Mastic
Strawberry
Mint
Coconut
Vanilla
Banana
Guava
Cherry
Peach
Mango
Cinnamon
Cream
Blue Heaven
Rose

“A blend of two flavours from the below”

Loukoumia
Selection of Greek ‘marshmallows’

39

Berries D
Vanilla cream stuffed raspberries &
blackberries, blueberries

55

Truffled Dates D
Dark chocolate covered dates stuffed
with chocolate ganache

55

Madolato D, N
Hazelnut nougat dark chocolate bites
garnish with gold leaves

45

N - Contains Nuts

Double Apple Nakhla
Double Apple Al Fakher
Double Apple Mix
Apple Mint
Grape
Grape Mint
Grapeberry
Lemon
Super Lemon
Lemon Mint
Orange
Orange Mint
Berry
Blueberry
Watermelon
Watermelon Mint
Sweet Melon
Pineapple

ULTRA 110

SWEET BITES

D - Contains Dairy

95

IVA

125

Please ask the Shisha Master to present to you
Our IVA Line

PRESTIGE

V - Vegetarian

165

Please ask the Shisha Master to present to you
Our Prestige Line

All prices are inclusive of VAT.

نتمنى أن تكونوا قد
استمتعتم بتجربة بريفيه

بـــريـــفـــيـــه

النكهات الشيشة

لقمات لذيذة
غواكامولي و رقائق البطاطس
الالدنيا المقرمشة (ن(
جواكامولي  ،طماطم ذابلة  ،زيت زيتون
بطاطا مقلية

36

روبيان قطيفي
روبيان جامبو  ،الكتيفي فيلو  ،صلصة
العسل و الليمون  ،مايونيز تشيلي

75

فيتا كروكيتس (ح) ( ،ن(
العسل  ،السمسم  ،الزعتر

45

الممتازة

بار معجنات بينيرلي

خبز مخبوز على شكل قارب مليء بمختلف
المعدة بالطريقة التقليدية
الحشوات يونانية ُ
القديمة و المخبوزة في فرن الطوب
بتسيتسيو (ح(
شرائح لحم البقر وصلصة
البشاميل وجبنة جرافيرا
ميتسوفو (ح(
المدخنة
جبنة الميتسوفوني ُ
لحم البقر  ،جرجير
تيغانيا (ح(
دجاج اوريجانو بالليمون
جبنة الماسكاربوني

تفاحتين  -نخلة
تفاحتين  -الفاخر
تفاحتين  -خلطة
تفاح نعنع
عنب
عنب نعنع
عنب توت
ليمون
سوبر ليمون
ليمون نعنع
برتقال
برتقال نعنع
توت
توت بري
بطيخ
بطيخ نعنع
البطيخ الحلو
أناناس

110

”مزيج من اثنين من النكهات الممتازة“

الملبن أو راحة الحلقوم
قائمة من خيارات راحة الحلقوم
أو الملبن اليونانية

39

التوت (ح(
خليط من ثمار التوت يُقدم مع كريمة الفانيال

55

تمر الترافل (ح(
شوكوال غامقة مغطاة بالتمر و محشوة
بشوكوالتة الغاناش

55

مادوالتو (ح) ( ،ج(
لقمات من البندق بالشوكوالته
الداكنة مع أوراق ذهبية اللون

45

مشتقات الحليب ( -ح)

علكة
علكة نعنع
علكة (بابل-جم(
ماستيك العلكة
فراولة
نعنع
جوزهند
فانيليا
موز
جوافة
كرز
خوخ
مانجو
قرفة
كريمة
السماء الزرقاء
ورد

فائقة

لقمات حلوة

جوز ( -ج)

95

نباتي ( -ن(

أي في آي

125

اطلب من خبير الشيشة أن يقدم لك قائمة
الشيشية األي في آي خاصتنا

برستيج

165

اطلب من خبير الشيشة أن يقدم لك قائمة
الشيشة من نوع البريستيج خاصتنا

جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

