It all starts with coffee from Italy’s oldest coffee roasting
company.
For centuries coffee has provided warmth, energy, inspiration and
contemplation for all those who have enjoyed its robust flavours and
aromas. It wasn’t until 1870, in Southern Italy, when Domenico Barbera
created true coffee perfection - Cafè Barbera®.
Domenico opened our first coffee house and served fresh coffee, roasted
daily with passion and dedication. A 150 years later, this iconic Italian
brand is one of the oldest companies in Europe and is still managed by
the Barbera family. Maintaining the tradition of still being sourced from
seven varieties of the world’s finest coffee beans, slow roasted separately
by master coffee roasters and artfully blended to our original recipe.
Each cup of coffee is hand-brewed by baristas who are trained in the ways
of our founder Domenico, with a respect, reverence and passion for truly
authentic Italian espresso. Stepping into a Café Barbera Italian Coffee
House is like stepping back in time. Here you will find a slower pace and
a chance to rediscover the finer, simpler things in life, like enjoying fresh
and healthy food with family and friends.
We are dedicated to providing a nostalgic, yet enjoyable experience
through superior product standards and service excellence.

OVER 150 YEARS OF PASSION

Barbera’s First Coffee House - Italy, 1870

Classico Italiano

Classico Italiano (Hot)
Espresso Italiano

Single
25.00

Double
35.00

25.00

35.00

S

M

L

36.00

45.00

55.00

36.00

45.00

55.00

36.00

45.00

Classic Italian espresso.

Espresso Napoletano
Real Southern Italian espresso.

Espresso Macchiato

35.00

Italian espresso topped with warm milk foam.

Cappuccino Italiano
Southern Italian espresso and steamed milk, topped
with warm milk foam.

Cappuccino Napoletano
Neapolitan espresso and warm milk with foam.

Caffe’ Latte
Southern Italian espresso and steamed milk.

Flat white

42.00

Southern Italian espresso and steamed milk.

Americano
Southern Italian espresso with hot water.

Brasiliano
Condensed milk with a shot of Southern Italian
espresso topped with cocoa powder.

30.00

35.00

35.00

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Classico Italiano

Classico Italiano (Hot)
S

M

36.00

42.00

Barbera’s version of the white Mocha. Southern Italian
espresso with warm milk, white chocolate sauce and warm
milk foam.

36.00

42.00

Spanish Latte

45.00

55.00

Pistachio Latte

38.00

45.00

Mocha

36.00

42.00

Turkish Coffee

25.00

Mocaccino

Southern Italian espresso with warm milk, chocolate sauce
and warm milk foam.

Mocaccino Bianco

Southern Italian espresso with condensed milk, hot milk and
vanilla flavour.

Southern Italian espresso, blended with warm milk, pistachio
syrup and a sprinkle of chopped Sicilian pistachios on top.

Southern Italian espresso mixed with top quality cocoa
powder and hot milk.

Traditional Turkish strong dark boiled coffee.

Selection of Tea

25.00

Selection of tea flavours in tea bags.

Hot Chocolate

40.00

Premium Italian hot chocolate.

Add Ons

Alternative Milk / Whipped Cream / Syrup

10.00

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Classico Italiano

Classico Italiano (Cold)
S

Espresso Freddo

M
35.00

Sweetened Italian espresso mixed with ice.

35.00

Espresso Shakerato
Sweetened Italian espresso shaken with
ice cubes.

45.00

Cappuccino Freddo
Sweetened Italian espresso mixed with ice and cold
milk foam.

45.00

Cappuccino Shakerato
Sweetened Italian espresso shaken with low fat milk
and ice.

Iced Latte
Sweetened Southern Italian espresso blended with cold
milk and ice.

Iced Caramel Latte

36.00

42.00

38.00

44.00

Southern Italian espresso blended with cold milk,
caramel flavour and ice.

Iced Americano
Southern Italian espresso shots topped with cold water
and ice.

Affogato

35.00

38.00

52.00

Italian espresso with a scoop of ice cream.
* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Fantasia nel Caffe’

Fantasia nel Caffe’
S
60.00

Aromagic

M
75.00

Frozen Southern Italian espresso, sweetened.

Nutellotto

75.00

Original nutella with frozen Southern Italian
espresso topped with whipped cream and cocoa powder.

Caramel Frozen

75.00

Finest caramel sauce with frozen Southern Italian
espresso topped with whipped cream and cocoa powder.

Milky Frozen

75.00

Condensed milk with frozen Southern Italian espresso
topped with whipped cream and cocoa powder.

Fredducino Choco

36.00

42.00

36.00

42.00

Southern Italian espresso, finest chocolate sauce,
ice, milk blended to perfection, topped with whipped cream
and chocolate sauce.

Fredducino Caramel
Southern Italian espresso, finest caramel sauce, ice, milk
blended to perfection, topped with whipped cream and
caramel sauce.

Cold Chocolate

45.00

Premium cold Italian hot Chocolate: Classic, Dark, Ginger
or White.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Colazione / Breakfast
Salmon And Scrambled Eggs

130.00

Two toasted breads: One smoked salmon and cream cheese topped with
red onions, capers, fresh garlic & herbs. One stirred eggs gently cooked with
chives, butter, fresh heavy cream, fresh garlic & herbs.

Vegetables Omelette

Pasticceria / Pastry
Selection of Pastries
Your choice of our showcased pastry and sweets from our display,
please consult with your server.

95.00

Omelette stuffed with mushrooms, spinach, cherry tomatoes, onion, fresh garlic &
herbs, topped with avocado and basil tomato salsa.

Quattro Formaggi Smoke Turkey Omelette

110.00

Omelette stuffed with smoked turkey, mozzarella, cheddar cheese,
parmesan cheese, onion, topped with goat cheese, olives,
basil and tomato salsa.

Cold Sandwiches
Selection of Sandwiches

Western Bresaola Omelette

120.00

Omelette stuffed with bresaola, roasted bell pepper, caramelized onions,
sun dried tomatoes, topped with rocca and parmesan cheese.

Barbera Breakfast



Your choice of our showcased cold sandwiches from our display,
please consult with your server.

110.00

Fresh juice + croissant + tea or coffee.

*All the eggs plates are served with sautéed mushrooms & potato wedges.
*The egg whites are available per your request.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Zuppe

Antipasti / Appetizers
Tomato And Basil
Bruschetta

60.00

85.00

Rye fried squid served with homemade
tartar sauce.

Tomatoes, garlic, basil leaves, capers,
balsamic vinegar, olive oil.

Goat Cheese, Walnuts
And Caramelized Onion
Bruschetta

Calamari Fritti

95.00

Melanzane Di
Parmigiana

65.00

Eggplant, basil, parmesan, mozzarella
cheese, tomato sauce.

Goat cheese, walnuts, onion, balsamic
vinegar, olive oil.

Smoked Salmon And
Avocado Bruschetta

105.00

Cream avocado onion, capers, orange zest, olive
oil, served with green salad.

Zuppe / Soups
Mushroom Soup

65.00

Mushroom, cream, onion
& garlic croutons.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

Zuppa del Giorno

65.00

Soup of the day.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Panini & Burgers

Insalate / Salads
Caprese

120.00

Tomato, buffalo mozzarella, basil leaves, rucola & balsamic
vinegar dressing.

Chicken, Avocado & Quinoa

120.00

Roasted chicken breast served with avocado, quinoa, mixed leaf,
cherry tomatoes, olive oil, fresh apple & sweet herbs dressing.

Caesar

80.00

Lettuce, parmesan shaving, boiled egg & bread croutons,
served with Caesar dressing.

Chicken Caesar

110.00

Lettuce, parmesan shaving, chicken, boiled egg & bread croutons,
served with Caesar dressing.

Smoke Salmon Caesar

140.00

Lettuce, parmesan shaving, salmon, boiled egg & bread croutons,
served with Caesar dressing.

Barbera Salad

Smoked Salmon Baguette

150.00

Crispy Chicken Burger

110.00

Club Sandwich

110.00

Beef Burger

125.00

Baguette with smoked salmon, onion, cream cheese, capers, orange zest
served with french fries or potato wedges.

Breaded chicken breast served with romaine lettuce, tomatoes and mayonnaise,
served with french fries or potato wedges.

Generous layers of turkey, grilled chicken, cheese, mayonnaise, crisp lettuce and
tomatoes served with french fries or potato wedges.

Home-made beef burger, cheddar cheese, tomato, lettuce, truffled mayonnaise served
with french fries or potato wedges.

Add Ons / Sides
French Fries 25, Buffalo Mozzarella 15, Roasted Mushroom 15,
Guacamole 15, Fried Eggs 10, Caramelized Onion 10.

115.00

Mix salad, seasonal fruits, avocado, carmelized wallnut,
goatcheese, lime zest & balsamic vinegar dressing.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Pizza Italiana

Pizza Italiana
Margherita

100.00

Tomato sauce, mozzarella, oregano, basil.

Vegetarian

				

115.00

Tomato sauce, mozzarella, eggplant, zucchini, bell pepper, oregano, basil.

Diavola

				

130.00

Tomato sauce, mozzarella, beef pepperoni, oregano, basil.

Pollo Funghi

				

130.00

Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, grilled chicken, oregano, basil.

Napoli

				

130.00

Tomato sauce, mozzarella, anchovies, onions, oregano, basil.

Calzone

130.00

Tomato sauce, ricotta cheese, black olives, pepperoni, mushroom.

Bresaola

170.00

Mozzarella, bresaola, rocket leaves, parmesan shaves, oregano, basil.

Salmon

				

170.00

Buffalo mozzarella, smoked salmon, cherry tomatoes, orange zest, capers, rucola, parmesan.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Pasta Italiana

Pasta Italiana
Penne Pomodoro

Penne with tomatoes sauce, cherry tomatoes, parmesan cheese and fresh basil.

95.00

Lasagna Emiliana

135.00

Fettucine Alfredo

135.00

Fusilli Pistachio

140.00

Spaghetti Frutti Di Mare

155.00

Classic bolognese lasagne with beef ragout, creamy béchamel and grated
parmesan cheese.

Fettuccine pasta with chicken, mushroom, fresh cream, fresh parsley and
parmesan cheese.

Our signature spiral shaped pasta, served with our homemade Sicilian
pistachio anchovy pesto sauce.

Tomato sauce, shrimp, calamari, mussels, parsley, cherry tomatoes and fresh basil.

Main Course
Escalope Chicken 				

170.00

Breaded chicken breast served with spaghetti pomodoro.

Grilled Beef Tenderloin

260.00

Hand made beef tenderloin served with potato pure infused with truffle oil
and mushroom rosemary sauce.

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Fresh Vitamin Juices

Fresh Vitamin Juices
Carrot, Apple, Orange & Ginger

45.00

High in vitamins A and C, providing great skin and immune support.
Vitamin A / Vitamin C / Potassium

Spinach, Pineapple, Apple & Lemon

60.00

This juice contains high amounts of antioxidants.
Vitamin C / Vitamin A / Vitamin K

Cucumber, Mint, Spinach, Apple & Ginger

55.00

Contains high amounts of fibre, vitamins B and C from the apples, key for a healthy immune
system. The addition of mint is a great aid to a healthy digestion.
Vitamin A / Vitamin K / Folate / Magnesium

Beetroot, Carrot, Apple & GingerOlive Oil

50.00

Beets help production of stomach acid, which helps in a healthy digestion.
Vitamin A / Folate / Vitamin E / Vitamin K / Zinc

Lemon Carrot & Orange Juice

45.00

This is great for helping with stress and anxiety whilst providing a great energy boost.
Thiamine / Vitamin A / Vitamin C

Cucumber, Lemon & Mint

45.00

Contains high amounts of fibre, key for a healthy immune system. The addition of mint
is a great aid to a healthy digestion.
Vitamin A / Vitamin K / Folate / Magnesium

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Fresh Vitamin Juices

Fresh Vitamin Juices
Fat Burner

65.00

Apple, strawberry, red pepper, chilly. Capsaicin found in chilli has been shown to boost your
metabolism and help keep you fuller for longer.
Vitamin C / Vitamin K / Folate / Vitamin B6 / Potassium

Fresh Orange Juice

40.00

This juice is great for a healthy boost of vitamin C, important for those times when your
immune system needs that little bit of extra support.
Vitamin C / Vitamin B1 / Folate / Potassium

Fresh Mango Juice

45.00

Season Fruits Juice

45.00

Mango is a good source of folate, several B vitamins, as well as vitamins A, C, K and E.
All of which help boost immunity.

Sodas & Water
Small Water

12.00

Selection of Sodas

20.00

Large Water

22.00

Redbull

45.00

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Shakes & Smoothies

Shakes
Avocado Shake

42.00

Vanilla ice-cream, milk, avocado
and honey syrup.

Vanilla Shake

42.00

Vanilla ice-cream, milk and
vanilla syrup.

Banana Shake

42.00

Vanilla ice-cream, milk and banana.

Chocolate Shake

Mango Shake

42.00

Vanilla ice-cream, milk and mango.

42.00

Vanilla ice-cream, milk and
chocolate syrup.

Strawberry Shake

42.00

Vanilla ice-cream, milk and
strawberries.

Smoothies
Mint, Almond & Chocolate

60.00

Berry & Almonds

49.00

Mango, Strawberry & Banana

45.00

Passion Fruit

49.00

Unsweetened almond milk, chocolate ice-cream and mint leaves. Mint has been shown to help
with a healthy digestive system, providing support to those suffering from indigestion.
Unsweetened almond milk, banana and mixed berries. Berries are full of minerals and provide
an antioxidant boost.
The bananas are rich in potassium and fiber and help to control your blood pressure. Mangoes
are great for promoting eye health, support weight loss, boosts your immune system,
clears your skin, and even lowers your cholesterol.

Passion fruit gives your body calcium, magnesium, phosphorus, potassium, and folate.
These help your kidneys, nerves, muscles, and heart rhythm in big ways.
NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

Gelato

Gelato
1 Scoop of Flavoured Gelato

30.00

2 Scoops of Flavoured Gelato

55.00

3 Scoops of Flavoured Gelato

80.00

Add Ons

10.00

Toppings / Whipped Cream / Syrup

NOTE: Some of our foods contain allergens.
Please speak to a member of staff for more information.

* All prices are subject to 12% service charge & 14% VAT.

OVER 150 YEARS OF PASSION

جيالتو

جيالتو
 1سكوب جيالتو من اختيارك

30.00

 2سكوب جيالتو من اختيارك

55.00

 3سكوب جيالتو من اختيارك

80.00

إضافات

10.00

إضافات  /كريمة مخفوقة  /شراب

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

ميلك شيك
و سموذي

ميلك شيك
شيك األفوكادو

42.00

شيك فانيال

42.00

شيك مانجو

42.00

شيك الفراولة

آيس كريم فانيليا ،حليب ،أفوكادو
و شراب العسل.

شيك الموز

آيس كريم فانيليا ،حليب و
شراب الفانيليا.

آيس كريم فانيليا ،حليب و موز.

شيك الشوكوالته

آيس كريم فانيليا ،حليب و
شراب الشوكوالته.

42.00

42.00

آيس كريم فانيليا ،حليب و مانجو.

42.00

آيس كريم فانيليا ،حليب و
فراولة.

سموذي
60.00

النعناع ،اللوز و الشوكوالته

حليب لوز غير محلى ،آيس كريم شوكوالتة و أوراق نعناع .و قد ثبت أن النعناع يساعد
مع جهاز هضمي سليم ،يقدم الدعم لمن يعانون من عسر الهضم.

49.00

التوت واللوز

حليب لوز غير محلى ،موز و توت مشكل .التوت مليء بالمعادن و يوفرها
زيادة مضادات األكسدة.

45.00

مانجو ،فراولة و موز

الموز غني بالبوتاسيوم و األلياف و يساعد على التحكم في ضغط الدم .مانجو تعتبر رائعة لتعزيز
صحة العين ودعم فقدان الوزن وتقوية جهاز المناعة لديك ،ينقي بشرتك،
و يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

فاكهة الباشن

49.00

تعطي فاكهة الباشن الجسم الكالسيوم و المغنيسيوم و الفوسفور و البوتاسيوم و الفوالت.
هذه تساعد الكلى واألعصاب و العضالت و إيقاع القلب بطرق كبيرة.
* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

عصائر فيتامين
طازجة

عصائر فيتامين طازجة
65.00

حارق للدهون

تفاح ،فراولة ،فلفل أحمر ،فلفل حار .ثبت أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار
تزيد من فاعلية جسمك التمثيل الغذائي ويساعد على إبقائك ممتل ًئا لفترة أطول.
فيتامين ج  /فيتامين ك  /حمض الفوليك  /فيتامين ب  / 6بوتاسيوم

40.00

عصير برتقال طازج

هذا العصير رائع للحصول على دفعة صحية من فيتامين سي  ،وهو مهم لتلك األوقات التي تكون فيها
يحتاج جهاز المناعة إلى القليل من الدعم اإلضافي.
فيتامين ج  /فيتامين ب  / 1حمض الفوليك  /بوتاسيوم

45.00

عصير مانجو طازج

المانجو مصدر جيد لحمض الفوليك ،والعديد من فيتامينات ب ،وكذلك فيتامينات أ ،ج ،ك ،هـ.
كل ذلك يساعد على تعزيز المناعة.

45.00

عصير فواكه الموسم

المشروبات الغازية و المياه
مياه صغيرة

12.00

خيارات من المشروبات الغازية

20.00

مياه كبيرة

22.00

ريد بول

45.00

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

عصائر فيتامين
طازجة

عصائر فيتامين طازجة
45.00

الجزر ،التفاح ،البرتقال و الزنجبيل

رائعا للبشرة والمناعة.
دعما
يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات أ و ج ،مما يوفر
ً
ً
فيتامين أ  /فيتامين ج  /بوتاسيوم

60.00

السبانخ ،األناناس ،التفاح و الليمون

يحتوي هذا العصير على كميات عالية من مضادات األكسدة.
فيتامين ج  /فيتامين أ  /فيتامين ك

55.00

خيار ،نعناع ،سبانخ ،تفاح و زنجبيل

يحتوي على كميات عالية من األلياف وفيتامينات ب و ج من التفاح ،وهي مفتاح لمناعة صحية
النظام .إضافة النعناع تساعد بشكل كبير على الهضم الصحي.
فيتامين أ  /فيتامين ك  /حمض الفوليك  /مغنيسيوم

50.00

الشمندر ،الجزر ،التفاح ،زيت الزيتون و الزنجبيل

يساعد البنجر في إنتاج حمض المعدة ،مما يساعد في الهضم الصحي.
فيتامين أ  /حمض الفوليك  /فيتامين هـ  /فيتامين ك  /زنك

عصير ليمون و جزر و برتقال

45.00

هذا أمر رائع للمساعدة في التخلص من التوتر والقلق مع توفير دفعة طاقة كبيرة.
الثيامين  /فيتامين أ  /فيتامين ج

خيار ،ليمون و نعناع

45.00

يحتوي على كميات عالية من األلياف ،و هو مفتاح لصحة الجهاز المناعي.
اضافة النعناع يساعد على الهضم الصحي.
فيتامين أ  /فيتامين ك  /حمض الفوليك  /مغنيسيوم

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

الباستا

الباستا
95.00

بنا طماطم

مكرونه بني مع صلصة الطماطم ،طماطم شيري ،جبنة بارميزان و ريحان.

135.00

الزانيا

مكرونه الزانيا مع لحم بولونيز بصوص البشاميل الكريمي و جبنة بارميزان مبشورة.

135.00

فيتوتشيني ألفريدو

مكرونه فيتوتشيني بالدجاج ،مشروم ،كريمة طازجة ،جبنة بارميزان.

فوسيلي بيستاشيو (صوص فسدق بيستو)

140.00

مكرونه حلزوني ،تقدم مع صلصة البيستو مع كريمة الفسدق.

155.00

اسباجيتي سي فود

مكرونه اسباجيتي بصلصة الطماطم مع جمبري ،كاليماري،
بلح البحر ،طماطم شيري و ريحان.

الطبق الرئيسي
170.00

		
اسكالوب دجاج

صدر دجاج مغطى بالبقسماط يقدم مع اسباجيتي بومودورو.

لحم بقري تندرلوين مشوي

260.00

لحم بقري تندرلوين مصنوع يدويًا يقدم مع بطاطا نقية مملوءة بزيت الكمأة
و صوص المشروم روزماري.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

بيتزا

بيتزا
100.00

مارجريتا

صلصة طماطم ،موزاريال ،اوريجانو ،ريحان.

خضروات

				

115.00

صلصة طماطم ،موتزاريال ،باذنجان ،كوسة ،فلفل ،اوريجانو ،ريحان.

ديفوال				

130.00

صلصة طماطم ،موزاريال ،بيبيروني بقري ،زعتر ،ريحان.

بولو فونجي				

130.00

صلصة طماطم ،موزاريال ،مشروم ،دجاج مشوي ،زعتر ،ريحان.

				
نابولي

130.00

صلصة طماطم ،موزاريال ،انشوجة ،بصل ،اوريجانو ،ريحان.

كالزوني

130.00

صلصة طماطم ،جبنة ريكوتا ،زيتون أسود ،بيبروني ،مشروم.

بيرزاوال

170.00

موزاريال ،شرائح لحم البيرزاوال البقري ،جرجير ،بارميزان ،زعتر ،ريحان.

السلمون مدخن 				

170.00

بافلو موزاريال ،سالمون مدخن ،طماطم شيري ،كابري ،جرجير ،بارميزان.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

السندويشات و البرجر

السلطات

150.00

سلمون مدخن في خبز فرنسي

120.00

كابريزي

طماطم ،بافلو موزاريال ،أوراق ريحان ،صاروخ ،خل بلسميك.

120.00

دجاج أفوكادو كينوا

صدر دجاج مشوي مع أفوكادو ،كينوا ،خس متنوع ،طماطم
شيري ،زيت زيتون ،تفاح طازج و صلصة أعشاب حلوة.

خس روماني ،بارميزان ،بيض مسلوق و خبز محمص،
يقدم مع صلصة أنشوجة السيزر.

110.00

سيزر دجاج

خس روماني ،دجاج ،بارميزان ،بيض مسلوق و خبز محمص،
يقدم مع صلصة أنشوجة السيزر.

كرسبي تشكن برجر

صدر دجاج مقلي يقدم مع خس روماني ،طماطم و مايونيز ،يقدم مع
اختيارك من بطاطس مقلية أو بطاطس ودجز.

110.00

طبقات سخية من الديك الرومي ،الدجاج المشوي ،الجبن ،المايونيز ،الخس المقرمش و
طماطم تقدم مع اختيارك من بطاطس مقلية أو بطاطس ودجز.

125.00

بيف برجر

برجر لحم بقري محلي الصنع ،جبنة شيدر ،طماطم ،خس ،مايونيز ترافل يقدم
مع اختيارك من بطاطس مقلية أو بطاطس ودجز.

إضافات  /جوانب

140.00

سيزر السلمون المدخن

110.00

كلوب ساندوتش

80.00

سيزر

خبز فرنسي محشو سلمون مدخن ،بصل ،جبن كريمي ،كابري ،البرتقال المكرمل
يقدم مع اختيارك من بطاطس مقلية أو بطاطس ودجز.

بطاطس مقلية  ،25بافلو موزاريال  ،15مشروم سوتيه ،15
جواكامولي  ،15بيض مقلي  ،10بصل مكرمل .10

خس روماني ،السلمون المدخن ،بارميزان ،بيض مسلوق
و خبز محمص ،يقدم مع صلصة أنشوجة السيزر.

سلطة باربيرا

115.0

سلطة مشكلة ،فواكه موسمية ،أفوكادو ،جوز مكرمل،
جبن الماعز و قشر الليمون و صلصة الخل البلسمي.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  12٪و  14٪ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

الشوربة

المقبالت
بروشيتا الطماطم والريحان

60.00

كاليماري مقلي

95.00

ماالنزانا بارميجانا

طماطم ،ثوم ،أوراق الريحان ،كابري ،خل
بلسمي ،زيت زيتون.

بروشيتا جبن الماعز مع
البصل المكرمل والجوز

حلقات الكاليماري المقلي يقدم
مع التارتار صوص.

65.00

باذنجان ،ريحان ،بارميزان ،جبنة موزاريال،
صوص الطماطم.

جبن الماعز و الجوز و البصل المكرمل
و األعشاب و الخل البلسمي و زيت الزيتون.

بروشيتا سالمون مدخن
و افوكادو

85.00

105.00

كريمة األفوكادو ،بصل ،كابري ،برتقال
مكرمل ،زيت زيتون ،يقدم مع
سلطة خضراء.

الشوربة
شوربة كريمة المشروم
مشروم ،كريمة ،أعشاب
و خبز محمص بالثوم.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

65.00

شوربة اليوم

65.00

شوربة اليوم.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

اإلفطار
سمك السلمون المدخن والبيض المخفوق (سكرامبل)

معجنات
130.00

خبز محمص ،سلمون مدخن ،جبنة كريمية مغطاة بالبصل األحمر والكابري
مع بيض سكرامبل بالثوم والزبدة و الكريمة واألعشاب.

95.00

أومليت خضار

خيارات من المعجنات

اختيارك من المعجنات والحلويات المعروضة،
يرجى التحدث مع طاقم الضيافه الخاص بك.

أومليت محشو مشروم ،سبانخ ،طماطم شيري ،بصل ،ثوم و أعشاب
يعلوها صلصة األفوكادو والريحان والطماطم.

110.00

تركي مدخن مع الجبن المشكلة

أومليت محشو بتركي مدخن ،موزاريال ،جبنة شيدر ،جبنة بارميزان ،بصل،
يعلوها جبنة الماعز وصلصة الطماطم و الزيتون و الريحان.

السندوتشات الباردة

120.00

بيرزاوال (لحم البقر المملح المجفف)

أومليت محشو بالبيرزاوال ،فلفل حلو محمص ،بصل مكرمل ،طماطم مجففة،
يعلوها الجرجير وجبنة بارميزان.

إفطار باربيرا



خيارات من السندوتشات

110.00

كرواسون  +شاي أو قهوة  +عصير فريش.

اختيارك من السندوتشات الباردة المعروضة،
يرجى التحدث مع طاقم الضيافه الخاص بك.

*جميع أطباق البيض تقدم مع مشروم سوتيه و بطاطس ودجز.
*متاح بياض البيض فقط حسب رغبتكم.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  12٪و  14٪ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

بعض المكونات يمكن ان تحتوي علي محفزات للحساسيه
برجاء التحدث الي طاقم الخدمه.

فانتازيا نيل كافيه

فانتازيا نيل كافيه
اروماجيك

صغير
60.00

وسط
75.00

إسبريسو جنوب إيطاليا مجمد ومحلى.

75.00

نوتيلوتو

نوتياال ،القهوة اإليطالية المجمدة و الكريمة المخفوقة مع
مسحوق الكاكاو.

75.00

كراميل فروزن

الكراميل ،القهوة اإليطالية المجمدة و الكريمة المخفوقة.

75.00

ميلكي فروزن

الحليب المكثف ،القهوة اإليطالية المجمدة و الكريمة
المخفوقة.

فريدوتشينو شوكو

36.00

42.00

نكهة الشوكوالتة تجتمع مع القهوة و الحليب و الثلج
الممزوجين.

فريدوتشينو كراميل

نكهة الكراميل تجتمع مع القهوة و الحليب و الثلج
الممزوجين.

شوكوالتة باردة

شوكوالتة باردة إيطالية فاخرة :كالسيكية ،داكنة،
الزنجبيل أو األبيض.

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

36.00

42.00

45.00

القهوة الكالسيكية
الباردة

القهوة الكالسيكية الباردة
إسبريسو فريدو

صغير

وسط
35.00

إسبريسو إيطالي محلى ممزوج بالثلج.

35.00

إسبريسو شاكيراتو

إسبريسو إيطالي محلى مخفوق مع
مكعبات ثلج.

45.00

كابتشينو فريدو

إسبريسو إيطالي محلى ممزوج بالثلج و البارد
رغوة حليب.

45.00

كابتشينو شاكيراتو

إسبريسو إيطالي محلى مخفوق مع حليب قليل
الدسم والجليد.

التيه مثلج

إسبريسو جنوب إيطاليا محلى ممزوج
بالحليب البارد والثلج.

كراميل التيه مثلج

36.00

38.00

42.00

44.00

إسبريسو جنوب إيطاليا ممزوج بالحليب البارد،
نكهة الكراميل والثلج.

أمريكانو مثلج

35.00

شوت إسبريسو من جنوب إيطاليا مغطى
بالماء البارد و الثلج.

أفوجاتو

إسبريسو إيطالي مع سكوب ايس كريم.
* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

38.00

52.00

القهوة الكالسيكية
الساخنة

القهوة الكالسيكية الساخنة
إسبرسو جنوب إيطاليا مع حليب دافئ ،صوص شوكوالتة ورغوة
حليب دافئة.

صغير
36.00

وسط

نسخة باربيرا من الموكا البيضاء .إسبرسو جنوب إيطاليا
مع حليب دافئ  ،صوص شوكوالتة بيضاء
و رغوة حليب دافئة.

36.00

42.00

45.00

55.00

38.00

45.00

36.00

42.00

موكاتشينو

موكاتشينو بيانكو

سبانش التيه

إسبرسو جنوب إيطاليا مع حليب مكثف وحليب ساخن
و نكهة فانيليا.

بستاشيو التيه

إسبرسو جنوب إيطاليا  ،ممزوج بالحليب الدافئ وشراب الفستق
ّ
ورشة من الفستق المفروم.

موكا

42.00

إسبرسو جنوب إيطاليا ممزوج بالكاكاو عالي الجودة
و حليب ساخن.

قهوة تركي

25.00

قهوه تركي كالسيكيه.

اختيارات من الشاي

25.00

اختيارتكم من نكهات الشاي المختلفة.

هوت شوكلت

40.00

شوكوالتة ساخنة إيطالية فاخرة.

إضافات

حليب بديل  /كريمة مخفوقة  /شراب

* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

10.00

القهوة الكالسيكية
الساخنة

القهوة الكالسيكية الساخنة
إسبريسو إيطاليانو

سنجل
25.00

دبل
35.00

اإلسبريسو اإليطالي الحقيقي.

إسبريسو نابوليتانو

25.00

35.00

اإلسبريسو من جنوب إيطاليا الحقيقي.

صغير
إسبريسو ماكياتو

وسط

كبير

35.00

اإلسبريسو اإليطالي مغطى برغوة الحليب.

كابتشينو إيطاليانو
اإلسبريسو اإليطالي بالحليب الدافئ
مع الرغوة.

كابتشينو نابوليتانو
إسبريسو نابولي و حليب دافئ مع رغوة.

كافيه التيه
اإلسبريسو اإليطالي بالحليب الدافئ.

36.00

45.00

55.00

36.00

45.00

55.00

36.00

45.00

فالت وايت

42.00

إسبريسو جنوب إيطاليا و الحليب على البخار.

أميريكانو
إسبريسو جنوب إيطاليا بالماء الساخن.

برازيليانو
اإلسبريسو اإليطالي مع الحليب المكثف
و بودرة الكاكاو.
* تخضع جميع األسعار لرسوم خدمة  ٪12و ٪14ضريبة
القيمة المضافة.

30.00
35.00

35.00

كل شيء يبدأ مع القهوة من أقدم شركة لتحميص حبوب
البن في ايطاليا.
لعدة قرون قد وفرت القهوة اإللهام ،الدفء ،الطاقة ،الوضوح والتأمل
والفرصة لتذوق طعم ”الحياة الجيدة“ لجميع أولئك الذين يستمتعون
بنكهاتها القوية والغنية.
لم يكن حتى عام ، 1870في جنوب إيطاليا ،عندما افتتح أول مقهى
باربيرا من قبل المؤسس دومينيكو باربيرا ،و كان يتم تقديم القهوة
الطازجة يوم ًيا باستخدام خلطته السحريه الممزوجة بالعاطفة
والتفاني.
عاما فآن تقاليد مقهى باربيرا التي تعد واحدة من
وبعد أكثر من 145
ً
أقدم شركات القهوة في أوروبا ،قد تم حملها عبر خمسة أجيال من
عائلة باربيرا و اندمجت برؤية مذهلة إلنشاء سلسلة من المقاهي
اإليطالية العريقة التي تستخدم البن اإليطالي المحمص الحقيقي ذو
النكهات التي ال مثيل لها.
إن سر قهوة باربيرا الغنية هو خلطتها التي تتكون من سبعة أصناف
من أجود حبوب البن في العالم ،و يتم تحميصها ببراعة و بطيء و
بشكل منفصل بواسطة خبراء التحميص لدينا مع االلتزام بالوصفة
اآلصلية.
نحن في مقهى باربيرا سعداء بآن نقدم لكم تقاليدنا ،فننا و شغفنا
دائما.
بالقهوة و نتمنى آن تستمعوا بآوقاتكم في ضيافتنا
ً

OVER 150 YEARS OF PASSION

أول مقهى باربيرا تم إفتتاحه في إيطاليا عام ١٨٧٠

cafebarbera

cafebarbera1870

