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نقّدم لكم في مطعم نيو شانغهاي أطباًقا بنكهات مستوحاة من فن الطهي 

المعاصر في مدينة شانغهاي التي تشتهر بشوارعها الملّونة والمزدحمة. 

نحّضر لكم وصفات عائلية قديمة تم تناقلها من جيل إلى جيل في مدينة 

شانغهاي، وتعّد هذه الوصفات التقليدية أساسًا لجميع األطباق التي نعّدها 

مثل الدامبلينغ المحشوة والكعك والنودلز وغيرها من األطباق الرئيسية التي 

يمكنكم االستمتاع بتناولها ومشاهدة طريقة تحضيرها في الوقت ذاته. نتمنى 

أن تستمتعوا بتجربة تناول الطعام في مطعم نيو شانغهاي! 

تجربة شانغهاي األصيلة في متناول يديك

新上海不僅為你提供現代上海風味的菜肴,  
室內設計靈感亦取材於上海璀璨美麗的街道,  

令你彷彿置身於繁華的上海。
 從世代相傳的家傳食譜再加入現代元素,  

新上海 菜單設計令顧客有不拘小節的感覺。
菜式包括上海正宗的小籠包, 餃子, 點心, 開味小菜,  

湯, 麵條, 米飯, 蔬菜, 海鮮, 肉類,  
家禽等菜餚及美食。店舖開放式廚房的設計,  

能令你親眼見到點心廚師制作點心餃子的過程。
 我們希望你享受新上海的餐飲體驗！

المقبالت
نعرف في 'نيو شانغهاي' أهمية االنطباع األول، لذلك طلبنا من طهاتنا 

إعداد قائمة مأكوالت ستنال إعجابكم دون شك. اختاروا من مجموعة المقبالت 
الخفيفة لبداية وجبة مميزة.

開味小菜

 椒鹽魷魚
كاالماري بالملح والفلفل 

كاالماري متّبل ومقلي بالشكل األمثل مزين بالفلفل الحار الطازج. 44

 甜辣岩石蝦球
جمبري بصلصة الالفا

جمبري مقلي مقرمش، مغطاة بصلصة الالفا الحارة الفريدة. 49

 毛豆結
إيدامامي بملح البحر

طبق كالسيكي من شرق آسيا تطهي فيه اإليدامامي بالبخار مع الملح 
البحري المطحون. 29

 糖醋小排
شرائح أضالع البقر الصغيرة المتبلة  

شرائح أضالع البقر الشهية والمتبلة بنكهة حامضة وحلوة. 44

 酸辣海帶絲
أعشاب البحر المتبلة  

مذاق األعشاب البحرية الشهي المقرمش، متبلة بالخل الحار. 24

 蒜泥黄瓜
خيار بالثوم 

طبق بسيط غني بالمذاق! شرائح خيار رقيقة غنية بنكهة الثوم،
تقدم مع شرائح الليمون. 21

 乾煸四季豆
فاصوليا خضراء مقلية 

فاصوليا خضراء مطهوة في الووك ومفهمة بالنكهات. ال شك أنها
ستصبح طبقك المفضل الجديد. 38

 酥炸雞肉雲吞
وانتون الدجاج المقرمشة 

إحدى مقبالتنا المميزة، فطائر مقلية محشوة بخليط الدجاج والخضار 
الفريدة،وتقدم مع جانب من صلصة الفلفل الحار الحلو. 34

مكسراتنباتيحارسمك

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. * جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
 * تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات، لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا 

بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية.

#NSHdelivers
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  شرائح أضالع البقر الصغيرة المتبلة

كاالماري بالملح والفلفل



السلطات
السلطة في مطعم نيو شانغهاي هي وجبة متكاملة، إذ ال نكتفي 

بتقديم مذاق ال يضاهى، بل نتأكد أيضًا من تزويدكم بقيمة غذائية 
حقيقية. تلذذوا بإحدى سلطاتنا التي صممناها لتكون غذاًء للجسم

والذهن والروح.

الحساء
وحساء النودلز

沙律

湯, 羹, 湯麵

 大蝦脆麵沙律
سلطة الجمبري والنودلز المقرمشة  

كرفس، خيار، جزر، كزبرة، ملفوف. مقدمة مع نودلز البيض المقرمش ومتبلة 
بتتبيلة الفول السوداني الحارة. 48

 雞肉沙律
سلطة الدجاج على الطريقة الصينية 

السلطة الشهيرة بلمسة صينية! قطع دجاج منّكهة ومتبلة بتشكيلة من 
الخضروات مع صلصتنا الخاصة بنكهتها الحلوة والحارة. 44

 酸辣湯
الحساء الحار والحامض 

حساء صيني تقليدي مع براعم البامبو، فطر، توفو، قطع صغيرة من الدجاج

 雞肉粟米羹
حساء الذرة الحلوة

حساء أبيض مصنوع من الذرة المهروسة والدجاج المقطع مكعبات على 
طريقة جوانج دونج

  上海辣醬湯麵
حساء نودلز الدجاج على طريقة شانغهاي 

دجاج وتوفو مقطع مع لمسة من المذاق الحار، مقدم على طريقة 
شانغهاي مع حساء النودلز. متبل ببراعم البامبو والبصل األخضر. 39

  紅燒牛肉湯麵
حساء النودلز مع لحم البقر المطهو   

ساق البقر الشهي مطهو ببطء على الطريقة الصينية التقليدية.
تقدم مع حساء النودلز. 41

لشخص واحد 21
ألربعة أشخاص 39

لشخص واحد 19
ألربعة أشخاص 37

雞肉小籠包
تشاو لونغ باو بالدجاج

دامبلينغ الدجاج المطهو بالبخار على الطريقة التقليدية بالبامبو. معّدة 
بعناية وغنية بالنكهات. ال شك أن هذا الطبق سينال إعجاب العائلة كلها. 

36

 蟹粉雞肉小籠包
تشاو لونغ باو بالدجاج والسلطعون   

لحم الدجاج والسلطعون المفروم ناعمًا مقدم في لفائف غنية بالنكهة 
لتقدم في وعاء البامبو التقليدي للطهو بالبخار. 39

 黑松露雞肉小籠包
تشاو لونغ باو بالكمأة والدجاج

ال بدا من تجربتها! خليط نكهات الدجاج،الكمأ وصلصة الدمبلنغ الفريدة 
الخاصة بنا. 44

海鮮小籠包
تشاو لونغ باو بثمار البحر

مزيج من القريدس والكال ماري والسكالوب محشوة داخل الدمبلنغ، مطهوة 
على البخار. 41

دامبلينغ مميزة 
وخاصة بنا

تكاد موائد شانغهاي ال تخلو من أطباق دامبلينغ الشهية! اطلبوا من 
تشكيلتنا الواسعة لتستمتعوا بأشهى أطايب شانغهاي.

新上海精點

 雞肉生煎包
دامبلينغ الدجاج   

من أشهر أطباق شوارع شانغهاي: دامبلينغ دجاج مقلي طري بقاعدة 
مقرمشة. 39

蟹粉雞肉小籠包
دامبلينغ الدجاج والسلطعون  

دامبلينغ الدجاج بطريقة مختلفة مع السلطعون لمذاق شهي
ال يضاهى. 41

雞肉鍋貼
معجنات بوت ستيكر بالدجاج  

دامبلينغ محشوة بلحم الدجاج الطري المفروم ومقلية حتى تكتسب لونًا 
ذهبيًا رائعًا. 38

 鮮蝦雞肉鍋貼
بوت ستيكر بالجمبري والدجاج 

دامبلينغ محشوة بلحم الدجاج والجمبري الطري المفروم، مقلية حتى 
تكتسب لونًا ذهبيًا رائعًا. 41

 素菜鍋貼
بوت ستيكر بالخضار  

باقة من الخضار المحببة للجميع. بوك تشوي، جزر، توفو مجفف، فطر 
شيتاكي، مفرومة ومتبلة مع النودلز. 38

الدامبلينغ المميزة الخاصة بنا يتم تحضيرها عند الطلب لنضمن لكم أن تتناولوا أشهى 
الكرات المحّضرة من العجين والحشو اللذيذ.

食用小籠包，生煎包，鍋貼時請小心裡面熱湯汁 *
* تحتوي جميع الكرات المحشوة على مرق بداخلها، لذا عليكم أن ُتحدثوا ثقًبا لتسمحوا للمرق باالنسياب إلى الملعقة وتتجّنبوا حرق ألسنتكم، وعندئذ ستتمّكنون من االستمتاع 

بتناول الكرات المحشوة مع المرق.

جاج
الد

ر ب
يك

ست
ت 

بو
ت 

جنا
مع

  سلطة الجمبري والنودلز المقرمشة

  دامبلينغ الدجاج والسلطعون

اج
دج

وال
ضار 

الخ
ون 

انت
ء و

  حسا

 والسلطعون

جاج
بالد

او 
غ ب

ون
و ل

شا
  ت

اج 
دج

وال
أة 

كم
 بال

باو
نغ 

و لو
تشا



وانتون
تفضلوا وتذوقوا أطباق وانتون المنوعة. معجنات وانتون الشهية ستجعلكم تريدون المزيد!

餛飩

  紅油雞肉抄手
وانتون الدجاج

وانتون الدجاج متبلة بعبير الخضار الطازجة. تقدمالزيت الحار مع صلصة 
السمسم والفول السوداني الشهية. 41

  紅油牛肉抄手
وانتون لحم البقر 

وانتون لحم البقر الشهية على الطريقة المنزلية، مقدمة بالزيت الحار مع 
صلصة السمسم والفول السوداني الشهية. 42

   紅油蝦肉抄手
وانتون الجمبري

 
وانتون الجمبري الطري مع زيت البصل األخضر، تقدم بالزيت الحار مع صلصة 

السمسم والفول السوداني الشهية. 44

  紅燒牛肉湯麵
حساء وانتون الخضار والدجاج  

حساء شفاف من الوانتون المحشوة بالبصل األخضر والزنجبيل والملفوف 
الصيني. 41

ديم سوم
ديم سوم هو أكثر من طبق عادي، إنه تقليد صيني على كل مائدة. طبق 

شهي مثالي للجلسات ومشاركة الطعام. اطلب ديم سوم لجميع العائلة.

جوا باو

點心

刈包

  蔥油餅
بان كيك البصل األخضر 

طبق يجسد مقولة ›ما قل ودّل‹. بصل أخضر مفروم ناعمًا ومعجون في 
عجينة خفيفة هشة. 26

  春卷
لفائف خضار شانغهاي 

لفائف على طريقة شانغهاي. تلذذ بلقيمات ذات طبقة رقيقة مقرمشة 
تخفي داخلها مذاقًا ال يوصف. 36

  芝士蔥油餅
بان كيك البصل األخضر بالجبن الثالث

ترقية لطيفة على فطيرتنا الكالسيكية بزيادة مزيج خاص من الجبن. 31 

  醬鴨刈包
جوا باو البط بالصويا 

بط طري بصلصة الصويا الحلوة الكثيفة، متبلة بمذاق القرفة المنعش 
وورق الغار. تقدم على خبز مسخن بالبخار. 39

  紅燒牛肉刈包
باو صدر البقر المطهو ببطء 

شرائح اللحم البقري المطهو ببطء مع صلصة الصويا المحالة تقدم مع الجزر 
المبشور، وبراعم الفاصوليا وlلكزبرة في خبز الباو المطهو على البخار. 36

  茄子蘑菇刈包
باو الباذنجان المقرمش مع فطر البورتوبيلو

باذنجان مقرمش مع شرائح من فطر البورتوبيللو مع الصلصة اللذيذة 
الفريدة الخاصة بنا، تقدم في خبز الباو المطهو على البخار. 36 

ديم سوم
أطباق الديم سوم هي عبارة عن أطباق يتم تحضيرها على 
شكل لقيمات صغيرة مطهوة بشكل كامل، حيث يتم تقديمها 

في أطباق أو سالل صغيرة. 

نقّدم لكم في مطعم نيو شانغهاي مجموعة مختارة من 
أطباق الديم سوم التي تناسب كافة األذواق.

دامبلينغ
ركن أساسي في المائدة الصينية. اختاروا من طيف واسع من الحشوات 

التي نقدمها لكم في قائمتنا.

水餃

   白菜雞肉水餃
دامبلينغ الدجاج والملفون الصيني 

لقيمات دامبلينغ محشوة بالمزيج المثالي من الدجاج المفروم الطري 
والملفوف الصيني المقرمش. 38

   韭菜雞肉水餃
دامبلينغ الدجاج والثوم المعمر  

مزيج غني بالنكهات من الدجاج والثوم المعمر في دامبلينغ شهية
ال توصف. 38

    羊肉水餃
دامبلينغ الخروف والكراث

لقيمات دامبلينغ لذيذة لمذاق غني من لحم الخروف والكراث. 39

     牛肉水餃
دامبلينغ لحم البقر والكزبرة 

蝦肉水餃    لقيمات دامبلينغ محشوة بلحم البقر المفروم ومتبلة بالكزبرة. 39
دامبلينغ الجمبري  

تلذذ بلقيمات الدامبلينغ الشهية المحشوة بالجمبري. تقدم مع صلصة 
الصويا للحصول على مذاق منعش رائع. 42

    花素蒸餃
دامبلينغ الخضار المشّكلة   

دامبلينغ مطهوة بالبخار تقدم في وعاء البامبو للطهو بالبخار، ما يجعلها 
الوجبة المفضلة لعشاق الخضار. 36

جوا باو البط بالصويا

وانتون الجمبري

دامبلينغ الخضار المشّكلة

 جوا باو البط بالصويا
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لحم البقر
تذوقوا أشهى اللحوم المعّدة لترضي جميع األذواق

主菜 - 肉類

     乾煸牛肉絲
لحم البقر على طريقة رينبو  

لحم البقر المطهو على طريقة جوانج دونج ومقرمش بشكل مثالي،  
مقدم مع البصل األخضر والجزر والفلفل األحمر المجفف كاماًل. 74

    鐵板蒙古牛肉
لحم البقر المنغولي الحار    

لحم البقر الطري  مقطع شرائح ومقلي بالصلصة المنغولية الغنية 
ومقدم بطبق حار. 76

    小炒牛肉
لحم البقر مع براعم الخيزران     

طريقة طهي فريدة تعطي اللحم مذاق الشواء. شرائح اللحم مع شرائح 
البامبو والبصل األخضر، مضافة إلى مزيج من التوابل والفلفل األخضر. طعم ال 

يقاوم. 74 

   川味牛肉
لحم البقر على طريقة سيشوان   

شرائح رقيقة من اللحم البقري مغطاة بصلصة متوازنة جدًا  بالبصل األخضر 
والكراث والهالبينوس. 74

   紅燒牛肉
صدر البقر المطهو ببطء  

لحم صدر البقر مطهو ببطء ومتبل بالزنجبيل والبصل. يقدم مع طبقة من 
صلصة الصويا الحلوة. 71 

ثمار البحر
تلذذ بمقبالتنا البحرية المختارة من أشهى أطايب المحيط.

主菜 - 海鮮

  松鼠鱸魚
سمكة كاملة مقرمشة بالصلصة الحلوة والحامضة 

سمكة قاروس كاملة مقرمشة بالشكل األمثل ومغطاة بالصلصة الحلوة 
والحامضة الشهية الخاصة بنا. 79

  豉油皇蒸魚
سمك مطهو على البخار مع الصويا  

قطع فيليه السمك مع مزيج من البصل األخضر والزنجبيل والفلفل األحمر 
وصلصة الصويا البحرية المميزة. بسيطة وصحية ولذيذة. 68

   椒鹽蝦球
جمبري بالملح والفلفل  

جمبري كبير مغطى بمزيج من التوابل، مقرمش ومتبل بالثوم والكراث 
والفلفل الحار الطازج. 74

爆炒花蛤 (薑葱或X.O.醬)  
محار مقلي  

محار طازج مقلي مع ما تختاره من صلصة الزنجبيل أو صلصة البصل األخضر 
أو صلصة XO الخاصة بنا. 71

  宮保腰果蝦球
جمبري كبير بصلصة كونغ باو  

مزيج شهي من التوابل مع قليل من الطعم الحلو! جمبري مقلي مع 
الفستق المحمص والبصل األخضر وصلصة كونغ باو الشهية. 74

  香蒜蒸大蝦
روبيان جمبري بالثوم على البخار  

قريدس كبير، مطهو على البخار، مغطاة بالثوم العطري، الفلفل  األحمر 
وصلصة الصويا البحرية المحالة. 69

  蒜子牛油蝦
جمبري بصلصة الزبدة والثوم  

من أشهى األطباق الصينية، جمبري كبير مطهو في وك مع
صلصة الزبدة والثوم الغنية. 69

 

مكسراتنباتيحارسمك

* جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي. * جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
 * تحتوي بعض أطباقنا على مكسرات، لذلك ننصح باستشارة فريق عملنا 

بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية.

الدجاج والبط
يقدم المطبخ الصيني أطباق الدجاج بوصفات ملكية يعدها بمقادير 

دقيقة وأساليب طهو فنية بعناية فائقة. جربوا قائمة الدجاج والبط لدينا 
واستمتعوا بأشهى الوصفات.

主菜 - 家禽

  宮保雞球
دجاج كونغ باو 

طبق تقليدي على طريقة سيشوان يقدم لكم الدجاج والخضار والفلفل 
الحار مع وصفتنا التي ال تضاهى لصلصة كونغ باو.  يصبح الطبق أشهى 

مع األرز المطهو بالبخار. 59

  山東手撕雞
دجاج بقشرة مقرمشة

طبق بسيط غني - ربع دجاجة مطهوة لتكتسب قشرة مقرمشة. تقدم مع 
صلصة الفلفل الحار على الطريقة المنزلية. 58

  甜酸雞球
دجاج بالصلصة الحلوة والحامضة   

دجاج مقلي يقدم مع األناناس والفلفل األخضر واألحمر، مع صلصة حلوة 
وحامضة. 57

  香酥鴨配荷葉夾包
بط مقرمش معطر   

قطع بط مقدمة في ورق اللوتس المطهو بالبخار، مع شرائح البصل األخضر 
والخيار. تقدم مع صلصة الصويا وصلصة هويسين. 74

  三杯雞
دجاج بالريحان على طريقة سان بي   

طبق صيني كالسيكي ، مكعبات الدجاج المطبوخة بشكل بطيء حتى 
تصبح طرية وناعمة ، مغموسة في المقالة مع صلصة الصويا وتكتمل مع 

الريحان التايالندي الطازج ، والثوم كونفيت ، والحار الفلفل الحار ، ولها 
نكهة توازن جدا. تقدم في وعاء الطين لدينا. 58

  辣子雞
الدجاج المقرمش والحار   

هذا هو طبق لذيذ جدًا، مكعبات دجاج مقلي حتى يصبح مقرمشًا، مقلى 
بكمية كبيرة من قرون الفلفل الحار، وله طعم حار معتدل. 59

  روبيان جمبري بالثوم على البخار
  صدر البقر المطهو ببطء

  لحم البقر على طريقة رينبو  سمك مطهو على البخار مع الصويا

ش والحار
ج المقرم

دجا
  ال

 

   بط مقرمش معطر



الخضار والتوفو
يشتهر المطبخ الصيني بعنايته بطهو الخضروات. كل قطعة خضار تطهى 

بشكل خاص للحفاظ على قوامها ونكهتها. اطلبوا من قائمة الخضار 
والتوفو وتلذذوا بمذاق الخضار الشهي

蔬菜, 豆腐

  麻婆豆腐
مابو توفو  

فستق مطحون مع صلصة حبوب الفلفل الحار ومرقة الخضار، مطهوة ببطء 
حتى تصبح مزيجًا غنيًا بالنكهة والقوام. تقدم مع قطع التوفو. 49

 蒜茸菠菜
سبانخ سوتيه  

سبانخ مقلية مع الثوم والملح. 44

 菠菜豆腐
سبانخ مقلي مع توفو الفاصوليا  

طبق صيني كالسيكي، يطبخ السبانخ مع الثوم وورق الصويا على الوك 
الصيني فقط ليطلق جميع النكهات. 46

 時鮮蔬菜
خضار موسمية مقلية    

تشكيلة من البروكولي والبروكولي الصيني والذرة الصغيرة والجزر والبازالء
الصغيرة والفطر متبلة بما تختارونه من صلصة المحار أو صلصة الثوم... طبق

يستحق االنتظار.  47

  椒鹽豆腐
توفو بالملح والفلفل   

توفو مقطع ومقلي حتى يكتسب لونًا ذهبيًا. يقدم مع الثوم والبصل األخضر
والكراث والفلفل الحار، تقدم في خليط من الملح والفلفل. 44

 魚香茄子
باذنجان مقرمش وحار    

طبق مثالي لعشاق الباذنجان، شرائح الباذنجان مقلي بخبز خفيف، مطهو على 
الوك مع صلصة السيشوان الحارة، مزين بالفولل سوداني المفتفت. 41

األرز وكعكة األرز 
الصينية

سواء كنت تحب األرز األبيض مطهوًا أو مخبوزًا بشكل كعكة، فنحن نقدم
لك كل ما تريد

飯, 年榚

 XO 炒年糕
كعكة األرز المقلية بالدجاج الصيني  

استمتع بهذه الوجبة الشهية من كعكة األرز مع الدجاج اللذيذ والسبانخ 
39 .XO في صلصة

 XO 炒飯
أرز XO مقلي   

جمبري، لحم حبش، خضار مشكلة، مع أرز XO المقلي. 41

  揚州炒飯
أرز مقلي على طريقة يانجزو   

األرز المقلي على الطريقة الصينية التقليدية مع الجمبري والحبش 
وتشكيلة من الخضار المفرومة. 39

   炒飯
أرز مقلي    

أرز مقلي ممزوج بالبيض وفول الصويا وشرائح من البصل األخضر، واختيار

  白飯
أرز مطهو بالبخار  

أرز طري مطهو بالبخار - متوافر إما أرز أبيض أو أرز أسمر حسب الطلب؟

نودلز
الطبق المفضل عالميًا واألشهر في المطبخ الصيني.

تلذذ بأشهى وصفات النودلز

麵

 上海粗炒麵
نودلز مقلية على طريقة شانغهاي

طبق كالسيكي من شانغهاي: نودلز سميكة مقلية تقدم مع ما تختارونه 
من:

 乾炒牛河
نودلز األرز المقلي مع لحم البقر    

نودلز األرز العريضة مقدمة مع شرائح لحم البقر ومتبلة بصلصة الصويا 
وصلصة الصويا الداكنة. 44

 炸醬麵
نودلز زا جيانغ    

طبق شهير من بكين منعش وغني بالنكهات. دجاج مطحون متبل مع 
صلصة معطرة، يقدم على قاعدة من النودلز. 41

素菜 الخضار 41
雞肉 الدجاج 44

牛肉 لحم البقر 46
鮮蝦 الجمبري 48
雜錦 تشكيلة 49

素菜 الخضار 39
雞肉 الدجاج 39

牛肉 لحم البقر 41
鮮蝦 الجمبري 44
雜錦 تشكيلة 44

每碗 طبق 9
每桶 وعاء 25 

توفو مابو
    خضار موسمية مقلية

    باذنجان مقرمش وحار

نودلز مقلية على طريقة شانغهاي

مقلي
 XO أرز



قائمة المشروبات
飲料

無酒精鷄尾酒 الموكتيالت
 海天一色
أوت أوف بلو  

عصير ليتشي، مياه جوز الهند مع القليل من 
الليمون األخضر. مزين بقشر الليمون األخضر وجوز 

الهند المبشور. 26

 熱情芒果
سبايسد مانغو  

عصير أناناس، عصير مانغو عصير
جوز الهند مع القليل من البهارات

الحارة. مزين بورقة موز. 26

 黑茶海寶
كومبو الشاي األسود       

عصير أناناس، عصير مانغو عصير
جوز الهند مع القليل من البهارات

الحارة. مزين بورقة موز. 24

 杯中芙蓉
كركديه 

كركديه، عصير رمان وليتشي. مزين
بشريحة ليمون وورد. 24

 高貴的上海
شانغهاي رويال      

عصير نيو شانغهاي الممّيز، المكون من تشكيلة من 
عصير أجاص ناشي، عصير جوافة، عصير دراق أبيض 

وتوت بري. 28

 保持冷靜
كيب كالم           

شاي البابونج، عصير ليتشي، عصير عنب أبيض 
وعصير ليمون أخضر. مزين بالعنب األبيض. 24

莫吉托 موهيتو
 百香果
باشن فروت

عصير باشن فروت طازج، نعناع طازج، شراب النعناع 
المحّلى، خالصة الباشن فروت المهروس، صودا، 

ليمون أخضر. 24

 黑莓
التوت البري

توت أسود طازج، شراب التوت األسود المحّلى، نعناع 
طازج، شراب النعناع المحّلى، صودا، ليمون أخضر. 24

鮮榨果汁 العصائر
橙 عصير البرتقال  ١٩

胡蘿蔔 عصير الجزر  ١٩
蘋果 عصير التفاح  ١٩

鳯梨 عصير األناناس  ١٩
檸檬水 ليموناضة  ١٩

薄荷檸檬水 ليموناضة بالنعناع  ٢١
紅檸檬水 ليموناضة حمراء  ٢١

凍茶飲 شاي مثلج
 檸檬

شاي مثلج بالليمون  18

 桃子
شاي مثلج بالدراق  18

 百香果
شاي مثلج بالباشن فروت  18

 檸檬桃子薄荷
شاي مثلج بالليمون والدراق والنعناع 18

 

冰咖啡 القهوة المثلجة
 冰摩卡

موكا مثلجة  18

 冰拿鐵
التيه مثلجة  18

 冰鎮咖啡
شانغهاي فرابيه  18

碳酸飲料 المشروبات الغازية 
免費續杯 [Free reFill] 

كوكا كوال, كوكا كوال زيرو, 
سبرايت, فانتا  16

熱茶 الشاي
 茉莉花茶

أبريق شاي بالياسمين  14

 格雷伯爵茶
إيرل جراي عضوي بالكريم 16

 皇帝紅茶
شاي الفطور اإلمبراطوري العضوي 16

 三河綠茶
شاي ثري ريفرز األخضر العضوي 16

 薄荷茶
شاي فيربانا بالنعناع 16

 甘菊茶
شاي يوزو البابونج 16

熱咖啡 قهوة
 意式特濃咖啡

إسبريسو  12

 雙份意式特濃咖啡
دبل إسبريسو  16

 美式咖啡
أميريكانو  19

  拿鐵
كافيه التيه  19

 卡布其諾
كابوتشينو  16

礦泉水 ماء
 氣泡礦泉水

مياه فوارة  
•   كبيرة  22   •   صغيرة  12

 進口無氣礦泉水
مياه مستوردة  

•   كبيرة  21   •   صغيرة  12

 本地無氣礦泉水
مياه محلية  

•   كبيرة  14   •   صغيرة  7


