
القهوة
550 قهوة	سورية	مع	هيل	
550 قهوة	سورية	بدون	هيل	
550 اسبريسو	

550 نسكافيه	كالسيك	)ظرف( 
250 نسكافيه	كالسيك	)ظرف	إضافي( 
500 نسكافيه	سترونغ	
600 نسكافيه	سترونغ	دبل	
550 نسكافيه	3×1 
500 كابوتشينو	
800 موكاتشينو	

النسكافيه

الشوكوال
500 شوكوال	ساخنة	

450 شاي	المكتب	)خمير	وفطير( 
550 شاي	ظروف	)راجع	شجرة	الشاي( 

الشاي

شاي أخضر
كامبو  

شاي أحمر
كامبو  
ليبتون  

شاي أخضر مع نكهات
النعنع	الطبيعي	)كامبو(  
الليمون	المجفف	)كامبو(  
المليسة	الطبيعية	)كامبو(  
القرفة	والزنجبيل	)كامبو(  
الزنجبيل	)كامبو(  

شــجرة الشــاي

زنجبيل	)كامبو(  
كمون	وليمون	)كامبو(  
كركديه	وورد	)شامين(  
بابونج	بالنعنع	)شامين(  

زهورات	طبيعية	)كامبو(  
زهورات	شامية	)شامين(  
مليسة	)كامبو(  
زعتر	بري	)كامبو(  

البزورية

الزهورات
450 زهورات	المكتب	)خلطة	خاصة( 
450 زهورات	ظروف	)راجع	البزورية( 

مشروبات ساخنة أخرى
400 سحلب	

المشروبات الساخنة

www.almaktabcafe.com @almaktabcafe
4437304

0936 201000
سلسلة مقاهي مقهى المكتب - فرع القصور

دمشق	-	قصور	-	جانب	المعهد	الصحي

900 عجمي	
900 معسل	)تفاحتين	-	عنب	-	بولو( 
500 رأس	إضافي	

نعتذر عن تقديم النرجيلة
لمن هم تحت سن 18

جبنة	بيضاء	-	لبنة	
بيضة	مسلوقة
زيتون	أسود
زيتون	أخضر	

	زبدة	-	مربى	-	خضار

حتى الساعة
النرجيلةالواحدة ظهرًا

الصاج
375 زعتر	
425 جبنة	قشقوان	
375 لبنة	
425 محمرة	مع	قشقوان	
750 دجاج	مدخن	مع	قشقوان	
650 سجق	
750 سجق	مع	قشقوان	

الفطور الشرقي

الفطــور

لشخص واحد
1175 ل.س

المشروبات الباردة

1300 ميلك	شيك	تويكس	
1300 ميلك	شيك	كيت	كات	
1300 ميلك	شيك	أوريو	
1100 سموزي	موز	
1100 موز	وحليب	
1200 موز	وحليب	مع	القشطة	والعسل	
1100 فريز	وحليب	
1100 فريز	وموز	وحليب	
1100 شوكوال	وحليب	
1200 فواكه	
1200 فواكه	استوائية	
1100 تفاح	وفريز	
1100 تفاح	وجزر	
1100 تفاح	وبرتقال	
1100 برتقال	وجزر	
1100 ليمون	وبرتقال	

الكوكتيالت

العصير الطبيعي
950 برتقال	
950 جزر	
950 تفاح	
950 فريز	
950 أناناس	
950 ليموناضة	
950 بولو	
950 توت	
950 بطيخ		

المشروبات الغازية
550 مشروبات	غازية	بأنواعها	
750 غراندين	مع	سڤن	أب	

الماء
500 مياه	معدنية	كبيرة	
350 مياه	معدنية	صغيرة	

عصير بولو

مشاريب رمضان

جالب
تمر هندي
قمر الدين

عرق سوس

500	ل.س	)كاسة(

التحالية

حتى نهاية شهر 

رمضان
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الســـــنـاك

1400 مارغريتا	

1575 الفصول	األربعة	
)مع	الفطر	والفليفلة	والبندورة	والزيتون	األسود(

1950 لحوم	مشكلة	
)مع	السالمي	والدجاج	المدخن	والببروني(

1525 أربع	أنواع	جبنة	

1900 الدجاج	المحمر	

1700 سجق	مع	فطر	

1425 فطر	

1950 مكسيكانو	
)بعجينة	رقيقة(

1950 حبش	مدخن	

البيتزا

الدجاج

وجبة دبل سندويشة
2400 1375 دجاج	كريسبي
2400 1175 شيش	طاووق
2500 1275 زنجر
وجبة سندويشة
1850 1425 دجاج	المبورغيني

)قطع	الدجاج	المقلي	مع	السالمي	وجبنة	الشدر(

1525 1000 تشكن	برغر
1375 شاورما	صاج

)شاورما	على	الصاج	مع	بطاطا(

1375 اسكالوب	دجاج
)صدر	دجاج	مقلي	بانيه	مع	سلطة	كول	سلو(

1750 1275 صدر	دجاج	مشوي
)صدر	دجاج	متبل	مشوي	مع	الخس	والبندورة	والمخلل(

1950 1375 سوبريم	دجاج
)دجاج	رول	محشي	بالجبنة(

البرغر
وجبة سندويشة
1625 1150 برغر
1700 1175 تشيز	برغر	)مع	جبنة(

1375 تشيز	برغر	مدلل	)مع	جبنة	وبطاطا(
1850 1100 ايغ	برغر	)مع	بيض(

1375 ايغ	برغر	مدلل	)مع	بيض	وبطاطا(
1650 1175 فولكينو	برغر

)مع	حد	التابسكو	بالبهارات(

البطاطا

السلطات

مأكوالت سناك أخرى

1000 سلطة	سيزر	
1000 سلطة	يونانية	
900 سلطة	ذرة	
850 تبولة	

850 سندويشة	تريو	المكتب	
)بيض	مع	السالمي	وجبنة	الشدر(

2400 وجبة	كباب	غير	شكل 
)كباب	ممدود	على	خبز	الصاج	ومسخن	

تقدم	مع	البطاطا	والبندورة	والمخلل(

2400 وجبة	شرحات	سبيسيال  
)شرحات	لحمة	في	خبزة	السمون	
تقدم	مع	سلطة	كول	سلو	وبطاطا(

600 بطاطا	مقلية	

التحالية

الطابة 150 بوظة	سادة	
)قبوع	أو	كاسة(

الطابة 250 مهرجان	البوظة	
)كاسة	أو	صحن( 

750 شوكوالمو	
)كاسة(

فريز
ليمون
توت
حليب

شوكوال	بسكويت
شوكوال	غالكسي

تويكس
حليب	أوريو

النكهات

التماري والكعك

الكريب

سلطات الفواكه

تحاليات أخرى
400 سندويشة	قشطة	وعسل	
900 غوفر	مع	بوظة	

400 تماري	وكعك	سادة	
500 تماري	وكعك	مع	موز	

750 كريب	شوكوال	
900 كريب	شوكوال	وموز	
900 كريب	آيس	كريم	
950 كريب	محشي	بوظة	وفواكه	

1500 سلطة	فواكه	

الوجبة تتضمن
السندويشة المختارة + بطاطا + سلطة كول سلو

وجبة صدر دجاج مشوي

التسالي
400 بوشار	
300 فستق	عبيد	

من الفرن ع طاولتك

األسعار	بالليرة	السورية	-	ال	تتضمن	الضريبة

جديد بيتزا المكتب
من الفرن ع طاولتك..

تم نقل عمليات إعداد البيتزا إلى مطبخ الصالة الرئيسية، حيث 
أصبح بإمكان روادنا االستمتاع بمشاهدة تحضير البيتزا الشهية 
مباشرة أمامهم، واألهم من ذلك هو أنها ستصل من الفرن إلى 

طاوالتهم فورًا ساخنة وطازجة ولذيذة.

جبنة	بيضاء	-	لبنة	
بيضة	مسلوقة
زيتون	أسود
زيتون	أخضر	
تشكيلة	خضار

	زبدة	-	مربى	-	حالوة
كاسة	مشروب	

رمضاني	من	إختياركم	

وجبة سحور المكتب

لشخص واحد
1575 ل.س

1175 علبة	ناغيت	)8	قطع( 

حتى نهاية شهر 

رمضان
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