
ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT

DESSERTS

* VALRHONA CHOCOLATE EXPLOSION

made to order, raspberry compote

BROWNIE SUNDAE

roasted nuts, caramel sauce, cherry and whipped cream 

CRÈME BRÛLÉE

caramelized sugar and short bread cookie

39

SARABETH’S SIGNATURE DESSERTS

tiramisu, triple chocolate pudding and a warm fruit crostata
with pure vanilla ice cream

85

39

39

* APPLE PIE CROSTATA

granny smith, cinnamon and raisins, served warm
35

* TOFFEE PUDDING 39

peanut butter, caramel sauce

AFFOGATO

hot espresso poured over vanilla ice cream
35

* Served with pure vanilla ice cream

PISTACHIO MILK CAKE

fresh raspberry, whipped cream and pistachio milk 

valrhona chocolate, fresh berry and physalis 
GOLD DUSTED CHOCOLATE TRUFFLE 39

VEGAN BUTTERCREAM CAKE 35

Sarabeth’s preserve, coconut sponge and fresh berries

NEW YORK CHEESE CAKE

Philadelphia cream cheese & orange-apricot sauce

35

39



39

85

39

39

35

39

35

39

35

35

39

VALRHONA CHOCOLATE EXPLOSION * / علبة شوكوالتة فالرونا*
مصنوعة بحسب الطلب، كومبوت توت العليق

CRÈME BRÛLÉE /كاسرتد بالكراميل
سكر مكرمل مع بسكويت الغريبة

SARABETH’S SIGNATURE DESSERTS / حلويات سارابيث املميزة
ت�اميسو، بودنغ بطبقات الشوكوالتة الثالثة وكروستاتا دافئة مع الفواكه و أيس كريم فانيال

* تقدم مع أيس كريم الفانيال

BROWNIE SUNDAE / براو� سانداي
املكرسات املحمصة وصلصة الكراميل والكرز والكر�ة املخفوقة

TOFFEE PUDDING * / بودنغ التوفـي *
زبدة الفول السودا� وصلصة الكرامـيل

AFFOGATO / أفوجاتو
إسربيسو ساخن يسكب فوق أيس كريم الفانيال

APPLE PIE CROSTATA * / فط�ة التفاح كروستاتا*
تفاح جرا� سميث وقرفة وزبيب، وتُقدم وهي دافئة

GOLD DUSTED CHOCOLATE TRUFFLE / كعكة الشوكوالتة الذهبية
فالرهونا الشوكوالته ، التوت الطازج، عنب الثعلب

PISTACHIO MILK CAKE / كيكة الحليب بالفستق
توت طازج ، كر�ة مخفوقة وحليب الفستق

NEW YORK CHEESE CAKE / نيويورك تشيز كيك
جبنة كر�ة فيالدلفيا وصلصة الربتقال - املشمش

VEGAN BUTTERCREAM CAKE / ·كيك كر�ة الزبدة النبا
محفوظات سارابت وكيك جوز الهند اإلسفنجي وتوت طازج

جميع األسعار تشمل ٥٪ رضيبة القيمة املضافة


