
Welcome to

أهًال بكم في



اإلفطار
كريب األومليت 

البيض املخفوق مع البصل، الفلفل األخرض، الفطر الربي، جبنة البارميزان اإليطالية تقدم مع سلطة خرضاء جانبية

لفائف كريب البيض
بيض ولحم مقدد مغلف بعجني الكريب يقدم مع سلطة خرضاء جانبية

البينيدكت الكالسييك
بيض البينيدكت مع السبانخ والفطر املشوي وصلصة الهولنديز الفرنسية تقدم عىل قطعة وافل مع سلطة خرضاء جانبية

وجبة اإلفطار
اختيارك من أحد أطباق اإلفطار )كريب األومليت/ لفائف كريب البيض/ البينيدكت الكالسييك( تقدم مع الهاش براون 

املقرمش والخرضاوات املشوية وعصري الربتقال الطازج واختيارك من الشاي أو القهوة

39

39

42

54

وجبة اإلفطار مع البينيدكت الكالسييك

Breakfast Platter with Classic Benedicts



لفائف كريب البيض

Crepe Egg Wrap

Breakfast

Omelet Crepe
Eggs mixed with onions, green peppers, wild mushrooms and Italian parmesan cheese 

served with a side of green salad

Crepe Egg Wrap
Eggs with beef bacon wrapped in a crepe served with a side of green salad

Classic Benedicts
Poached eggs with Sauteed Spinach and Mushrooms served on a waffle, topped with 

French hollandaise sauce with a side of green salad 

Breakfast Platter
Your choice of one of the breakfast plates (Omelet Crepe / Crepe Egg Wrap / Classic Benedicts) 

served with crispy hash browns, grilled vegetables, fresh orange juice and coffee or tea
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كريب األومليت

Omelet Crepe

 البينيدكت الكالسييك

Classic Benedicts



سلطة يونانية

Greek Salad

شوربة اليوم

Soup of the Day

الشوربات و السلطات

شوربة اليوم

سلطة الكينوا
أوراق السبانخ الطازجة مع حبوب الكينوا البيضاء ورشائح التفاح األخرض تقدم مع التوت الربي واللوز املحمص  

 

سلطة الجرجري بالفراولة
أوراق الجرجري الطازجة مع رشائح الفراولة والطامطم والبصل تقدم مع جوز البيقان     

 

سلطة السيزر 
أوراق الخس مع قطع الخبز املحمصة وجبنة البارميزان اإليطالية، تقدم مع صلصة السيزر الخاصة    

مع الدجاج املشوي 

          

سلطة يونانية
خس، خيار، طامطم، فلفل، زيتون أسود، جبنة فيتا، تقدم مع صلصة زيت الزيتون والليمون واألوريغانو 

25
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39
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39



سلطة الجرجري بالفراولة

Strawberry Rocca Salad

سلطة الكينوا

Quinoa Salad

Soups and Salads

سلطة السيزر مع الدجاج

Chicken Caesar Salad

Soup of the Day 
          
Quinoa Salad
Fresh spinach leaves, white quinoa and slices of green apple topped with wild 

cranberries and roasted almonds

Strawberry Rocca Salad
Fresh rocca leaves topped with slices of strawberry, cherry tomato, onion and pecans

Caesar Salad
Mix of lettuce, croutons, Italian parmesan cheese served with special caesar dressing 

Add grilled chicken         

Greek Salad
Mix of lettuce, cucumber, tomatoes, pepper, black olives, feta cheese with olive oil, lemon 

and oregano dressing
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الكريب المالح

 كريب كاساديا اللحم

Beef Quesadillas

 *جميع أطباق الكريب املالح تقدم مع البطاطا املقلية وسلطة خرضاء جانبية

كريب فاهيتا الدجاج
كريب محشو برشائح الدجاج املتبلة مع البصل والفلفل بصلصة الفاهيتا الحارة     

كريب الدجاج بالكرمية
كريب محشو برشائح الدجاج والفطر الربي املطبوخ بالصلصة البيضاء

كريب الريحان بالجنب
كريب عجني الريحان محشو بالجنب والطامطم املجففة

كريب كاساديا اللحم
كريب لحم العجل املتبل مع البصل والجبنة واملقدم مع صلصة الكرمية الحامضة

كريب االسرتوجانوف
كريب محشو برشائح لحم العجل املتبل والبصل املطبوخ بصلصة االسرتوجانوف الخاصة

كريب السبانخ
كريب محشو بالسبانخ والبصل وجبنة البارميزان اإليطالية 

مختارات من الكريب
كريب حسب االختيار من الزعرت أو الحلوم أو اللبنة أو جنب الكرافت مع العسل 

بطاطا مقلية

48

48
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كريب الدجاج بالكرمية

Cream Chicken Crepe

كريب السبانخ

Spinach Crepe



كريب االسرتوجانوف

Beef Stroganoff

مختارات من الكريب - زعرت

Selection of Crepe - Zaatar

Savory Crepes

Chicken Fajita Crepe
Crepe filled with marinated chicken with onion and green pepper mixed with fajita 
hot sauce     

Cream Chicken Crepe
Crepe filled with chicken and wild mushrooms cooked in white sauce   
     
Basil Crepe and Cheese
Basil crepe filled with cheese and sun dried tomato      
    
Beef Quesadillas Crepe
Crepe filled with marinated beef strips, onions and cheese served with sour cream 
     
Beef Stroganoff Crepe
Crepe filled with beef strips, onions cooked in stroganoff sauce     
    
Spinach Crepe
Crepe filled with spinach, onions and Italian parmesan cheese    
     
Selection of Crepe
Your choice of zaatar, halloum, labaneh or craft with honey crepe    
    
French Fries          

* Savory crepes are served with French Fries and Green Salad
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كريب فاهيتا الدجاج

Chicken Fajita Crepe



الكريب الحلو

كريب السينامون

Cinnamon Crepe

كريب سوزيت  

 Crepe Suzette

كريب الفواكه  

 Fruits Crepe

مختارات من كريب الشوكوال - فرييرو

Chocolate Crepe Selection - Ferrero

كريب الويفر 

 Crepe Wafer

مختارات من كريب الشوكوال - فليك

Chocolate Crepe Selection - Flake

كريب  التمر 
كريب القرفة محشو بالتمر والجوز واملغطى بدبس التمر مع آيس كريم الفانيال

كريب البونويف
كريب محشو باملوز والكراميل والبسكويت املميز مع آيس كريم الفانيال

كريب السينامون
كريب القرفة محشو بالجوز والكراميل مع آيس كريم الفانيال

كريب الفوتوتشيني  
كريب الشوكوال والفانيال املقطع، املغطى بالشوكوال البلجيكية، مع آيس كريم الفانيال

كريب الفواكه
كريب محشو بالفواكه واختيارك من الشوكوال البلجيكية أو العسل و املقدم مع الكرمية املخفوقة 

كريب األوريو
كريب محشو بكرمية األوريو املميزة وبسكويت األوريو

كريب التشيز كيك
كريب محشو بكرمية التشيزكيك الخاصة والبسكويت مع اختيارك من صلصة الفراولة أو البلوبريي أو كرمية اللوتس

كريب اللوتس
كريب محشو بكرمية وبسكويت اللوتس

كريب سوزيت
كريب مغطى بصلصة الكراميل والربتقال مع آيس كريم الفانيال

الكريب األوريجينال
كريب كالسييك مع اختيارك من الشوكوال البلجيكية أو النوتيال

كريب الويفر
كريب كالسييك محشو بالشوكوال البلجيكية ومغطى بالويفر

مختارات من كريب الشوكوال 
كريب كالسييك محشو بقطع شوكوال من اختيارك ومغطى بالشوكوال البلجيكية
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Sweet Crepes

مختارات من كريب الشوكوال - سنيكرز

Chocolate Crepe Selection - Snickers

كريب األوريو  

 Oreo Crepe

فوتوتشيني كريب

Fettuccine Crepe

كريب البونويف

Banoffee Crepe

كريب التمر 

Dates Crepe

كريب اللوتس

Lotus Crepe

Dates Crepe
Cinnamon crepe filled with dates and walnuts, topped with date dhibs and served with 
vanilla ice cream
       
Banoffee Crepe
Crepe with caramelized banana and biscuits, served with vanilla ice cream
       
Cinnamon Crepe
Cinnamon crepe filled with walnuts and caramel, served with vanilla ice cream 
       
Fettuccine Crepe
Vanilla and chocolate crepe cut into fettuccine strips topped with Belgian chocolate and vanilla ice cream 
       
Fruits Crepe
Crepe filled with fresh seasonal fruits and your choice of honey or Belgian chocolate 
served with whipped cream
       
Oreo Crepe 
Crepe filled with our special Oreo cream and Oreo biscuits     
       
Cheesecake Crepe
Crepe filled with our special cheesecake cream and biscuits topped with your choice of 
strawberry, blueberry or lotus cream
       
Lotus Crepe
Crepe filled with Lotus cream and Lotus biscuits     
       
Crepe Suzette
Crepe topped with orange caramel sauce and served with vanilla ice cream 
       
The Original Crepe
Classic crepe with your choice of Belgian chocolate or Nutella 
       
Wafer Crepe
Classic crepe filled with Belgian chocolate and topped with wafer    
       
Chocolate Crepe Selection
Classic crepe filled with your choice of a chocolate bar, topped with Belgian chocolate
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الوافل والبانكيك

وافل الفواكه

Fruits Waffle

وافل الشوكوال مع الكندر

Chocolate Waffle with Kinder

وافل الشوكوال مع إم أند إمز

Chocolate Waffle with MnMs

وافل اللوتس
وافل مغطى بكرمية وبسكويت اللوتس والشوكوال البلجيكية مع آيس كريم الفانيال

وافل األوريو
وافل األوريو املغطى بكرمية األوريو وبسكويت األوريو املقطع

وافل التشيز كيك
وافل مغطى بكرمية التشيزكيك والبسكويت املطحون مع اختيارك من صلصة الفراولة أو البلوبريي أو كرمية اللوتس

وافل الفواكه
وافل مع الفواكة املقطعة واملغطى بالشوكوال البلجيكية أو العسل مع الكرمية املخفوقة 

الوافل األوريجينال
وافل مع اختيارك من الشوكوال البلجيكية أو النوتيال

وافل الويفر 
وافل مغطى بالويفر والشوكوال البلجيكية

مختارات وافل الشوكوال 
وافل كالسييك مع قطع شوكوال من اختيارك مغطى بالشوكوال البلجيكية

امليني بانكيك  
ميني بانكيك مع اختيارك من صلصة املابل أو العسل أو صلصة الفراولة أو صلصة البلوبريي أو الشوكوال البلجيكية

البانكيك الكالسييك
بانكيك مع اختيارك من صلصة املابل أو العسل أو صلصة الفراولة أو صلصة البلوبريي أو الشوكوال البلجيكية 

بانكيك اللوتس
بانكيك مع كرمية وبسكويت اللوتس واملغطى بالشوكوال البلجيكية 
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وافل تشيز كيك البلوبريي

 Blueberry Cheesecake Waffle



Waffle & Pancakes

وافل تشيز كيك الفراولة

 Strawberry Cheesecake Waffle

وافل األوريو 

Oreo Waffle

Lotus Waffle
Waffle topped with lotus cream, biscuits and Belgian chocolate served with vanilla ice 
cream       

Oreo Waffle
Oreo waffle topped with Oreo cream and biscuits      

Cheesecake Waffle
Waffle topped with our special cheesecake cream and biscuits and your choice of 
strawberry, blueberry or lotus cream

Fruits Waffle
Waffle topped with fruits and your choice of honey or Belgian chocolate served with 
whipped cream      

The Original Waffle
Classic waffle with your choice of Belgian chocolate or Nutella  

Wafer Waffle
Waffle topped with wafer and Belgian chocolate      

Chocolate Waffle Selection
Classic waffle topped with your choice of chocolate bar and Belgian chocolate  

Mini Pancakes
Mini pancakes with your choice of maple syrup, honey, strawberry, blueberry or Belgian 
chocolate       

Classic Pancakes  
Pancakes with your choice of maple syrup, honey, strawberry, blueberry or Belgian 
chocolate       

Lotus Pancakes
Pancakes with Lotus cream and biscuits, topped with Belgian chocolate
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امليني بانكيك

Mini Pancakes

وافل تشيز كيك اللوتس 

Lotus Cheesecake Waffle

البانكيك الكالسييك مع الفواكه

Classic Pancakes with Fruits



فوندو الشوكوال

Chocolate Fondue

أطباق كريباهوليك المميزة

التوست الفرنيس

French Toast

فوندو الشوكوال

الشوكوال البلجيكية الساخنة )بالحليب أو الداكنة أو البيضاء( املقدمة مع الفراولة واملوز والرباوين واملارشميلو

التوست الفرنيس

التوست الفرنيس املقدم مع صلصة املابل أو الكراميل وآيس كريم الفانيال 

أهوليك كب

قطع الوافل والرباونيز والفراولة املغطاة بالشوكوال البلجيكية والعسل والكرمية املخفوقة   

أفوجاتو

آيس كريم الفانيال املقدم مع قهوة االسربيسو

سلطة الفواكه مع الكرمية املخفوقة

تشكيلة من الفواكه املوسمية مع عصري الربتقال و الكرمية املخفوقة

وافل الفصول األربعة

تشكيلة من أفضل أطباق الوافل

آيس كريم 
2 سكوب من إختيارك )الفانيال / الشوكوال / الفراولة( 

52

42

37

28

37

52

16



Crepeaholic Specialties

آيس كريم الفانيال والشوكوال

Vanilla & Chocolate Ice Cream

أفوجاتو

Affogato

Chocolate Fondue
Melted Belgian chocolate (milk, dark or white) served with strawberry, banana, 
brownies and marshmallows     

French Toast
French toast served with Caramel or Maple syrup and served with vanilla ice cream 

Aholic Cup
Waffle, brownies and strawberry cuts topped with Belgian chocolate, honey and 
whipped cream       

Affogato
Vanilla ice cream served with espresso shot      

Fruit Salad with Whipped Cream
A selection of Seasonal Fruits mixed in Orange Juice and topped with Whipped Cream

Four Seasons Waffle
A selection of four of our best waffles

Ice Cream 
Two Scoops of your selection (Vanilla / Chocolate / Strawberry)
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37
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المشروبات الساخنة

شاي

Tea

أمرييكانو

Americano

كابتشينو

Cappuccino

كافيه التيه

Café Late

قهوة إيرلندية

Irish Coffee

اسربيسو )عادي/ دبل(

اسربيسو موكياتو )عادي/ دبل(

أمرييكانو

كافيه التيه

كابتشينو

كافيه موكا

موكا بالشوكوال البيضاء

كاراميل ميكياتو

جينجريينو

شوكوال كريباهولك الساخنة املميزة

قهوة تركية

قهوة عربية 

شاي مغريب

شاي كرك

شاي )الفطور اإلنجليزي، إيريل جراي، الشاي األخرض، الياسمني(

17/13

24/19

19

19

19

19

19

19

25

25

19

29

24

19

19

كافيه موكا

Café Mocha



شوكوال كريباهولك الساخنة املميزة

Crepeaholic’s Signature Hot Chocolate

Hot Drinks

Espresso (Single/ double)

Espresso Macchiato (Single/ double) 

Americano      

Café Late      

Cappuccino      

Café Mocha      

White Chocolate Mocha     

Caramel Macchiato     

Gingerino      

Crepeaholic’s Signature Hot Chocolate   

Turkish Coffee      

Arabic Coffee      

Moroccan Tea      

Chai Karak       

Tea (English breakfast, early gray, green tea, jasmine)

شاي مغريب

Moroccan Tea

قهوة عربية

Arabic Coffee

قهوة تركية

Turkish Coffee

قهوة عربية

Arabic Coffee

اسربيسو

Espresso

13/17

19/24
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19

19

19

19

19

25

25

19
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24

19

19



المشروبات المثلجة

أمرييكانو مثلج

Iced Americano

ميلك شيك الفراولة

Strawberry Milkshake

كافيه التيه مثلج

Iced Café Late

ميلك شيك الشوكوال

Chocolate Milkshake
ميلك شيك املانجو

Mango Milkshake

جينجريينو مثلج

Iced Gingerino

كافيه التيه مثلج      

موكا مثلج        

موكا مثلج بالشوكوال البيضاء    

كاراميل ميكياتو مثلج     

أمرييكانو مثلج      

الشاي املثلج  )الليمون، باشن فروت، الدراق(

ميلك شيك )الشوكوال، الفانيال، الفراولة، املوز، املانجو( 

جينجريينو مثلج

21

21

21

21

21

21

27

21



Iced Beverages

موكا مثلج بالشوكوال البيضاء

Iced White Mocha

كاراميل ميكياتو مثلج

Iced Caramel Macchiato

موكا مثلج

Iced Mocha

Iced Café Late        

Iced Mocha        

Iced White Mocha       

Iced Caramel Macchiato       

Iced Americano        

Iced Tea (lemon, passion fruit or peach)     

Milkshake (Chocolate, Vanilla, Strawberry, Banana, or Mango)  

Iced Gingerino

الشاي املثلج

Iced Tea

21

21

21

21

21

21

27

21



سويت سمر )موهيتو الفراولة(  
ماجيكال )موهيتو التوت(

جرين آيالند )موهيتو الكيوي(
سربنج هولر )موهيتو الباشن فروت(

مون اليت )موهيتو البالكبريي(

الربتقال
الليمون

الليمون بالنعناع
املانجو

املانجو مع الريحان
الفراولة

الفراولة  مع املوز
خليط البرييز

التفاح

مرشوبات غازية
جينجر ايل

مــياه غازية 
مياه محلية معدنية 

مياه إيفيان

الموهيتو

العصائر الطبيعية

المشروبات الباردة

عصري الربتقال 

Orange Juice

عصري الليمون

Lemon Juice

عصري خليط البرييز

Mixed Berries Juice 

عصري الليمون بالنعناع

 Lemon Mint Juice

27

27

27

27

27

24

24

27

24

27

27

29

29

24

12

12

10

6

10



Sweet Summer (Strawberry Mojito)              

Magical (Raspberry Mojito)                                         
Green Island (Kiwi Mojito)                                       
Spring Howler (Passion Fruit Mojito)                         

Moonlight (Blackberry Mojito)                          

27

27

27

27

27

Soft drinks            
Ginger ale            
Sparkling water 
Still water              
Evian water

12

12

10

6

10

Orange                              
Lemon                              
Lemon mint              
Mango                                
Mango basil             
Strawberry                        
Strawberry with banana
Mixed berries                    
Apple  

24

24

27

24

27

27

29

29

24

Mojitos

Fresh Juices

Cold Drinks

موهيتو التوت

Raspberry Mojito

موهيتو الباشن فروت

Passion Fruit Mojito

موهيتو البالكبريي

Blackberry Mojito

موهيتو الكيوي

Kiwi Mojito

موهيتو الفراولة

Strawberry Mojito



ألطفال قاÒمةا
كريب األطفال

امليني كريب مع النوتيال أو الشوكوال البلجيكية 
و 3 إضافات جانبية

  
بانكيك األطفال

امليني بانكيك مع النوتيال أو الشوكوال البلجيكية 
و 3 إضافات جانبية







Crepe Creations
Mini crepes topped with Nutella or Belgian 
chocolate and 3 toppings

Pancake Creations  
Mini pancakes topped with Nutella or 
Belgian chocolate and 3 toppings

37

37



األسعار املذكورة بالدرهم اإلماراىت و تشمل رسم الخدمة و جميع الرسوم الحكومية املحلية و الرضائب

All prices are in uae dirham and are inclusive of all applicable service charges, local fees and taxes


