
Menu Enfant 
وجبة األطفال

Nuggets de Poulet 
Halal ou Poisson pané 

+ Dessert au Choix 
+ Jus de fruits (33 cl) ou 
soda (33 cl) ou eau (50 cl)

 نقانق الدجاج حالل أو شرائح
 السمك + حلوى لالختيار+ عصير
 فاكهة 33 سل أو مشروب صودا

33 سل أو ماء 50 سل
8.00€

  

B I E N V E N U E

S U R

NOS FORMULES | الصيغ المتاحة

MENU ENFANTS |  قائمة الطعام لألطفال

1 plat + 1 dessert + 1 pain + 1 boisson (hors vin et eau 1,5l)
  طبق رئيسي )1( + تحلية )1( + قطعة خبز )1( + مشروب )1( )باستثناء الكحول والماء 1.5 لتر

Formule incluse dans l'offre pension complète | صيغة متاحة ضمن عرض اإلقامة الكامل

Formule non incluse dans l'offre pension complète | صيغة غير متاحة ضمن عرض اإلقامة الكامل

Formule incluse dans l'offre pension complète | صيغة متاحة ضمن عرض اإلقامة الكامل

1 entrée + 1 plat + 1 pain + 1 boisson (hors vin et eau 1,5l)
طبق واحد )1( من المقبالت + الطبق الرئيسي )1( + قطعة خبز )1( + مشروب )1( )باستثناء الكحول والماء 1.5 لتر

FORMULE AVEC 
Pâtes en sauce

صيغة متاحة مع المكرونة بالصلصة
14.50€

FORMULE AVEC 
Plat du jour

 صيغة متاحة مع وجبة اليوم
16.50€

FORMULE AVEC 
Pâtes en sauce

صيغة متاحة مع المكرونة بالصلصة
18.00€

FORMULE AVEC 
Plat du jour

 صيغة متاحة مع وجبة اليوم
20.00€

OU |  أو

OU | أو

(

(

)

Nuggets de poulet Halal ou poisson pané + dessert au choix 
+ jus de fruits (33 cl) ou soda (33 cl) ou eau (50 cl)

شرائح الدجاج الحالل أو السمك المقلي + تحلية باالختيار
 عصير فواكه )33 سل( أو مشروب غازي )33 سل( أو ماء )50 سل 

8.00€

+
(

1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 1 pain + 1 boisson
(hors vin et eau 1,5l)

طبق واحد )1( من المقبالت + الطبق الرئيسي )1( + تحلية )1( + قطعة خبز )1( + مشروب )1
)باستثناء الكحول والماء 1.5 لتر)



  

Nos entrées
  المقبالت

Au choix parmi 4 recettes
حسب االختيار من بين 4 وصفات

6.50€

Nos plats
                    األطباق الرئيسية

Plats du jour (2 recettes au choix)
أطباق اليوم )طبقان )2( لالختيار(

Viande Halal ou Poisson 
لحم حالل أو سمك

11.50€
Pâtes en sauce

 المكرونة بالصلصة
9.50€

Assiette de légumes (4 composantes)
طبق خضار )4 مكونات(

9.50€

Tous nos plats sont accompagnés 
de 2 garnitures au choix et 1 pain :

 جميع األطباق مصاحبة بإثنين )2( من المأكوالت الجانبية
   وقطعة خبز واحدة )1( :

Riz, pâtes, 2 choix de légumes cuisinés, frites 
أرز، المكرونة، نوعان )2( من الخضراوات المطبوخة لالختيار، بطاطس مقلية

Garniture supplémentaire
  مأكوالت جانبية إضافية

4.50€
Pain supplémentaire 

خبز إضافي
0.40€

Accompagnements
 مأكوالت جانبية

Nos desserts
التحلية

Pâtisserie du jour
 حلويات اليوم

4.50€
Salade de fruits

 سالطة الفواكه
4.00€

Assiette de fromages  
 صحن جبن

4.00€
Yaourt ou 

Compote Bio
ياغورت أو كومبوت عضوي

3.00€

B I E N V E N U E

S U R

NOTRE CARTE SELF | لدينا قائمة طعام ذاتية



  

B I E N V E N U E

S U R

NOS BOISSONS | مشروباتنا

Coca-Cola / Coca-Cola Zéro / 0 كوكاكوال / كوكاكوال 33 cl   3.20€

Heineken / هينيكين 33 cl   3.00€

Jus de fruits / 33                           عصير فواكه cl   3.20€

Fanta / فانتا 33 cl   3.20€

Orangina / أورونجينا 33 cl   3.20€

Ice tea / شاي مثلج 33 cl   3.20€

Eau de source / ماء الينابيع 50 cl  
1.5 l 

2.80€
3.80€

Eau de source gazeuse / ماء الينابيع الغازية 50 cl  3.00€

Vins / كحول 18.5 cl  
50 cl  

4.80€
10.50€

Boissons fraîches
المشروبات الباردة

Café expresso, décaféiné / قهوة إسبريسو خالية من الكافيين 1.60€

Café double expresso / قهوة إسبريسو مضاعفة 2.90€

Café allongé / قهوة إسبريسو خفيفة 2.00€

Café, chocolat viennois / قهوة، مشروب شوكوالطة فيينا 3.20€

Chocolat chaud / مشروب شوكوالطة ساخن 3.00€

Infusions, thés / نقيع أعشاب وأنواع من الشاي 2.80€

Boissons chaudes
المشروبات الساخنة
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