


385285

قشطالية فستق
450

450

كنافة ½ لوتس ½ مانجو

كنافة مانجو

 كنافة عثمانلية عليها طبقة قشطالية 
فانيليا  اسبونج  طبقة  تحتها  فوق  من 

طرية مرشوش عليها قطع فستق

نص اللوتس فيه طبقة كنافة عثمانلية متغطية
بكريمة موس لوتس ومرشوش عليها بسكوت 

لوتس نص المانجو فيه نفس طبقة كنافة 
متغطية بكريمة مانجو عليها اسبونج أبيض 

ومرشوش عليها قطع مانجو

طبقة كنافة عثمانلية متغطية بكريمة 
ومرشوش  أبيض  اسبونج  عليها  مانجو 
عليها قطع مانجو

450

كنافة ½ لوتس ½ نوتيال
بكريمة  متغطية  عثمانلية  كنافة  طبقة  فيه  اللوتس  نص 
موس لوتس  ومرشوش عليها بسكوت لوتس ونص النوتيال 
الكراميل  كريمة  عليها  مدلوق  الكنافة  طبقة  نفس  فيه 
فيها فادج غني وعليه شوكوالتة نوتيال وبندق مكرمل 

بوالت رمضان



بانوفي بومب

350

275

300

سلطنة الشام كراميل

أرز باللبن فور سيزون

كريمة  تحتها  عثمانلية  كنافة  طبقة 
وطبقة غنية من كريمة الكراميل و الموز 
المكرمل وشوكوالتة هوني كومب 

لباني  بكريمة  متغطية  باللبن  أرز  طبقة 
نكهات  بأربع  و  أبيض  اسبونج  وعليها 

طوفي كراميل ونوتيال وشيري ولوتس

 طبقة ارز باللبن غنية عليها بلح الشام
و متذوقة بالكراميل

420

كنافة ½ بانوفي ½ فيريرو روشيه
تحتها  عثمانلية  كنافة  بومب فيه طبقة  البانوفى  نص 
المكرمل  الموز  و  الكراميل  كريمة  من  غنية  طبقة 
نفس  فيه  الفيريرو  نص  كومب  هوني  وشوكوالتة 
مرشوش  اللذيذة  بالكريمة  محشية  الكنافة  طبقة 
عليها بندق مكرمل متدلعة بشوكوالتة فيريرو

295

كنافة لوتس
طبقة كنافة عثمانلية متغطية بكريمة 
موس لوتس ومرشوش عليها بسكوت 

لوتس



490

كنافة عثمانلية

450

تورتة كنافة برالينيه بندق

كنافة عثمانلية خطيرة عليها كريمة 
مرشوش عليها مكسرات مكرملة 

ومتغرقة بشربات

وكريمة  نوتيال  عليها  مقرمشة  كنافة  طبقة 
برالينيه البندق الغنية معاها طبقات فادج فانيال و 
شوكوالتة، متزوقة ببندق مكرمل و صوابع كنافة

325

سلطنة الشام فستق
 طبقة ارز باللبن متوزع عليها قطع بلح الشام
و متغرقة بصوص الفستق

385

تري ليتشي فالمبيه
والفريش المكثف  اللبن  من  خطير   ميكس 

دايبين جوا  كيكة فانيليا متزينه بالمارينج

تورت رمضان



325

متدلعة بالكراميل
طبقة رفيعة مقرمشة من الكنافة 

عليها كريم كراميل متغطية بالبسبوسة
ومتزينة بالكراميل والفستق على ا±طراف

350

متدلعة بالبقالوة و البسبوسة
طبقة بسبوسة ناعمة فوقيها كريمة 
بقالوة  فوق  ومن  بيضاء  شوكوالتة 
رقيقة عليها فستق مرشوش

450

295

كنافة سولتيد كراميل
كنافة عثمانلية رهيبة عليها كريمة كراميل ناعمة

فوقيها اسبونج أبيض غرقانة بسولتيد كراميل 

 تورتة كنافة مانجو 
عليها  مانجو   كريمة  عليها  عثمانلية  كنافة 
اسبونج أبيض مرشوش عليها مكعبات مانجـو 
و مرصـوص حواليها قطع شوكوالتة 

شرقي ُمَميز



متدلعة بالفواكة

395

طبقة بسبوسة عليها كريمة هشة 
متغطية بكنافة عثمانلية ومرصوص 

عليها اناناس وكيوي وخوخ

295

كنافة نابلسية
راق كنافة مقرمشة محشية جبنة نابلسية 
مرشوش عليها فستق ومتغرقة شربات

حالوة الجبن
290

حالوة الجبن الطرية محشيه قشطة بلدي و 
فستق مجروش مع زجاجة شربات للتسقية

275

  ½ نوتيال كنافة ½ لوتس بقالوة
نص كنافة خطيرة عليها نوتيال وبندق 
متغطية  بقالوة  ونص  خطير  مكرمل 
بلوتس ومرشوش عليها لوز مكرمل

350

سابليه سرايا
طبقات من سابليه الفانيليا عليه كريمة خطيرة 

فوقه راق عيش سرايا ومتجرنشة بفستق



75

كنافة فيريرو روشيه
بكريمة  محشية  العثمانلية  الكنافة  من  طبقة 
الفيريرو روشيه اللذيذة  مرشوش عليها من فوق 
بندق مكرمل و قطعة شوكوالتة فيريرو روشيه 

150

250

200

زالبيا
ومتغطسة  المقرمشة  الذهبية  القاضي  لقمة  كور 
بعسل مخصوص لطعم مختلف

بلح الشام
صوابع بلح الشام الدهبية متغرقة في 

شربات عسل

بلح الشام بالكريمة
صوابع بلح الشام المقرمشة محشية كريمة 
غنية و مرشوش عليها فستق مجروش

أكواب



60

كنافة مانجو لوتس
60

كنافة مانجو 

طبقة كنافة عثمانلية عليها اسبونج أبيض 
ومرشوش عليها قطع مانجو متغطية بكريمة 

موس لوتس ومرشوش عليها بسكوت لوتس

طبقة كنافة رفيعة عليها كريمة مانجو 
و متذوقة بقطع مانجو

60

كنافة نوتيال
طبقة كنافة مقرمشة عليها كريمة هشة متغطية 
بكرسبي فيوتين و الشوكوالتة الغنية

كنافة عيش سرايا
60

كريمة  عليها  العثمانلية  الكنافة  من  طبقة 
لذيذة عليها طبقة من عيش السرايا المشهور

مرشوش عليها فستق مكرمل مقرمش 

75

كنافة برالينيه بندق
كريمة و  نوتيال  عليها  مقرمشة  عثمانلية   كنافة 
و فانيال  فادج  طبقات  جواها  دايب  البندق،   برالينيه 
شوكوالتة، متزوقة ببندق مكرمل و صوابع كنافة



220

230

قطايف كونو كريمة
قطايف دهبية مقرمشة محشية بكريمة هشة 

متزينة بفستق مجروش

250

قطايف كونو لوتس
قطايف دهبية مقرمشة محشية بكريمة لوتس 

متزينة ببسكوت لوتس مجروش

250

قطايف كونو نوتيال
قطايف دهبية مقرمشة محشية بشوكوالتة 
نوتيال متزينة ببندق مجروش

قطايف بالمكسرات
قطايف دهبية مقرمشة محشية مكسرات

قطايف



فخار رمضان

325

بطاطا كريم بروليه
 طبقة بطاطا بيورية لذيذة متغرقة بالكريم

بروليه متغطي بطبقة سكر مكرمل

أم علي سادة

375

325

أم علي مكسرات

طبقات ميلفاي متغطسة في لبن 
متغطية بكريمة

طبقات ميلفاي مسقية لبن متغطية
كريمة ومرشوش عليها لوز مجروش

60



كنافة أساور  بريميوم
مقرمشة  كنافة  حلقات  من  مشكلة  علبة 
ببندق  ومتغطية  نوتيال  شوكوالتة  محشية 
مكرمل وكريمة لوتس ومرشوش عليها بسكوت 
مكرمل  جمل  بعين  متزينة  ومارون  لوتس 
وسولتيد كراميل ومتذوقة بكروكان لوز متغرقة 

بصوص الفسدق ومتزوقة بفسدق مكرمل

335

كنافة اصابع
 صوابع كنافة مرشوش عليها فسدق ناعم و معاها
.صوص سالتيد كراميل و نوتيال تغمسها فيهم

240

أوريجنال بوكس

275

بريميوم بوكس

435

رويال بوكس

480

إيليت بوكس

420

بسبوسة سادة
طبق

160220275

بسبوسة بندق
طبق

4x1 بسبوسة
طبق

شرقي مشكل



19515

@lapoireegypt
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