
Bonjour!
Our breakfast menu

Notre petit-déjeuner

To find out more about PAUL, visit www.paul-bakeries.com or like us on        /PAUL Arabia



Le Petit-déjeuner
“Parisien”

Le Petit-déjeuner 
“Continental” 

Le Petit-déjeuner
“Complet”

JD 6.90 JD 7.90 JD 9.90

1 hot beverage
+

1 viennoiserie of your choice
+

½ flûte à l’ancienne, butter
and jam (apricot and strawberry)

1 hot beverage
+

1 fresh orange juice
+

1 viennoiserie of your choice
+

½ flûte à l’ancienne, butter
and jam (apricot and strawberry)

1 hot beverage
+

1 fresh orange juice
+

1 viennoiserie of your choice 
+

½ flûte à l’ancienne, butter
and jam (apricot and strawberry) 

and plain omelet

Nos viennoiseries
Croissant JD 1.90

Croissant au fromage (cheese croissant) JD 2.20

Croissant au thym (thyme croissant) JD 2.00

Croissant aux amandes (almond) JD 2.25

Anglaise aux abricots (apricots) JD 3.30

Anglaise aux pommes (apples) JD 3.30 
Palmier JD 2.00

Gourmandise au chocolat JD 2.25

Corbeille de viennoiseries JD 4.25
1 croissant + 1 pain au chocolat
+ 1 pain aux raisins

Corbeille de minis viennoiseries JD 2.50
2 minis croissants + 2 minis pains au
chocolat + 2 minis pains aux raisins

Nos pains
Pain au chocolat JD 2.00

Pain aux raisins JD 2.25

Pain au chocolat et amandes JD 2.35

Galette au fromage  JD 2.50
Faluche bread topped with feta
and emmental cheese

Galette au thym JD 2.00
Faluche bread topped with
thyme and olive oil



Nos croissants fourrés
Croissant aux légumes JD 3.90
Croissant stuffed with sautéed fresh  
mushrooms, fresh asparagus, baby spinach,  
cherry tomatoes, sundried tomatoes and fresh  
thyme, marinated with balsamic vinegar

Croissant dinde et Camembert JD 4.50
Croissant stuffed with smoked turkey,  
Camembert cheese, caramelized onions and  
fresh tomatoes

Croissant au saumon JD 5.90
Sesame croissant stuffed with smoked salmon,  
cream cheese, grain mustard, onion, caper,  
dill and lettuce

Nos oeufs et nos omelettes

Cheese platter JD 8.90
Emmental, Camembert, blue cheese and  
goat cheese with cherry tomatoes, walnuts 
and grapes

Salade de fruits JD 3.90

Oeufs pochés (Poached eggs)
Served with mixed green salad and potato wedges

Oeufs pochés aux avocats JD 7.90
Toasted brioche bread with cream cheese and  
dill, baby spinach, slices of avocado topped with  
poached eggs and hollandaise sauce 

Oeufs Benedict au bacon  JD 6.20 
2 poached eggs on top of bacon  
served with Hollandaise sauce

Oeufs Benedict au saumon JD 7.90
2 poached eggs on top of smoked  
salmon served with Hollandaise sauce

Oeufs au plat (Fried eggs) JD 3.50
Served with mixed green salad and vinaigrette  
dressing

Oeufs brouillés (Scrambled eggs) JD 3.90
Eggs battered with cream, served on top of  
white toast bread with mixed green salad and  
cherry tomatoes

Omelettes
Served with mixed green salad and roasted hash brown potato

Omelette nature JD 3.50
Add on:
Emmental cheese  -  Vegetables  -  Veal bacon  -  Tomatoes
 JD 1.60 JD 1.50 JD 1.25 JD 0.50
Smoked salmon  - Smoked Turkey - Sautéed mushrooms   
 JD 4.50 JD 1.60 JD 1.50

Omelette Marseillaise JD 4.50
With capsicums, tomatoes, onions and mushrooms

Omelette club JD 6.90
Layers of plain omelet, beef bacon, grilled fresh
mushrooms and cheese, accompanied with 
tomato provencal and hash brown potato

Crêpe omelette JD 6.90
2 crêpes filled with plain omelet, topped with  
Hollandaise sauce and cherry tomatoes. Served with  
mixed green salad and vinaigrette dressing
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Nos sandwiches toastés

Nos parfaits

Catalan JD 5.90
Smoked turkey, fresh tomatoes, pickles, lettuce,  
mayonnaise and mustard in polka bread

Halloumi JD 6.90
Halloumi cheese, fresh tomato slices,
cucumbers, fresh rocket leaves, mint mayonnaise in 
olives and thyme baguette bread

Tomate Mozzarelle JD 9.90
Fresh mozzarella cheese and tomatoes on
olive paste, topped with homemade pesto
sauce in a polka olive bread

Trois fromages JD 7.90
A mix of mozzarella, cheddar and emmental cheese 
with fresh basil, mayonnaise, pesto sauce and  
tomato in toasted brioche bread 

Dinde fumé et fromages JD 8.90
Smoked turkey, emmental and white cheese,  
strawberry jam, rocca leaves in toasted  
brioche bread

Bresaola JD 9.90
Beef bresaola slices, parmesan cheese, sundried  
tomatoes, fresh basil and pickles in toasted  
ciabatta bread  

Parfait aux myrtilles et framboises JD 4.10
Fresh blueberries and raspberries layered with yogurt, toasted  
linseeds, pumpkin seeds, walnuts, almond flakes.  
Topped with honey

Parfait aux fraises JD 4.10
Fresh strawberries layered with strawberry yogurt, toasted  
linseeds, pumpkin seeds, walnuts, almond flakes.  
Topped with honey

Parfait aux fruits de la passion JD 4.50
Fresh passion fruits layered with passion fruit yogurt,
toasted linseeds, pumpkin seeds, walnuts, almond flakes.  
Topped with honey

Served with mixed green salad and vinaigrette dressing

Nos sandwiches
Served with mixed green salad and vinaigrette dressing



Nos boissons

Fresh juices
PAUL Mix JD 4.50
Fresh strawberry, kiwi and
mango juice
Orange JD 3.90
Orange and carrot JD 3.90
Kiwi JD 3.90
Carrot JD 3.90
Mango JD 3.90
Lemonade JD 3.90
Mint lemonade JD 3.90
Strawberry JD 4.20

Hot beverages
Espresso JD 2.30
Double espresso JD 3.30
Espresso decaffeinated JD 2.30
Café crème JD 3.20
American coffee JD 2.80
Cappuccino JD 3.30
Café viennois JD 3.25
PAUL hot chocolate JD 3.25
Espresso machiato JD 2.50
Flat white JD 3.30
Marocchino JD 3.30
Caramel sticky Mocha  JD 3.90
Chocolate frappé, caramel syrup mixed  
with fresh milk and espresso shot

Cinnamon vanilla latte  JD 3.90
Café latte mixed with vanilla syrup  
and cinnamon powder

PAUL tea JD 3.00
Earl Grey, chamomile, English
breakfast and PAUL special blend

Iced drinks
Cappuccino Freddo JD 3.30
Iced latté JD 3.00
Iced mocha JD 3.00
Iced tea JD 3.00
Lemon or peach flavour

Water fountain
EVIAN (small) JD 2.60
EVIAN (large) JD 4.60
Badoit 330 ml JD 3.25
Nestlé (small) JD 1.60
Nestlé (large) JD 2.60

Supplements
Espresso shot JD 1.25
Whipped cream JD 0.70
Syrup JD 0.70

Please note that we issue one invoice per table
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Our prices are subject to 10% service charge & 16% sales tax



المشروبات
العصائر الطازجة

4.50 دينار PAUL ميكس 
عصير طازج من الفراولة والكيوي والمانجو

3.90 دينار برتقال 
3.90 دينار برتقال وجزر 
3.90 دينار كيوي 
3.90 دينار جزر 
3.90 دينار مانجو 
3.90 دينار  ليموناضة 
3.90 دينار  ليموناضة بالنعناع 
4.20 دينار فراولة 

المشروبات الساخنة
2.30 دينار إسبرسو 
3.30 دينار دوبل إسبرسو 
2.30 دينار إسبرسو بدون كافيين 
3.20 دينار قهوة بالكريما 
2.80 دينار قهوة أمريكية 
3.30 دينار كابوتشينو 
3.25 دينار قهوة ڤيينوا 
3.25 دينار  PAUL شوكوالته ساخنة
2.50 دينار إسبرسو ماكياتو 
3.30 دينار فالت وايت 
3.30 دينار ماروشينو 
3.90 دينار كاراميل ستيكي موكا 

 شوكوال مخفوق، محلى الكاراميل مخفوق بالحليب 
واالسبريسو

3.90 دينار سينامون فانيال التيه 
كافيه التيه مخفوق مع محلى الفانيال وسينامون 

3.00 دينار  PAUL شاي
إيرل غراي، بابونج PAUL, فطور الصباح

وخلطة PAUL المميزة

مشروبات مثلجة
3.30 دينار كابوتشينو فريدو 
3.00 دينار التيه مثلج 
3.00 دينار موكا مثلجة 
3.00 دينار شاي مثلج 

بنكهة الليمون أو الخوخ

المياه
2.60 دينار اڤيان )صغير( 
4.60 دينار اڤيان )كبير( 
3.25 دينار بادوا )330 مل( 
١.60 دينار نستله )صغير( 
2.60 دينار نستله )كبير( 

إضافات
١.25 دينار إسبرسو 
0.70 دينار كريمة مخفوقة 
0.70 دينار سيروب أو محلى 

جديد

جديد

جديد

أسعارنا ال تشمل %١0 رسوم الخدمة و% ١6 ضريبة مبيعاتيرجى العلم أننا نصدر فاتورة واحدة لكل طاولة



البارفيه
4.١0 دينار بارفيه بفاكهة التوت 

توت طازج على طبقة من الزبادي الطازج، بذور الكتان،
بذور القرع، جوز ورقائق اللوز، مغطاة بالعسل

4.١0 دينار بارفيه الفراولة 
فراولة طازجة على طبقة من الزبادي الطازج، بذور الكتان،

بذور القرع، جوز ورقائق اللوز، مغطاة بالعسل

4.50 دينار بارفية الفاكهة االستوائية 
فاكهة استوائية طازجة على طبقة من الزبادي الطازج، بذور الكتان،

بذور القرع، جوز ورقائق اللوز، مغطاة بالعسل

السندويشات

5.90 دينار كاتاالن 
شرائح من لحم الديك الرومي المدخن، طماطم طازجة،

مخلل وخردل. تقدم على طبقة من الخس
والمايونيز في خبز بولكا

6.90 دينار حلومي 
جبنة الحلوم، طماطم طازجة، خيار طازج، ورق

جرجير ومايونيز بالنعناع، في خبز الباغيت
بالزعتر البري والزيتون

9.90 دينار موزاريال 
 جبنة الموزاريال الطازجة، طماطم طازجة زيتون 

مهروس، مغطاة بصلصة البيستو في خبز البولكا بالزيتون

7.90 دينار تروا فروماج 
 مزيج من ثالث أجبان )موزاريال، شيدار واإلمنتال( مع 

 ريحان طازج، مايونيز، صلصة البيستو وطماطم طازجة 
في خبز البريوش المحمص

8.90 دينار ديك رومي وجبنة 
 شرائح من ديك الرومي المدّخن، جبنة اإلمنتال وجبنة بيضاء، 

 مربى الفراولة، روكا طازجة في خبز البريوش المحمص

9.90 دينار بريزاوال بقري 
 شرائح لحم بريزاوال البقري، جبنة البارميزان، 

 طماطم مجففة، ورق ريحان طازج ومخلل في خبز 
الشاباتا المحمصة

السندويشات المحمصة
تقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة الخل

تقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة الخل



أومليت
تقدم مع سلة من الخبز، سلطة خضراء مشكلة

وبطاطس هاش براون

3.50 دينار أومليت عادي 
إضافات:

جبنة اإلمنتال     -     خضار     -     بيكن     -     طماطم

سلمون مدخن   -  الديك الرومي المدخن   -     فطر

4.50 دينار أومليت مارسييز 
أومليت عادي، فلفل اخضر، بصل، طماطم وفطر

6.90 دينار كلوب أومليت 
طبقات من األومليت العادي، بيكن بقري،فطر مشوي

وجبنة. تقدم مع سلطة خضراء، طماطم وهاش براون 

6.90 دينار كريب أومليت 
 2 كريب محشوة بأومليت عادي مغطاة بصلصة الهولونديز 
 و طماطم كرزية، تقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة 

الخل

8.90 دينار طبق من األجبان 
جبنة االمنتال، جبنة كامنبير، جبنة البلو، جبنة الماعز،

 مع الطماطم الكرزية، الجوز والعنب

0.50 دينار ١.25 دينار١.50 دينار١.60 دينار

3.90 دينار سلطة الفواكه الطازجة 

3.90 دينار كرواسان الخضار 
 كرواسان محشوة بالفطر الطازج المقلي، هليون طازج،

سبانخ طازج، طماطم كرزية، طماطم مجففة وزعتر طازج،
متبلة مع الخل البلسمي 

4.50 دينار  كرواسان ديك رومي مدخن والكامامبير 
 كرواسان محشوة بشرائح من الديك الرومي المدخن وقطع 

من جبنة الكامامبير مع طماطم طازجة والبصل المحلى 

5.90 دينار كرواسان سمسم وسلمون 
 كرواسان سمسم محشوة بشرائح من السلمون المدخن على 

جبنة كريمية، بصل، كابرز، خس وخردل حب 

كرواسان محشوة

البيض
بيض مسلوق

يقدم مع سلطة خضراء مشكلة والبطاطس ودجز

7.90 دينار بيض مسلوق وأفوكادو 
خبز بريوش محمص، جبنة كريمية، سبانخ طازج،

قطع أفوكادو، بيض مسلوق وصلصة هولندية

6.20 دينار بيض البينيدكت والبيكن 
2 بيض مسلوق )poached( على شرائح من البيكن،

تقدم مع صلصة هولندية

7.90 دينار بيض البينيدكت والسلمون 
2 بيض مسلوق )poached( على شرائح من السلمون

المدخن، تقدم مع صلصة هولندية

3.50 دينار بيض مقلي عادي 
يقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة الخل

3.90 دينار بيض مخفوق 
يقدم على توست أبيض مع طماطم كرزية

وسلطة خضراء مشكلة

جديد

١.50 دينار ١.60 دينار 4.50 دينار



فطائر الڤيينوا
Viennoiseries

١.90 دينار كرواسان 

2.20 دينار كرواسان بالجبنة 

2.00 دينار كرواسان بالزعتر 

2.25 دينار كرواسان باللوز 

3.30 دينار فطيرة كومبوت المشمش 

3.30 دينار فطيرة كومبوت التفاح 

2.00 دينار  Palmier حلوى سعفية

2.25 دينار غورمانديز الشوكوالته 

4.25 دينار كورباي الڤيينوا 
١ كرواسان + ١ فطيرة بالشوكوالته

+ ١ كعكة الزبيب

2.50 دينار كورباي الڤيينوا صغير 
2 كرواسان صغير + 2 فطيرة بالشوكوالته صغيرة

+ 2 كعكة الزبيب صغيرة

PAUL خبز
 

2.00 دينار كعكة الشوكوالته 

2.25 دينار كعكة بالزبيب 

2.35 دينار كعكة الشوكوالته واللوز 

2.50 دينار فطيرة الجبن 
خبز الفالوش مغطاة بجبنة اإلمنتال والفيتا

2.00 دينار فطيرة الزعتر 
خبز الفالوش مغطاة بالزعتر وزيت الزيتون

الفطور الكاملفطور كونتنانتالفطور باريسي

١ من المشروبات الساخنة
+

إختيارك من الفيينوازري
+

2/١ خبز flûte à l’ancienne، زبدة
ومربى )مشمش وفراولة( 

١ من المشروبات الساخنة
+

١ عصير برتقال طازج
+

إختيارك من الفيينوازري
+

2/١ خبز flûte à l’ancienne، زبدة
ومربى )مشمش وفراولة( 

١ من المشروبات الساخنة
+

١ عصير برتقال طازج
+

إختيارك من الفيينوازري
+

2/١ خبز flûte à l’ancienne، زبدة
ومربى )مشمش وفراولة( 

+
أومليت عادي

9.90 دينار7.90 دينار6.90 دينار



صباح الخير!
الئحة الفطور

/PAUL Arabia أو www.paul-bakeries.com :زوروا موقعنا اإللكتروني PAUL لمعرفة المزيد عن


