
French Bakery & Restaurant
Le Restaurant du Boulanger

www.paul-bakeries.com



My great grandparents, Edmond-Charlemagne, his wife Victorine and their daughter 
Suzanne in front of the family bakery in Croix (North of France) around 1913.



PAUL, bakers at heart
Bonjour!
In 1889, when my great-great grandparents opened their first bakery, they would never 
have imagined that one day their passion for bread would take us so far away from France… 
and that you would welcome us so warmly to Jordan!
With more than 125 years of history, we are truly happy to continue sharing our most 
important values with you, those which have been passed down through 5 generations of 
our family: love for bread, the French “art de vivre” and the constant monitoring of the 
quality of our products…
Wonderfully combining tradition and modernity, our chefs have created new platters for 
you: generous salads topped with the best ingredients, traditional dishes with a creative 
twist, and your favourite mouth-watering patisseries… Sit down, relax, and let your savoury 
journey to France begin here.

Bienvenue chez PAUL et… bon appétit!

Maxime HOLDER
CEO



*Some of our products may contain nuts or traces of nuts. In case of allergies, please consult our team
(N): Nuts - (V): Vegetarian - (S): Seafood

Starters
Entrées

Our prices are subject to 10% service charge & 16% sales tax



Soups Quiches

Sharing starters
Boule de riz au saumon (S) (2 pieces) 
 (4 pieces)

JD 4.90 
JD 7.90

Fried rice balls with smoked salmon, onions, garlic and Parmesan 
cheese rolled with bread crumbs. Served with fresh rocca, lemon 
dressing and horseradish cream

Boule de riz aux crevettes (S) (2 pieces) 
 (4 pieces)

JD 4.90 
JD 7.90

Fried rice balls with shrimps, lemon juice, onions, garlic and 
Parmesan cheese, rolled with bread crumbs. Served with fresh 
rocca, lemon dressing and horseradish cream

Roulade de fromage et dinde (N) JD  9.90
Turkey stuffed crusty puff pastry, Emmental and Cheddar cheese, 
baby spinach, basil, sun dried tomatoes and strawberry jam.  
Served with side pesto sauce 

Vol-au-vent au poulet (N) (2 pieces) 
 (4 pieces)

JD 4.90 
JD 8.90

Chicken puff pastry, stuffed with cooked creamy chicken and green 
peas in pesto sauce, topped with Parmesan and Emmental cheese. 
Served with mixed green salad and lemon dressing

Vol-au-vent au champignon (V) (2 pieces) 
 (4 pieces)

JD 4.90 
JD 8.90

Mushroom puff pastry, stuffed with sauteed mushrooms and leeks, 
topped with Parmesan and Emmental cheese. Served with mixed 
green salad and lemon dressing

Chèvre courgette (V) JD 7.30
Goat cheese, zucchini and eggplant battered with cream, eggs  
and milk

Saumon épinards (S) JD 7.30
Salmon and spinach battered with cream, eggs and milk

le Petit Plus
Potato wedges (V) JD 3.30

Soupe à l’oignon traditionnelle JD 4.90
Traditional onion soup served in a bread bowl

Soupe de champignon frais au poulet JD 4.70
Fresh mushroom soup with chicken

Soupe du jour JD 4.50
Soup of the day



Salads
Salades



Salade de roquette au fromage   
Emmental

JD 9.90

Rocca and Emmental cheese salad, fresh avocado, quinoa, roasted 
chicken, chickpeas, green peas and black olives. Served with lemon 
dressing 

Salade de la mer (S) JD 9.90
Seafood salad, smoked salmon, tuna mixed with mayonnaise on 
crispy flûte bread, grilled shrimp, fresh avocado and mixed green 
salad with lemon dressing. Served with lemon wedge

Salade crabe et saumon (S) JD 9.90
Crab and salmon salad, fresh rocca, fresh avocado and tomatoes 
slices. Served with lemon dressing  

Salade de légumes et boeuf grillé JD 8.90
Grilled vegetables and beef salad, grilled zucchini, broccoli, French 
green beans, topped with grilled tenderloin strips, sesame and 
cherry tomatoes. Served with balsamic dressing 

Salade au chèvre chaud (N)(V) JD 9.90
Breaded goat cheese salad, cherry tomatoes, asparagus, fresh 
strawberries, pomegranate, walnuts. Served with balsamic dressing 

Salade kale-quinoa aux framboises (V) JD 8.90
Raspberry and quinoa kale salad, cherry tomatoes, fresh 
pomegranate topped with fresh mint. Served with lemon dressing 

Salade fraicheur et avocat (N)(V)  JD 8.90
Mixed green salad with avocado, rocca, spinach, red radish, 
tomato, cucumber, fresh mint, roasted almonds, sun dried 
tomatoes, spring onion and green thyme. Served with Parmesan 
cheese dressing.

Salade fermière (N) JD 8.00
Farm salad, topped with marinated grilled chicken, fresh green 
apple slices, walnuts, raisins, grated Emmental cheese and carrots. 
Served with Meaux mustard vinaigrette dressing

Salade Jules César (S) JD 6.50
Caesar salad, romaine lettuce, cherry tomatoes, Parmesan cheese 
and herb toasted bread, served with Caesar dressing
Add grilled chicken JD 3.30           
Add grilled salmon  JD 4.90 (S)
Add grilled shrimp  JD 4.90 (S)

Salade panachée (V) JD 9.30
Panache salad,  topped with fresh avocado slices, palm hearts, 
asparagus, artichoke hearts, cherry tomatoes, cucumber, sweet corn 
and fresh mushrooms. Served with vinaigrette dressing

Salade halloumi grillé (N)(V) JD 8.20
Grilled halloumi cheese salad, topped on fresh rocca and spinach, 
marinated roasted vegetables in pesto sauce (boiled potato, cherry 
tomatoes, beetroot and mushroom). Served with lemon dressing 



Main courses
Plats principaux

All main courses require approximately 20 minutes of preparation

Please be advised: consuming raw, cooked to order or undercooked meat, poultry, seafood, shellfish or egg may increase your risk of foodborne 
illnesses, especially if you have certain medical conditions.



Meat

Chicken

Seafood

Médaillon de boeuf à la truffe  
et pommes de terre (S) 

JD 21.00

Grilled beef medallion, grilled fresh asparagus, fried potato balls 
with Parmesan cheese. Served with truffle mushroom sauce

Filet de boeuf grillé et patates JD 19.00
Grilled beef tenderloin served with pont neuf potatoes, green 
beans, carrots and broccoli, with your choice of pepper or 
mushroom sauce

Escalope de boeuf et patates (S) JD 14.90
Parmesan crusted tenderloin beef escalope, served with pont neuf 
potatoes, rocca and Parmesan salad, with your choice of mushroom 
or black pepper sauce

Suprême de poulet farci aux épinards et 
fromage Emmental (N) 

JD 17.50

Stuffed chicken breast with Emmental cheese and spinach, 
mashed potato and julienne of vegetables. Served with Meaux 
mustard sauce 

Suprême de poulet et quinoa JD 16.90
Grilled marinated chicken strips, served with quinoa mixed with 
roasted carrot, beetroot, asparagus and mushroom. Topped with 
balsamic reduction

Escalope de poulet aux pattes (S) JD 14.90
Parmesan crusted chicken escalope served with 
linguini pasta and tomato sauce

Filet de bar aux épinards (S)(N) JD 17.90
Grilled seabass filet on sauteed spinach, carrot and 
mashed potato. Served with pesto lemon butter sauce

Crevettes grillées (S) JD 21.90
Grilled jumbo prawns, served with sauteed carrots, asparagus & 
French green beans with your choice of sauteed potatoes or white 
rice with creamy shallot sauce 

Saumon frais et quinoa (S) JD 19.00
Baked organic salmon, lentils de Puy, braised carrots and celery, grilled 
asparagus, rocca salad, quinoa, spring onion, cherry tomatoes. Served 
with fresh balsamic reduction

Pavé de saumon rôti (S)(N) JD 19.90
Pan roasted salmon, mashed potato, baby artichokes, fresh fennel, 
capers, black olives, cherry tomatoes. Served with creamy taragon 
Hollandaise sauce 



Sandwiches
Sandwiches

All our sandwiches are served with mixed green salad and vinaigrette dressing



Hambourgeois au fromage et champignon JD 9.90
Hamburger, topped with gravy mushroom, Provolone cheese, fry 
sauce, tomatoes, cornichon and mixed green, sevred with pont neuf 
potatoes and mixed green salad with your choice of plain or multi-
grain bun (N)

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

Saumon fumé (S)(N) JD 9.50
Smoked salmon on cream cheese, onion rings, rocca, cucumber 
and capers in multi-grain bread

Tomate Mozzarelle (N)(V) JD 9.90
Fresh Mozzarella cheese and tomatoes on olive paste, topped with 
homemade pesto sauce in a polka olive bread

Thon dieppois (S) JD 5.50
Tuna mixed with mayonnaise, lettuce and fresh tomatoes in PAUL bread

Boeuf rôti au fromage Provolone (S) JD 9.50
Roast beef and Provolone cheese, fresh rocca, mint, tomatoes, 
cornichon, caramelized onion, horseradish mayo in olive polka 
bread. Served with potato wedges

Boeuf au poivre JD 8.90
Grilled beef tenderloin slices sauteed with gravy pepper sauce, rocca, 
mustard, caramelized onion, sun dried tomatoes, cornichon in a polka 
bread. Served with potato wedges

Faluche poulet JD 8.50
Grilled marinated chicken strips on mayonnaise spread, fresh 
tomatoes, romaine lettuce, in sesame faluche bread. Served with 
potato wedges

Boeuf et avocat (S) JD 9.90
Grilled tenderloin beef strips, Worcestershire sauce, onion, cream 
of avocado and mayo sauce, tomatoes & rocca in sesame faluche 
bread. Served with potato wedges

Classic sandwiches

Poulet au pain curry JD 7.90
Grilled chicken breast, Emmental cheese, tomatoes, rocca, pickles, 
mayonnaise in toasted curry ciabatta bread

Boeuf rôti (S) JD 8.90
Roast beef, Emmental cheese, white Cheddar cheese, rocca and 
pickles in toasted campagne bread

Dinde fumée et fromages JD 8.90
Smoked turkey, Emmental and white Cheddar cheese, strawberry 
jam and rocca in toasted brioche bread

Camembert aux noix et figues (N)(V) JD 8.90
Melted Camembert cheese topped with walnut, rocca, fig jam, 
drizzled with walnut oil in faluche bread. Served with potato wedges

Toasted sandwiches Club sandwiches
Club halloumi légumes (N)(V) JD 8.20
Grilled halloumi cheese club with grilled vegetables (red capsicums, 
zucchini, eggplants, mushroom) marinated in balsamic vinegar pesto 
sauce, fresh tomatoes, fresh rocca on olive spread, in multi-grains pain de 
mie bread. Served with potato wedges

Club aux crevettes (S) JD 9.90
Marinated shrimps club on mustard and mayonnaise spread, 
avocado, fresh tomatoes and lettuce in homemade pain de mie 
bread. Served with potato wedges

Club poulet JD 8.90
Grilled chicken club mixed in mustard, mayonnaise and lettuce, 
pickles, avocado and tomato slices, in white pain de mie bread. 
Served with pont neuf potatoes



Pasta & Gratins
Pâtes & Gratins



Pâtes complètes aux légumes (V) JD 8.90
Vegetables whole wheat pasta in tomato sauce, baked & sauteed 
vegetables (eggplant, zucchini, broccoli, asparagus and cherry 
tomatoes) topped with shredded Parmesan cheese

Pâtes rigatoni aux fruits de mer (S) JD 9.90
Seafood rigatoni pasta cooked in tomato sauce, sauteed shrimps, 
seabass and mussels, topped with Parmesan cheese and fresh basil 

Tagliatelles au poulet et tomates séchées (N) JD 8.90
Chicken tagliatelle pasta cooked in fresh cream, sauteed chicken, 
pine nuts, sun dried tomatoes, topped with Parmesan cheese and 
fresh rosemary 

Gratin de boeuf et tomates (N) JD 7.90
Minced beef gratin in tomato sauce with penne and bechamel 
sauce, topped with a mix grated Parmesan, Mozzarella & Emmental 
cheese, served with mixed green salad

Gratin de poulet et champignon JD 7.20
Chicken and mushroom gratin, topped with bechamel sauce, bread 
crumbs and grated Emmental cheese, served with mixed green 
salad 

Marguerita pizza (V) JD 7.25

Vegetarian pizza (V) JD 7.50

Pepperoni pizza JD 7.50

Gratin forestier JD 7.20
Forest gratin, sliced chicken breast, sauteed mushroom, potato 
rings and onion, topped with béchamel sauce, grated Emmental 
and Mozzarella cheese, served with mixed green salad

Gratin de penne à la dinde JD 8.90
Penne pasta and turkey gratin, topped with bechamel sauce, 
Parmesan cheese, Emmental cheese and bread crumbs, served with 
mixed green salad 



Desserts
Desserts

All our desserts contain Gluten (except the ice cream), Milk and Eggs. In case of allergies please consult our team



some products are subject to availability

Flan normand JD 4.50
Apple pie slice

Tarte myrtilles JD 4.50
Blueberry pie slice

Tarte fruits rouges JD 4.90
Red fruits pie slice

Gâteau au fromage blanc  
et choco-mangue

JD 3.90

Mango cheesecake

Trio au chocolat JD 3.90
Chocolate trio

Gâteau au fromage blanc et fraise JD 3.90
Strawberry cheesecake

Charlotte aux fraises JD 3.90
Strawberry charlotte

Grandmother’s recipes

Pastries

Macaroons
Macaron (N) JD 3.90
Chocolat, vanille, pistache, framboise

Mini macarons (12 pcs) (N) JD 11.00



some products are subject to availability

Millefeuille nature JD 2.90
Plain

Millefeuille fraises JD 3.40
Strawberry

Millefeuille chocolat JD 3.20
Chocolate

Millefeuille noix de pécan (N) JD 2.75
Pecan nuts

Tartelette aux fraises JD 3.10
Strawberry tartlet

Tartelette aux fruits JD 3.50
Fruits tartlet

Tartelette aux framboises JD 3.20
Raspberry tartlet

Tartelette aux baies rouges JD 4.90
Very berry tartlet

Tartelette citron JD 2.60
Lemon tartlet

Eclair café JD 1.90

Eclair chocolat JD 1.90

Eclair fraises JD 2.50

Eclair noix de pecan (N) JD 2.20

Millefeuilles

Fruit tartlets

Éclairs



Crêpe au chocolat (N) JD 4.90
Chocolate hazelnut spread, banana slices and chocolate syrup

Crêpe délicieuse (N) JD 4.90
Vanilla ice cream, chocolate topping, almond flakes and whipped 
cream

Chocolat Liégeois JD 4.00
Two scoops of chocolate ice cream, chocolate sauce, chantilly 
cream and chocolate flakes

Dame blanche JD 4.00
Two scoops of vanilla ice cream, almond flakes, chantilly cream and 
chocolate sauce

Belle Hélène JD 4.00
Vanilla ice cream, strawberry ice cream, strawberry topping and 
chantilly cream

Fraise Melba JD 4.00
Two scoops of strawberry ice cream, fresh strawberries, almond 
flakes, chantilly cream and strawberry topping

Crêpes Ice cream

1 Scoop
JD 1.90

2 Scoops
JD 3.60

3 Scoops
JD 4.90

Tartelette au chocolat et framboises frais JD 2.85

Tartelette au chocolat JD 2.80

Tartelette au chocolat et bananes JD 2.85

Moelleux au chocolat JD 3.90

Moelleux au chocolat et fruits rouges JD 4.90

Mousse Fleur de lys (N) JD 3.90

Duo au chocolat JD 3.90

For Chocolate lovers

Notre Pain Perdu JD 4.50
French toast served with caramel sauce and a
scoop of vanilla ice cream



Beverages
Boissons



Espresso JD 2.30

Double espresso JD 3.30

Espresso decaffeinated JD 2.30

Café crème JD 3.25

American coffee JD 2.85

Cappuccino JD 3.35

Café viennois JD 3.25

PAUL hot chocolate JD 3.25

Espresso macchiato JD 2.50

Flat white JD 3.30

Marocchino JD 3.30

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

Caramel sticky Mocha JD 3.90
Chocolate frappé, caramel syrup mixed with fresh milk and espresso shot

PAUL tea JD 3.00
Earl Grey, Chamomile, Mint green, English breakfast or  
PAUL special blend

Café gourmand JD 3.90
Coffee with 3 mini macaroons

Thé gourmand JD 3.90
Tea with 3 mini macaroons

Please ask for our special espresso menu

Hot beverages

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

Fresh juices

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

Water fountain

Iced latté JD 3.00

Iced mocha JD 3.00

Iced tea JD 3.00
Lemon or peach flavour

Iced drinks

Chocolate, vanilla or strawberry JD 4.00

PAUL Milkshakes
JD 2.00Soft Drinks

Flavored water
Lemon-mint flavored water JD 3.90
Flavored water with lemon & fresh mint

Orange-strawberry flavored water JD 3.90
Flavored water with fresh strawberry, orange & mint

Mojitos
Blackberry Mojito JD 4.50
Fresh blackberries, blackberry syrup, fresh mint leaves, mint syrup, 
soda, lime wedge

Green Apple Mojito JD 4.50
Fresh apple slices, green apple syrup, fresh mint leaves, wild mint 
syrup, soda, lime wedge

Passion Fruit Mojito JD 4.50
Fresh passion fruit, passion fruit purée, fresh mint leaves, wild mint 
syrup, soda, lime wedge

PAUL cocktails
PAUL Mix JD 4.50
Fresh strawberry, kiwi and mango juice

Berry beetroot blast JD 4.50
Fresh beetroot blended with ice and strawberry syrup

Banana berries JD 3.90
Strawberries, blueberries, red grapes,banana and fresh apple juice

Kiwi mint refresher JD 4.50
Fresh yoghurt, fresh kiwi fruit and wild mint syrup blended with ice

Apple cooler JD 3.90
Fresh apple and strawberry mixed with fresh orange juice

Lychee ginger fantasy (N) JD 4.50
Fresh yoghurt, fresh ginger, lychee syrup topped with lychee fruit 
blended with ice

Red berries and mint juice JD 3.90
Strawberries, raspberries, blackberries,fresh orange juice, with a hint 
of mint

Orange delights JD 4.50
Fresh orange with fresh pineapple mixed with frozen mango





Now from PAUL
delivery service

Enjoy your favourites from PAUL at home!

اآلن من 
خدمة التوصيل

تمّتع بأطباقك المفضلة من  في البيت!



المشروبات الساخنة
2.30 دينارإسبرسو

3.30 ديناردوبل إسبرسو

2.30 دينارإسبرسو بدون كافيين

3.25 دينارقهوة بالكريمة

2.85 دينارقهوة أمريكية

3.35 ديناركابوتشينو

3.25 دينارقهوة ڤيينوا

PAUL 3.25 دينارشوكوالته ساخنة

2.50 دينارإسبرسو ماكياتو

3.30 دينارفالت وايت

3.30 دينارماروشينو

3.90 دينارسينامون فانيال التيه
كافيه التيه مخفوق مع محلى الفانيال والقرفة

3.90 ديناركاراميل ستيكي موكا
شوكوال مخفوق، محلى الكاراميل مخفوق بالحليب واالسبريسو

PAUL 3.00 دينارشاي
 PAUL نعناع أخضر، فطور الصباح وخلطة ،PAUL إيرل غراي، بابونج

المميزة

3.90 ديناركافيه ڠورماند
قهوة مع ثالثة ميني معكرون

3.90 دينارشاي ڠورماند
شاي مع ثالثة ميني معكرون

الرجاء طلب الئحة اإلسبرسو الخاصة

مشروباتنا الصيفية
4.50 دينارموخيتو بالك بيري

 توت أسود، شراب التوت األسود الـمرّكز، ورق نعناع 
طازج، شراب النعناع الـمرّكز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج

4.50 دينارموخيتو غرين آّبل
 قطع تفاح طازج، شراب التفاح الـمرّكز، ورق نعناع 

طازج، شراب النعناع الـمرّكز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج

4.50 دينارموخيتو باشون فروت
فواكه إستوائية، مزيج الفواكه اإلستوائية، ورق نعناع طازج، شراب النعناع 

الـمرّكز، مياه غازية، ودجز ليمون طازج

مياه منّكهة
3.90 دينارمياه بنكهة الليمون والنعناع

مياه منّكهة، ليمون، نعناع طازج

3.90 دينارمياه بنكهة الفراولة والبرتقال
مياه منّكهة، فراولة طازجة، برتقال ونعناع

مشروبات مثلجة
3.00 دينارالتيه مثلج

3.00 دينارموكا مثلجة

3.00 دينارشاي مثلج
بنكهة الليمون أو الخوخ

PAUL كوكتيالت
4.50 دينارPAUL ميكس

عصير طازج من الفراولة والكيوي والمانغو

4.50 ديناربيري بيتروت بالست
شمندر طازج ممزوج بالثلج مع محلى الفراولة

3.90 ديناربانانا بيريز
فراولة، توت بّري، عنب أحمر، موز وعصير تفاح طازج

4.50 ديناركيوي منت ريفراشير
زبادي طازج، كيوي طازج، نعناع طازج

3.90 دينارأبل كوولر
تفاح طازج، فراولة طازجة وعصير البرتقال الطازج

4.50 دينارليتشي جنجر فانتيزي )م(
 زبادي طازج، زنجبيل طازج، محلى الليتشي مغطاة بفاكهة 

الليتشي الطازجة

3.90 ديناررد بيريز ونعناع
فراولة، توت بّري، تمر التوت األسود، عصير برتقال طازج وورق نعناع

4.50 دينارأورانج دياليت
برتقال طازج مع عصير األناناس ومانغو

العصائر الطازجة
3.90 ديناربرتقال

3.90 ديناربرتقال وجزر

3.90 ديناركيوي

3.90 دينارجزر

3.90 دينارمانجو

3.90 دينارليموناضة

3.90 دينارليموناضة بالنعناع

4.20 دينارفراولة

المياه
2.60 ديناراڤيان )صغير(

4.60 ديناراڤيان )كبير(

3.25 ديناربادوا )330 مل(

1.60 دينارنستله )صغير(

2.60 دينارنستله )كبير(

ميلك شيك
4.00 دينارشوكوالته، فانيال أو فراولة 2.00 دينارالمشروبات الغازية



المشروبات



3 مقدار
4.90 دينار

2 مقدار
3.60 دينار

1 مقدار
1.90 دينار

اآليس كريمالكريب
4.90 ديناركريب الشوكوال

شوكوالته بالبندق، موز ومحلى الشوكوالته

4.90 ديناركريب ديليسيوز )م(
فانيال آيس كريم، صلصة الشوكوالته، لوز محمص، كريمة مخفوقة

4.00 دينارشوكوال لييجوا
مقداران من آيس كريم بالشوكوالته مغطى بالشوكوالته، كريمة طازجة وقطع 

الشوكوال

4.00 ديناردام بالنش
مقداران من آيس كريم الفانيال مغطى بالشوكوالته و كريمة طازجة وشرائح 

من اللوز المحمص

4.00 ديناربيل هيلين
آيس كريم الفانيال وآيس كريم الفراولة، مغطى بالفراولة وكريمة طازجة

4.00 دينارميلبا الفراولة
مقداران من آيس كريم الفراولة الطازجة، وشرائح اللوز، ومغطى بكريمة 

طازجة وشراب الفراولة المحلى

4.50 ديناربان بيردو
خبز البريوش، مغطى بالحليب والبيض مقلي

على نار هادئة يقدم مع اآليس كريم
بنكهة الفانيال وصلصة الكراميل

لعشاق الشوكوالته
2.85 دينارتارتليت بالشوكوالته وتوت بري طازج

2.80 دينارتارتليت بالشوكوالته

2.85 دينارتارتليت بالشوكوالته والموز

3.90 دينارحلوى بالشوكوالته الطرية

4.90 دينارحلوى بالشوكوالته الطرية والفاكهة الحمراء

3.90 دينارموس بالشوكوالته )م(

3.90 دينارشوكوالته مزدوجه



فطيرة رقاقية
2.90 دينارفطيرة رقاقية بالفانيال

3.40 دينارفطيرة رقاقية بالفراولة

3.20 دينارفطيرة رقاقية بالشوكوالته

2.75 دينارفطيرة رقاقية بالجوز )م(

تارتليت فاكهة
3.10 دينارتارتليت بالفراولة

3.50 دينارتارتليت بالفاكهة

3.20 دينارتارتليت بالتوت

4.90 دينارتارتليت بالفاكهة الحمراء

2.60 دينارتارتليت بالليمون

اإلكلير
1.90 دينارإكلير بالقهوة

1.90 دينارإكلير بالشوكوالته

2.50 دينارإكلير بالفراولة

2.20 دينارإكلير جوز )م(

بعض المنتجات متوفرة بكميات محدودة



وصفات جّدتنا
4.50 دينارفطيرة التورتة النورماندية

4.50 دينارفطيرة التوت البّري

4.90 دينارفطيرة الفواكه الحمراء

الحلويات الخاصة
3.90 دينارتشيزكيك بالمانغو والشوكوالته

3.90 دينارتريو الشوكوال

3.90 دينارتشيزكيك بالفراولة

3.90 دينارشارلوت الفراولة

معكرون

بعض المنتجات متوفرة بكميات محدودة

3.90 دينارمعكرون )م(
شوكوالته، فانيال، فستق، توت

11.00 دينارمعكرون صغير )12 قطعة( )م(



الحلويات

جميع الحلويات تتضمن ڠلوتن )ما عدا اآليس كريم(، حليب وبيض. في حالة الحساسية الرجاء اإلستعالم من الموظفين



8.90 دينارمعكرونة كومبليت بالخضار )ن(
عجينة الباستا بالدقيق الكامل مطهية مع تشكيلة خضار )باذنجان، كوسا، 

بروكلي، هليون أخضر و طماطم كرزية(، مغطاة بجبنة البارميزان

9.90 دينارباستا الريڠاتوني وثمار البحر )ب(
 باستا الريڠاتوني مطهية مع صلصة الطماطم، قطع السلمون، الروبيان 

وبلح البحر المطهي، ريحان طازج، مغطاة بقطع جبنة البارميزان

8.90 دينارتالياتيلي بالدجاج والطماطم المجففة )م(
تالياتيلي باستا مطهية مع الكريما،  قطع الدجاج، صنوبر، طماطم مجففة، 

مغطاة بجبنة البارميزان واكليل الجبل 

7.90 دينارغراتان باللحم والطماطم )م( 
باستا مع اللحم المفروم بالطماطم وصلصة البيشاميل، مغطاة بجبنة 

البارميزان، موزاريال واالمنتال، تقدم مع سلطة خضراء

7.20 دينارڠراتان الباستا بالدجاج والفطر
باستا، صلصة البشاميل، دجاج وفطر، مغطاة بخبز محمص وجبنة اإلمنتال 

المبشورة، تقدم مع سلطة خضراء

7.25 ديناربيتزا المارغريتا )ن( 

7.50 ديناربيتزا الـخضار )ن( 

7.20 دينارڠراتان الفوريستييه
صدر دجاج مقطع، قطع من الفطر السوتيه، حلقات من البطاطا والبصل 

المغطاة بصلصة البشاميل وجبنة االمنتال المبشورة والموزاريال، تقدم مع 
سلطة خضراء

8.90 دينارڠراتان باستا البيني وديك رومي
باستا البيني مطهيه مع صلصة البيشاميل، جبنة البارميزان، شرائح ديك 
رومي، مغطاة بجبنة االمنتال والخبز المحمص، تقدم مع سلطة خضراء

7.50 ديناربيتزا البيبيروني 



الباستا و الڠراتان



السندويشات

9.90 دينارهامبورجوا بالجبنة والفطر  
برغر اللحم بصلصة الفطر مع جبنة البروفولوني،صلصة الفراي، طماطم، 
مخلل وسلطة خضراء. تقدم مع سلطة خضراء وبطاطا pont neuf مع 

"multi-grain" او "plain" اختيارك من خبزة

5.90 ديناركاتاالن
شرائح من لحم الديك الرومي المدخن والطماطم، مخلل، تقدم على طبقة من 

"polka" الخس، المايونيز والخردل في خبز

9.50 دينارسلمون مدخن )ب()م(
شرائح من السلمون المدخن على جبنة كريمية، جرجير طازج، كّبار وخيار 

˝multi-grain˝ طازج في خبز

9.90 دينارموزاريال )م()ن(
جبنة الموزاريال الطازجة، طماطم طازجة، زيتون مهروس، مغطاة بصلصة 

البيستو في خبز "polka" بالزيتون

5.50 دينارتونا دييبوا )ب(
قطع من التونا الممزوجة بالمايونيز، تقدم فوق طبقة من الخس، مع طماطم، 

PAUL في خبز

سندويشات الكلوبالسندويشات المحمصة
7.90 ديناردجاج بخبز الكاري

دجاج مشوي، جبنة اإلمنتال، طماطم وروكا طازجة، مخلل ومايونيز في خبز 
"Ciabatta" بالكاري

8.90 ديناربوڤ روتي )ب(
شرائح لحم بقر مطهي، جبنة اإلمنتال، جبنة الشيدر البيضاء، روكا طازجة 

ومخلل، في خبز ˝Campagne˝ المحمص

8.90 دينارديك رومي وجبنة
شرائح من ديك الرومي المدّخن، جبنة اإلمنتال وجبنة الشيدر البيضاء، مربى 

الفراولة، روكا طازجة في خبز ˝Brioche˝ المحمص

8.90 دينارجبنة كاممبير بالجوز ومربى التين )م()ن( 
جبنة كاممبير ساخنة مع الجوز، روكا ومربى التين، مع رذاذ زيت الجوز في 

خبز "Ciabatta". يقدم مع بطاطا ودجز 

8.20 ديناركلوب الحلوم والخضار )م()ن(
قطع من جبنة الحلوم المشوية وخضار مشوية )فلفل أحمر، كوسا، باذنجان 

وفطر( متبلة بصلصة الخل البلسمي و الريحان، روكا طازجة وزيتون 
مهروس بخبز ˝Multi-grain˝. يقدم مع بطاطا ودجز

9.90 ديناركلوب الروبيان )ب(
روبيان متبل مع الخردل والمايونيز، أفوكادو، طماطم طازجة وخس في خبز 

˝Pain de mie˝. تقدم مع بطاطا ودجز

8.90 ديناركلوب الدجاج
دجاج متبل بصلصة الخردل والمايونيز، خس مشكل، مخلل، أفوكادو وطماطم 

 طازجة بخبز التوست األبيض. 
”Pont neuf“ يقدم مع بطاطا الـ

9.50 ديناربوف روتي بجبنة البروفولوني )ب( 
شرائح لحم بقر مطهي، روكا، نعناع، مايونيز، طماطم طازجة، مخلل، بصل 

سوتيه، فجل حار وجبنة البروفولوني في خبز "polka" بالزيتون. يقدم مع 
بطاطا ودجز 

8.90 ديناربوف بالفلفل 
شرائح اللحم البقري المشوية، سوتيه مع صلصة الفلفل، روكا، خردل، بصل 

سوتيه، طماطم مجففة، مخلل في خبز "Polka". يقدم مع بطاطا ودجز 

8.50 دينارفالوش الدجاج
 ˝Faluche˝ شرائح دجاج مشوية، مايونيز، خس وطماطم طازجة في خبز

بالسمسم. تقدم مع بطاطا ودجز

9.90 دينارساندويش لحم بقري وأفوكادو
لحم بقر متبل بصلصة ال ˝Worcestershire˝، بصل، أفوكادو ومايونيز، 

طماطم وجرجير، بخبز ˝Faluche˝ بالسمسم. تقدم مع بطاطا ودجز



تقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة الخل

السندويشات



اللحوم

19.00 دينارفيليه سلمون وكينوا )ب(
فيليه سلمون مشوي بالفرن يقدم مع العدس المطهو على نار هادئة، جزر، 

كرفس، هليون مشوي وسلطة الجرجير الطري الطازج، كينوا، بصل أخضر 
وطماطم كرزية. تقدم مع صلصة الخل البلسمي المركز

19.90 ديناربافيه سلمون مشوي )ب()م( 
سلمون مشوي مع بطاطا مهروسة، ارضي شوكي، شومر طازج، كبار، 

زيتون اسود، طماطم كرزية، تقدم مع صلصة الهولندية بالطرخون 

21.00 دينارميداليون فيليه اللحم بالكما والبطاطا )ب( 
شرائح من الفيليه المشوي، الهليون، كريات من البطاطا المقلية مع جبنة 

البارميزان. تقدم مع صلصة الفطر بالكما 

19.00 دينارفيليه لحم البقر والبطاطا
فيليه لحم بقر مشوي، تقدم مع البطاطا “pont neuf”، لوبياء فرنسية، جزر 

وبروكولي. مع إختيارك من صلصة الفلفل أو الفطر

14.90 ديناراسكالوب اللحم والبطاطا )ب(
قطعة اسكالوب اللحم مغطاة بجبنة البارميزان والخبز المقرمش. يقدم مع 

الروكا وشرائح البارميزان، وبطاطا “pont neuf”، مع اختيارك من 
صلصة الفطر أو الفلفل

الدجاج

األسماك

17.50 دينارصدر دجاج بالسبانخ وجبنة االمنتال )م( 
صدر دجاج محشي بالسبانخ وجبنة االمنتال، بطاطا مهروسة وخضار مشكلة. 

تقدم مع صلصة الخردل الحب 

16.90 دينارصدر الدجاج مع الكينوا
صدر دجاج مشوي يقدم مع كينوا بالجزر المشوي، شمندر، الهليون والفطر 

تقدم مع صلصة الخل البلسمي المركز

14.90 دينارإسكالوب الدجاج )ب(
قطعة إسكالوب الدجاج مغطاة بجبنة البارميزان تقدم مع باستا الالنغويني 

وصلصة الطماطم

17.90 دينارفيليه سمك الباس وسبانخ )ب()م(
فيليه سمك الباس مشوي على سبانخ سوتيه، جزر وبطاطا مهروسة. تقدم مع 

صلصة الليمون بالبيستو

21.90 دينارروبيان مشوي )ب(
 روبيان كبير مشوي مع جوليان الخضار )جزر، 
 كوسا، فليفلة حمراء وخضراء( وبطاطا مشوية. 

تقدم مع صلصة الكراث بالكريمة أو صلصة القصعين



ً األطباق الرئيسية قد تحتاج إلى 20 دقيقة تحضير تقريبا

األطباق الرئيسية

الرجاء أخذ العلم بأن إستهالك اللحوم، الدواجن أواألسماك النيئة أو الغير مطبوخة جيداً قد يعرضك ألمراض و خصوصاً إذا كنت تتبع وصفات طبية



9.90 دينارسلطة الجرجير وجبنة اإلمنتال 
ورق جرجير، افوكادو، كينوا، بازيال، قطع دجاج مشوي، زيتون اسود 

وشرائح جبنة اإلمنتال مع صلصة الليمون

9.90 دينارسلطة ثمار البحر )ب(
شرائح سلمون مدّخن، تونا مع المايونيز على قطع من الخبز المقرمش، 

روبيان مشوي وأفوكادو طازج، على سلطة خضراء مشكلة وصلصة الليمون

9.90 دينارسلطة السلطعون والسلمون المدخن )ب(
شرائح من السلطعون على ورق جرجير طازج مع األفوكادو والطماطم 

وشرائح من السلمون المدّخن. تقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة الليمون

8.90 دينارسلطة الخضار المشوية ولحم بقري
سلطة خضراء مشكلة، كوسا، بروكولي، لوبياء فرنسية، شرائح لحم بقري مع 

قليل من السمسم وطماطم كرزية، تقدم مع صلصة الخل

9.90 دينارسلطة جبنة الماعز )م()ن(
سلطة خضراء مشكلة مع طماطم كرزية وهليون، فراولة طازجة، حبوب 

الرمان والجوز وجبنة الماعزالمغطاة بالزعتر البّري على خبز محّمص. تقدم 
مع صلصة الخل البلسمي المركز

8.90 دينارسلطة خس الكيل والكينوا )ن(
كيل طازج، كينوا، توت طازج، فطر طازج ورمان مغطاة بشرائح جبنة 

البارميزان وصلصة الليمون

8.90 دينارسلطة خضراء طازجة باالفوكا )م()ن( 
سلطة خضراء، جرجير، سبانخ، فجل، افوكادو، طماطم، خيار، نعناع، لوز 

محمص، طماطم مجففة، بصل اخضر وزعتر اخضر. تقدم مع صلصة 
البارميزان 

8.00 دينارسلطة فيرميير )م(
سلطة خضراء مشكلة وشرائح من التفاح الطازج، جوز، زبيب، جبنة اإلمنتال 
المبشورة، شرائح من الدجاج المشوي والجزر تقدم مع صلصة الخل بالخردل 

الحب

6.50 دينارسلطة سيزر )ب(
خس مع جبنة البارميزان وطماطم كرزية وقطع من الخبز المحمص مع 

الثوم، تقدم مع صلصة السيزر
أضف شرائح من الدجاج المشوي   3.30 دينار

أضف شرائح من السلمون المشوي  4.90 دينار )ب(
أضف روبيان مشوي  4.90 دينار )ب(

9.30 دينارسلطة باناشيه )ن(
أفوكادو طازجة مع هليون أخضر طازج وبالميتو وقلب أرضي شوكي مع 

طماطم كرزية، خيار، ذرة، والفطر الطازج. تقدم على سلطة خضراء مشكلة 
مع صلصة الخل

8.20 دينارسلطة جبنة الحلوم المشوية )م()ن(
قطع من جبنة الحلوم مشوية، سبانخ طازجة، جرجير طازج وخضار متبلة 

مشوية بصلصة البيستو )بطاطا مسلوقة، شمندر، فطر وطماطم كرزية(، تقدم 
مع صلصة الليمون



السلطات



الكيشالحساء
7.30 ديناركوسا وجبنة الماعز )ن(

كوسا، جبنة الماعز وباذنجان مخفوق بالكريمة بالبيض والحليب

7.30 دينارسومون إبينار )ب(
مزيج من السلمون والسبانخ مخفوق بالكريمة

والبيض والحليب

المقبالت
)قطعتين(  كرات الرز بالسلمون )ب( 
)4 قطع(  

 4.90 دينار
7.90 دينار

أرز مقلي بالسلمون، بصل، ثوم وجبنة البارميزان ومغطى بفتات الخبز 
المقرمش. يقدم مع جرجير طازج وصلصة الليمون وكريمة بالفجل

)قطعتين(  كرات الرز بالروبيان )ب( 
)4 قطع(  

 4.90 دينار
7.90 دينار

أرز مقلي بالروبيان بصل، ثوم وجبنة البارميزان ومغطى بفتات الخبز 
المقرمش. يقدم مع جرجير طازج وصلصة الليمون وكريمة بالفجل

9.90 دينارفطيرة مقرمشة بالجبن والديك الرومي )م(
فطيرة مقرمشة محشوة بجبنة اإلمنتال والشيدار، شرائح ديك رومي، سبانخ، 

طماطم مجففة، ريحان ومربى الفراولة. تقدم مع صلصة البستو

اإلضافات
3.30 ديناربطاطا ودجز )ن(

 ڤول أوڤان الدجاج )فطيرة بالدجاج( )م( )قطعتين(
)4 قطع(  

 4.90 دينار
8.90 دينار

فطيرة مقرمشة بالدجاج، البازيالء والكريمة، مغطاة بجبنة اإلمنتال 
والبارميزان. تقدم مع سلطة خضراء مشكلة وصلصة الليمون

)قطعتين(  ڤول أوڤان الفطر )ن( 
)4 قطع( )فطيرة بالفطر( 

 4.90 دينار
8.90 دينار

فطيرة مقرمشة بالفطر والكراث، مغطاة بجبنة اإلمنتال والبارميزان. تقدم مع 
سلطة خضراء مشكلة وصلصة الليمون

4.90 دينارحساء البصل

4.70 دينارحساء الفطر والدجاج 

4.50 دينارالحساء اليومي



المقبالت

بعض المنتجات تتضمن مكسرات أو أثر من المكسرات. في حالة الحساسية الرجاء اإلستعالم من الموظفين
أسعارنا ال تشمل %10 رسوم الخدمة و% 16 ضريبة مبيعات)م(: مكسرات - )ن(: نباتي - )ب(: مأكوالت بحرية



PAUL، في القلب

كان شغفنا للخبز في القلب لمدة خمسة أجيال الماضية منذ سنة 1٨٨9 وهو خبز تقليدي يجسد التميز بالعيش 
على الطريقة الفرنسية. 

هذا الشغف ال حدود له و لقد تجاوزنا عامنا ال12٥ لمشاركة زبائننا خبراتنا بصنع الخبز و االستمتاع بأطيب 
المأكوالت الفرنسية.

و إني أعتز بجمع التقليد والحداثة معاً ولذلك يواصل طهاتنا اإلعداد ألطباق جديدة معّدة خصيصاً لكم وعلى 
سبيل المثال: أطيب السلطات والساندويشات باستخدام أفضل المكونات ذات الجودة العالية، إضافة إلى األطباق 

الفرنسية التقليدية وبالطبع  تشكيلة الحلويات اللذيذة والشهية المفضلة لديكم.
دعوا رحلتكم إلى عالم األطعمة الشهية الفرنسية تبدأ هنا!

أهالً وسهالً بكم في PAUL….. بالهناء والشفاء!

ماكسيم هولدر



الكروا  في  العائلي  المخبز  أمام  سوزان  إبنتهم  مع  ڤيكتورين  وزوجته  إدموند-شارلومان،   جّدي 
)شمال فرنسا( عام 1913



www.paul-bakeries.com

الئحة الطعام


