
 

 

 

 

 

Les Dames Menu  

Hotline:  16711 



 

 

 تـورت البيع 

 مالحظات  سعر البيع  القسم  النوع  االسم
 تورت البيع  تورتة كادو صغي  

210.00 
  

   تورت البيع  تارت تارت فراولة 

honey cake تورت البيع  تورتة 
220.00 

  

ي 
   تورت البيع  تورتة براون 

   255.00 البيع تورت  تورتة رينبو

 تورت البيع  تورتة سويرسول تويي   مانجو 
265.00 

  

   تورت البيع  تورتة سويرسول تويي   فراولة 

 تارت تورتة تارت نوتيل 

275.00 

  

   تورت البيع  تورتة ميلكا

   تورت البيع  تورتة ريد فيلفت 

   تورت البيع  تورتة اليس

   تورت البيع  تورتة فور ميكس 

   تورت البيع  تورتة فوريه 

   تورت البيع  تورتة بفرواز كراميل

   325.00 تورت البيع  تورتة سم(24ماربل)

ي مدوره   ي مرن 
 تورت البيع  تورتة مليف 

290.00 

  

ي شيكوالته مدوره 
   تورت البيع  تورتة مليف 

ي فاكهة 
   تورت البيع  تورتة ميلف 

 تورت البيع  تورتة كرميليه 
295.00 

  

رس      تورت البيع  تورتة ميكس مالتي  

   300.00 تورت البيع  تورتة ماركي   

   315.00 تورت البيع  تورتة سوبريم

ول   اطباق طبق طبق برفير

 اطباق طبق طبق ترايفل اوردرات 320.00

 اطباق طبق طبق ترامسيو

و  تورت البيع  تورتة مي 

325.00 

  

   البيع تورت  تورتة مونجيه 

 اوردرات تورت البيع  تورتة اموند 

   تورت البيع  تورتة كرامليتا

ي فراوله/مانجو
   تورت البيع  تورتة فرونر

   تورت البيع  تورتة شوكليت تشيبس 

 اوردرات تورت البيع  تورتة تورتة لمبادا 

   تورت البيع  تورتة ميكس مولتوبيل 

ون عادي  البيع تورت  تورتة فورسي  
335.00 

  

   تورت البيع  تورتة فريز 

 اوردرات 345.00 تورت البيع  تورتة ميكس نيوتيل 

   370.00 تورت البيع  تورتة كادو وسط 

   400.00 تورت البيع  تورتة لوتس 

   705.00 تورت البيع  تورتة كادو كبي  

ا    940.00 تورت البيع  تورتة كادو اكسير

 



 

 

 تـورت تويـنـز

 سعر البيع  القسم  النوع االسم 

رس  275.00 تورت البيع تورتة تويي   ريد فيلفت و مالتي  

/ اليس فراولة   ماركي  
 تورت البيع تورتة تويي 

325.00 

 تورت البيع تورتة تويي   كرميليتا وفراولة/مانجو

ر   فراولة و مالتي  
 تورت البيع تورتة تويي 

 تورت البيع تورتة تويي   لمبادا

 تورت البيع تورتة تويي   نوتيل و فراولة

  ماركي   مانجو
 تورت البيع تورتة تويي 

ي مانجو
 تورت البيع تورتة تويي   فرونر

ي فراولة
 تورت البيع تورتة تويي   فرونر

 تورت البيع تورتة تويي   كرامليتا

335.00 
 تورت البيع تورتة تويي   اليس هاواي

 تورت البيع تورتة تويي   لوتس وفراولة

  ماركي   هاواي
 تورت البيع تورتة تويي 

 350.00 تورت البيع تورتة تويي   لوتس وماركي   

رس   355.00 تورت البيع تورتة تويي   سوبريم وماليير 

 365.00 تورت البيع تورتة تويي   ميكس نوتيل

 380.00 تورت البيع تورتة تويي   لوتس وسوبريم 

 

 تورت موس 

 

 سعر البيع القسم النوع االسم

 245-315-370 موسات تورتة  موس شيكوالته 

 موسات تورتة  موس فانيليا 
425-380-335-310-

275 

 295-325-375 موسات تورتة  موس تويي   

 

 

 



 

 

 تورت بـاندا

 

 سعر البيع القسم النوع االسم

 باندا تورتة  باندا شيكوالتة 

200.00 

 باندا تورتة  باندا فراولة 

 باندا تورتة  باندا تويكس 

 باندا باندة  باندا فاكهة 

 باندا باندة  باندا مانجو 

 باندا تورتة  باندا تويي   

 220.00 باندا تورتة  باندا فادج

 

 تـورت ايس كريـم

 

 القسم النوع االسم
سعر 
 البيع 

 245 ايس كريم  تورتة سويرسول كراميل 

 ايس كريم  تورتة وفانيليا ومانجوايستويي   سويرسول شيكوالته 
305 

 ايس كريم  تورتة تويي   سويرسول فراولة وشيكوالتة وفانيليا 

 ايس كريم  تورتة مستكة وشيكوالته 

ي  315  ايس كريم  تورتة سويرسول بلوبي 

 ايس كريم  تورتة مستكة واوريو 

 320 ايس كريم  تورتة مستكة 

ى   330 كريم ايس   تورتة مستكة وبلوبي 

ون )شيكوالته/ فانليا/فراولة/مانجه(     335 ايس كريم  تورتة فور سي  

 350 ايس كريم  تورتة اوريو 

 360 ايس كريم  تورتة زبادي توت 

ي/ريدفيلفت/موكا(  ون لوكس )كراميل/بلوبي   375 ايس كريم  تورتة فورسي  

 



 

 

 

 

 جاتوه 

 

 مالحظات سعر البيع  القسم النوع االسم

   200 جاتوه كجم بوبسكيك 

   205 جاتوه كجم كوكي   

   210 جاتوه كجم جاتوه سواريه عادي

   225 جاتوه كجم جاتوه سواريه اسبسيال

 اوردرات 240 جاتوه كجم جاتوه سواريه لوكس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جـاتـوه 

 سعر البيع  القسم  النوع  االسم 

honey cake جاتوه قطعة 

22 

ي 
 جاتوه قطعة براون 

 جاتوه قطعة سويرسول ابيض 

 جاتوه قطعة باركيت 

 جاتوه قطعة سابليه سكر 

 جاتوه قطعة سابليه شيكوالتة 

 جاتوه قطعة بول فرماسيل 

 جاتوه قطعة شيكوالتة كراميل 

 جاتوه قطعة ابيض مرن  

 جاتوه قطعة فستيفال 

 جاتوه قطعة فوريه  

 جاتوه قطعة اكلي  كراميل 

 جاتوه قطعة اكلي  شيكوالتة 

ي  ي مرن 
 جاتوه قطعة ميلف 

ي شيكوالتة 
 جاتوه قطعة ميلف 

ي فندان 
 جاتوه قطعة ميلف 

ي كراميل 
 جاتوه قطعة ميلف 

ي سكر 
 جاتوه قطعة ميلف 

 جاتوه قطعة اوريو  

25 

 جاتوه قطعة الرين 

 جاتوه قطعة موس كراميل جديد 

 جاتوه قطعة هرم شيكوالتة 

 جاتوه قطعة مستطيل كوك 

 جاتوه قطعة سويرسول كراميل 

 جاتوه قطعة سويرسول ماركي   

 جاتوه قطعة فادج ماركي    

 جاتوه قطعة بول بندق  

 جاتوه قطعة بابا

 جاتوه قطعة نوتيل 

 جاتوه قطعة كاريه

 جاتوه قطعة فيستفال 

رس   جاتوه قطعة ميكس مالتي  

 جاتوه قطعة سوبريم فراولة 

 جاتوه قطعة سوبريم مانجو 

 جاتوه قطعة سوبريم لوكس 

 35 جاتوه قطعة تارت عي   جمل 

 40 جاتوه قطعة موس فانيليا 



 

 

 دونـانتـس

 سعر البيع القسم النوع االسم

 جاتوه دوناتس كراميل

25 
 جاتوه دوناتس نوتيل

 جاتوه دوناتس ريد فيلفت 

 جاتوه دوناتس سكر

 

 أكـواب

 سعر البيع القسم النوع االسم

ي  كوب تشي    كوب بلوبي 

 كوب تشي    كوب فراولة  25

 كوب تشي    كوب كراميل  

 

 كـب كـيك 

 

 سعر البيع القسم النوع االسم
 كب كيك جاتوه ريد فيلفت   

25 

 كب كيك جاتوه أوريو 

ي    كب كيك جاتوه بلوبي 

 كب كيك جاتوه تويكس  

 كب كيك جاتوه نوتيل 

 كب كيك جاتوه سنيكرز  

 كب كيك جاتوه كراميل 

 كب كيك جاتوه كيت كات 

رس  كب كيك جاتوه مالتي  

 

 

 



 

 

 انجلـش كـيك 

 سعر البيع القسم النوع االسم
 انجليش كيك  جاتوه ماريل 

55 
 انجليش كيك  جاتوه زبيب 

 انجليش كيك  جاتوه فانليا

 انجليش كيك  جاتوه برتقال 

 انجليش كيك  جاتوه شيكوالتة

 

 تشيـز كـيك

 سعر البيع القسم النوع االسم
 تشي   كيك قطعة شيكوالته 

40 
ي   تشي   كيك قطعة بلوبي 

 تشي   كيك قطعة فراولة 

 تشي   كيك قطعة كراميل

 

 ساليزون 

 سعر البيع القسم النوع االسم

ون  قطعة  باتيه رومي   سالي  

17.00 
ون  قطعة  باتيه حلو   سالي  

ون  قطعة  باتيه حادق   سالي  

ون  قطعة  كرواسون سادة   سالي  

ا جبنة  ون  قطعة  بيير   30.00 سالي  

ا سوسيس  ون  قطعة  بيير   سالي  
35.00 

ا لحمة ون  قطعة  بيير   سالي  

ون صغي   ون  كجم  طبق سالي    105.00 سالي  

ون كبي   ون  كجم  طبق سالي    210.00 سالي  

ي بان 
ون  كجم  مشكل صغي  مين   125.00 سالي  

ي بان مشكل كبي  
ون  كجم  مين   250.00 سالي  

ر برجر  ون  كجم  كي    315.00 سالي  

ون  كجم  مين  بان ىس فود   500.00 سالي  

ون ىس فود  ون  كجم  سالي    450.00 سالي  



 

 

 

 مخـبوزات

 

 

 سعر البيع  القسم النوع االسم

 90 مخبوزات كجم مني   سادة 

 115 مخبوزات كجم بسكويت نشادر

 مخبوزات كجم بسكويت قرفة 
125 

 مخبوزات كجم بسكويت برتقال 

 205 مخبوزات كجم بنر فور

 210 مخبوزات كجم غريبة

 

 

 

 مخـبوزات

 سعر البيع القسم النوع االسم

 باتون ساليه   كجم سمسم

كة 90  باتون ساليه   كجم حبة الي 

 باتون ساليه   كجم كمون

 

 كـحـك

 القسم النوع االسم
سعر 
 البيع 

 مخبوزات كجم كحك سادة

 مخبوزات كجم كحك ملي    180

 مخبوزات كجم كحك عجوه

 205 مخبوزات كجم كحك عجمية 

 230 مخبوزات كجم كحك مكرسات 

 



 

 

 

 

 الـصيـامى

 سعر البيع القسم النوع االسم

 تورت البيع صيامي  تورتة  ماركي   

275.00 

 تورت البيع صيامي  تورتة  سوبريم

  مركي   
 تورت البيع صيامي  تورتة  تويي 

ون   تورت البيع صيامي  تورتة  فورسي  

 تورت البيع صيامي  تورتة  فوريه

ي فاكهة /شيكوالته
 290.00 تورت البيع صيامي  تورتة  ميلف 

ي   جاتوه صيامي  قطعة ميفلي مرن 

22.00 

ي شيكوالتة
 جاتوه صيامي  قطعة ميلف 

 جاتوه صيامي  قطعة سكرميفلي 

 جاتوه صيامي  قطعة فورية

 جاتوه صيامي  قطعة شيكوال

 جاتوه صيامي  قطعة سوبريم 

 جاتوه صيامي   قطعة بول فرماسيل

 25.00 جاتوه صيامي  قطعة بول بندق 

 190 بنر فور  كجم بنر فور صيام

 210 جاتوة كجم جاتوة سواريه صيام

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 علب الشيكوالتة 

 سعر البيع القسم النوع االسم

 علبه علبة شيكوالته صغي  
علب 
 شيكوالتة

105 

 علبه علبة شيكوالته صغي  
علب 
 شيكوالتة

110 

 علبه علبة شيكوالته صغي  
علب 
 شيكوالتة

120 

 علبه علبة شيكوالته صغي  
علب 
 شيكوالتة

125 

 علبه علبة شيكوالته وسط
علب 
 شيكوالتة

215 

 علبه علبة شيكوالته وسط
علب 
 شيكوالتة

220 

 علبه علبة شيكوالته وسط
علب 
 شيكوالتة

240 

 علبه علبة شيكوالته وسط
علب 
 شيكوالتة

250 

 علبه علبة شيكوالته وسط صيام
علب 
 شيكوالتة

225 

 علبه علبة شيكوالته كبي  
علب 
 شيكوالتة

375 

 علبه علبة شيكوالته كبي  
علب 
 شيكوالتة

395 

 

 

 


