
حابين نقولكم إن أطباقنا للمشاركة فننصحكم إن كل شخصين يطلبون خمسة إلى ستة أطباق 
نبي ننبهكم إن اللي بتستمتعون فيه، مو مثل األكل الشعبي اللي احنا متعودين عليه، ونتمنى لكم 

تجربة تناول طعام مميزة

األولي

مثلوثة
كــرات أرز و جريــش مدخــن مقليــة، محشــية ليمــون أســود، بصــل، مغطــاة برقائــق قرصان تقدم 

مــع صلصــة فلفــل رومــي مدخــن و جوز  (٥٨٣ ســعرة)
٤٥ ريال

 حبنا وشغفنا لألكل وّصلنا لـ“تكية“. وأول ما بدينا استغربنا معرفتنا عن األكل العالمي وتاريخه وقّلة
معرفتنا عن األكل السعودي، وكبرت الفكرة براسنا

 سافرنا لمختلف مناطق المملكة وجمعنا معلومات عن األكالت والوصفات اللي توارثوها أجدادنا، ولقينا
أن لكل منطقة*مكونات وطريقتها الخاصة

 بالطبخ اللي تميزها عن غيرها. وبدينا بتطوير الوصفات المحلية األصلية، ودمجنا مجموعة من النكهات
المحّلية والعالمية بطريقة جديدة حتى تكون مألوفة لمحبي األكل من جميع الثقافات

 هدفنا األساسي هو حفظ موروث األكل السعودي وتطويره ونشره، ومشاركته مع جيلنا وجيل المستقبل
 وكل المهتمين بالتعرف على ثقافتنا وتاريخنا حتى ننهض بجيل جديد يحرص على حفظ ثقافة شعبه

   وهويته الوطنية، ويتمّسك بتقاليد أجداده األصلية، ويكمل مشوارهم

  تكية  الَتــْكــَيــْة
تعني االتكاء والجلوس استناًدا إلى شيء للراحة واالسترخاء، وتكون 

عادة مع أفراد العائلة او االصدقاء

():

.

التالي
أرز بالمســتكة، إقــط، دجــاج مشــوي، صلصــة طماطــم بالكزبــرة، زيت باألعشــاب  (٤٠٨ ســعرة)

سليق

٦٩ ريال

جريــش، ربيــان مشــوي، بــازالء خضــراء، فلفــل رومــي، زيتون أخضــر يقدم مــع صلصة الثوم 
بالليمــون الحــار  (٩٧٦ ســعرة)

مفلق ربيان

١٤٠ ريال

بالعافية

٦٣ ريال

سلطة القرع والتمر
قرع مشوي، سبانخ، تمر، جبنة ماعز مقلية، جوز أمريكي مكرمل، كينوا سوداء محمصة، 

خل مع دبس التمر          (١٨٠ســعرة)

مطبق بالجبنة

٤٦ ريال

عجينــة مطبــق مخبــوزة، محشــية بخليــط مــن ثــالث أنــواع جبــن و طماطــم مجفــف تقــدم مع مربى
 طماطــم و ليمــون     (٣٦٧ ســعرة)

خـــتامـــــها

المشروبات

بليلة

٥٨ ريال

حبــوب حمــص بالليمــون، كريمــة بنجــر، خضــروات مخللــة، شــرائح بصــل مقلية، 
خــل تفــاح           (٤٦١ ســعرة)       

 ٥٨ ريال

سلطة التين والرمان
تيــن، يوســف أفنــدي، رمــان، جرجيــر، صنوبــر، جبنــة ماعــز، صلصــة حامضــة                (١١٥ســعرة)

بارد

٣٦ ريال
تمــر، ليمــون، عنب، قرفة (٢٤٢ ســعرة)

غالي األثمان

٣٦ ريال
ماراجويــا، ليمــون، زعتر بري (٢١١ ســعرة)

أجاذبك الهوى

٣٦ ريال
بطيــخ، ورد، حبق (١٥٧ســعرة)

دايم على البال
٣٦ ريال

تــوت مشــكل، ليمــون، مــاء الفلفل، زهرة البيلســيان (١٨٢ســعرة)
جمرة غضى

٣٦ ريال
برتقــال، تمــر هندي، كزبرة (٣٤١ســعرة)

ضحكة النّوار

المشــروبات الغازية
١٣ ريال

كوكا كوال، كوكا كوال اليت، سبرايت  (١٢٠ سعرة، ١ سعرة، ١٤٠ سعرة)

١٤، ٧ ريال
أكوا بانا

مياه معدنية

 المياه

١٨، ٩ ريال
سان بليجرينو

مياه غازية

 القهوة
٢٣ ريال

 سعودية (٧ سعرة)

٢٠ ريال
 إسبريسو (٧ سعرة)

٣١ ريال
كابتشينو (١١٠ سعرة)

٢١ ريال
بيضاء (٠ سعرة)

٢١ ريال
تركية (١٤ سعرة)

الشاهي
٢٣ ريال

ميرمية، حبق، ورد، زنجبيل، نعناع (٠ سعرة)
اختيارم من الشاهي األحمر أو األخضر المقدم مع:

قبوط بالجبنة

٧٧ ريال

عجينــة بــر مشــّوحة، محشــية بخليــط مــن األجبــان، صلصــة الفلفــل رومي، فقع مشــوي
/                 (٧٣٢ســعرة)

٨٧ ريال

صيادية سمك
هامــور مشــوح يقــدم مــع أرز مطبــوخ مــع البصــل المشــوي و البهــارات العطريــة المحليــة صلصة 

التمــر الهنــدي والبصــل، صنوبــر مشــوح، ســلطة الطحينــة الخضــراء     (٨٧٠ ســعرة)

رز حساوي مع اللحم (مناسب لشخصين)

١٦٧ ريال

مــوزة غنــم مطبوخــة ألكثــر مــن ١٠ ســاعات، أرز األحســاء، دبس تمــر، بصل مقرمش، مكســرات 
محمصة،تقــدم مــع ســلطة الزبــادي بالخيــار والــورد       (١٧٨٠ ســعرة)

رز كابلي

٧٨ ريال

لفائــف دجــاج، أرز بســمتي بالــكادي و الزعفــران، بطاطــس مشــوية، ســلطة الزبــادي مع الشــبت
 ومــاء الــكادي        (٨٢٢ ســعرة)

كيكة الجبن بالمستكة

٥٢ ريال

بســكويت مخملــي يعلــوه خليــط كريمــة الجبــن المنّكــه بالمســتكة، فتــات المكســرات المكرمــل، 
صلصــة الفراولــة    (٥١٥ ســعرة)

٤٦ ريال

فطيرة الكليجة
بســكويت مــن مســحوق الكليجــة يعلــوه كريمــة الليمــون األســود الحلــوة والحامضــة، صلصة

 الليمــون الحلــوة، آيســكريم الفانيــال    (٦٦٦ ســعرة)

٥٢ ريال

محّلى موس
خليــط مــن الطحيــن البــر ومعجــون التمــر المخفــوق المخبــوز، بســكويت اللــوز الرفيــع     (٤٥٠ ســعرة)  

٤٦ ريال

بافلوفا بالليط
شــعيرية محموســة بزبــدة الزعفــران والهيــل، مخفــوق بيــاض البيــض المخبــوز والمقرمش، 

كشــمش أحمــر، جــوز محمــص، فســتق، ورد، صلصــة الليمــون الحلــوة    (٣٥٠ ســعرة)

٥٢ ريال

لحوح
 رقائــق مــن خليــط الدخــن، كريمــة القشــطة المخفوقــة مــع حــالوة الطحينية، رهش شــيرة

 الليمون األســود    (٣٥٠ ســعرة)

٢٠ ريال
مثلجات ليمون أخضر (١١٧ ســعرة)


