All prices are subject to VAT.
“Peace begins with a smile.”
- Mother Theresa -

A JOURNEY IN
C U L I N A RY F U S I O N

Maison de la Paix is a concept by Café de la Paix
Abu Dhabi, where we invite you on a
culinary journey into diverse, rich cuisines
with a modern twist.
Maintaining the classic French siganture dishes, as
well as introducing an array of Turkish
delicacies under Misafer.
Experience a world of harmonious blends and
gastronomical flavours under a roof of peace.

W E LC O M E TO
M A I S O N D E L A PA I X

Misafer is the Turkish word for traveller.

PETIT DÉJEUNER

B R E A K FA S T M E N U
1.

PETIT DÉJEUNER EXPRESS
Espresso, café au lait or English Breakfast tea
1 plain or Zaatar croissant [35]

Served between
8:00am - 11:00am
2.

PETIT DÉJEUNER PARISIEN
Espresso or café au lait
Choice of 1 croissant - plain | Zaatar or 1 viennoiserie
Half a baguette served with butter, homemade jam & honey [45]

Week ends & Public Holidays
8:00am - 12:00pm
3.

PETIT DÉJEUNER À LA PAIX
Espresso or café au lait
Choice of 1 croissant - plain | Zaatar or 1 viennoiserie
Half a baguette served with butter, homemade jam & honey
2 eggs any style - scrambled, poached, fried, boiled, plain omelet [59]
For up to 4 additional omelet ingredients add [10]

4.

EMIRATI
Chai Karak
Paratha with cream cheese and eggs [45]

5.

PETIT DÉJEUNER À L’ANGLAISE
American coffee or English Breakfast tea
2 eggs any style - scrambled, poached, fried, boiled, plain omelet
served with inhouse-made beef sausages, beef bacon, baked beans, hashbrowns,
grilled tomatoes and mushrooms.
Toast served with butter, homemade strawberry jam & honey [65]
For up to 4 additional omelet ingredients add [10]

6.

ARABESQUE
Tea with mint or milk, or Turkish coffee
Foul Fava beans, feta cheese, olives, labneh, tomato, cucumber, gherkins and mint
served with Zaatar saj bread and Arabic bread [59]
Add 2 eggs - any style - scrambled, poached, fried, boiled,
omelet with up to 4 additional ingredients add [20]

7.

TURKISH BREAKFAST PLATE
Ezine cheese, Izmir Tulum cheese, flower honey, labneh, cherry jam
and Gemlik mixed olives served with Turkish bread [45]
Add Turkish tea [10]
Add Turkish cherry juice [10]
Add Turkish coffee [10]

8.

AMERICANA
American coffee
2 eggs, scrambled or plain omelet, turkey bacon and potatoes with
red onions, grilled tomoatoes, mushrooms, and turkey sausage
served with brown toast or country bread. Your choice of fluffy pancakes
or waffles served with fresh cream and maple syrup [65]
For up to 4 additional omelet ingredients add [10]

9.

LES OEUFS
Scrambled, Sunny side up, or your choice of 4 omelet ingredient
salmon | cheese | mushrooms | herbs | tomato | onion |
bell pepper | chili | spinach |zucchini
Served with French fries and green salad [49]

10.

OEUFS POMME DE TERRE
Hot pot diced potato, mixed capsicum, garlic, 2 Sunny side up eggs
topped with sundried tomatoes and parsley, served with French bread [45]

11.

EGGS BENEDICT
2 farm fresh poached eggs on toasted English muffins with slices of smoked
salmon and wild rocca served with Hollandaise sauce [55]

12.

MENEMEN
Turkish omelet with tomatoes and Carliston sweet peppers
served with Turkish bread [45]

13.

SHAKSHUKA
2 perfectly poached eggs in a spiced vegetarian stew of tomatoes, onion, garlic,
green pepper and chickpeas served with country bread [49]

14.

PESCETARIAN DELIGHT
2 poached eggs, avocado and salmon on French country bread [55]

15.

PASTIRMALI YUMURTA
2 fried eggs with beef Pastrami served with Turkish bread [45]

16.

SUCUKLU YMURTA
2 fried eggs with spicy Turkish sausage served with Turkish bread [49]

17.

SIMIT
Turkish bagel filled with Feta cheese and tomato [30]

18.

THE VEGAN
Marinated red roasted peppers, mushroom, spinach,
tomatoes, avocado, sumac and sweet chili slices
served with country bread [55]

19.

SHROOMS ON TOAST
Grilled mushrooms, cherry tomatoes, guacamole,
wild rocca and red sweet chili on country bread [55]

20.

PAIN PERDU - FRENCH TOAST
Brioche socked in our in-house butter mix
served with strawberry or blueberry jam, banana,
maple syrup and whipped cream [49]

21.

CRȆPE AU SUCRE
French pancake served with sugar and whipped cream [30]

22.

CRȆPE AU CHOCOLAT
Pancake served with chocolate sauce and whipped cream [37]

23.

PANCAKES
Fluffy thick pancakes served with fresh whipped cream,
bananas and maple syrup [45]

24.

WAFFLES
Waffles served with fresh whipped cream,
berries, bananas and maple syrup [48]

إفطــار نبــايت

18.

فلفــل أحمــر حلــو مشــوى ،فطــر ،ســبانخ ،طماطــم،
افــوكادو و ســماق []٥٥

شــرومز ون تو ســت

19.

جوا كامــويل مــع الفطــر ،الجرجيــر البــري والطماطــم الكــرزي []٥٥

الخبــز الفرنســى

بر يــوش الخبــز الفرنســى مســقي بخلطــة كاىف دوالىب يقــدم مــع
الميبــل ســيرب ،المر بــةو المــوز []49

كر يــب مــع الســكر

20.

21.

كر يــب فرنســي يقــدم مــع الســكر والكر يمــة الطازجــة []30

كر يــب الشــوكوالتة

22.

يقــدم مــع صلصــة الشــوكوالتة والكر يمــة الطازجــة []37

ا لبآ نكيــك

23.

بآنكيــك علــى الطر يقــة األمر يكيــة يقــدم مــع المــوز،
الكر يمــة الطازجــة والميببــل ســيرب []4٥

الو فــل

وفــل يقــدم مــع المــوز ،التــوت البــري الكر يمــة الطازجــة
والميببــل ســيرب []48

24.

مختــارات البيــض

9.

بيــض مســلوق ،ســكرا مبــل ،بوشــت أو أومليــت مــع اختيــار  4مكونــات مــن:
الجبــن | البقدونــس | الكز بــرة | البصــل | الكوســة | الســبانخ | الفطــر
الفلفــل الحلــو | الفلفــل الحــار | الطماطــم | الســالمون
تقــدم مــع البطاطــا المقليــة والســلطة الخضــراء []49

بيــض وبطا طــا

10.

الوعــاء الســاخن يشــمل بيضتــان مــع الثــوم ،البقدونــس ،البطاطــا المقليــة ،الطماطــم المجفــف
شمســي و الفلفــل الحلــو والبقدونــس تقــدم مــع الخبــز الفرنســي []4٥

بيــض بنيد كــت

11.

بيضتــان بوشــت تقــدم مــع المفــن اإلنجليــزي المحمــص وشــرائح
الســالمون المدخــن ،الجرجيــر البــري وصلصــة الهولنديــز []٥٥

منا ميــن

12.

األومليــت التركيــة مــع الطماطــم والفلفــل الحلــو تقــدم مــع الخبــز التركــي []4٥

ا لشكشــو كه

13.

طبــق مــن البيــض مطبــوخ يف صلصــة الطماطــم ،البصــل ،الثــوم ،الفلفــل األخضــر
والحمــص تقــدم مــع الخبــز البلــدي []49

بيس ـكِتار يان ديال يــت

14.

بيضتــان بــوش ،ســالمون ،أفــوكادو تقــدم مــع الخبــز البلــدي []٥٥

با ســطرماال يومور تــا

بيــض مقلــي مــع الباســطرما تقــدم مــع الخبــز التركــي []4٥

ســوجك يومور تــا

15.

16.

بيــض مقلــي مــع المقانــق التركيــة تقــدم مــع الخبــز التركــي []49

ســميت

ســاندوتش خبــز الســميت التركــي تقــدم مــع جبــن الفتــا والطماطــم []30

17.

إفطــار إنجليــزي

5.

قهــوة امر يكيــة أو شــاي إنجليــزي
بيضتــان :مســلوق ،بــوش ســكر مبــل ،أومليــت ســادة
ســجق ،بيكــون ،بطاطــا ،فطــر ،طماطــم مشــوي و فاصوليــا
تقــدم مــع توســت مر بــة و عســل و ز بــدة []6٥
إضافــة [ ]10دراهــم لألومليــت مــع  4إختيــارات إضافيــة

إفطــار عــر يب

قهــوة تركيــة أو شــاي بالنعنــاع أوالحليــب
فــول يقــدم مــع جبــن الفتــة ,اللبنــة ،الز يتــون ،الطماطــم،
الخيــار و النعنــاع الطــازج ،الخبــز العــريب وخبــز الصــاج بالزعتــر []٥9
إضافــة [ ]20دراهــم لبيضتــان :مســلوق ،بــوش أو
ســكرامبل أو أومليــت مــع  4إختيــارات إضافيــة

إفطــار تر كــي

6.

7.

صحــن مكــون مــن اشــهر األجبــان التركيــة ايز ينــا وايزمــر
اللبنــة ،مر بــة الكــرز وعســل الزهــر
تقــدم مــع الخبــز التركــي []4٥
إضافات
عصيــر الكــرز التركــي []10
قهــوة تركيــة []10
شــاى التركــي []10

أ مر يكا نــا

قهــوة أمر يكيــة
بيضتــان :ســكرا مبــل أو أومليــت ســادة ،مقانــق الديــك الرومــي ،بيكــون الديــك الرومــي ،البطاطــا
المقليــة مــع البصــل األحمــر ،الفطــر ،الطماطــم المشــوى تقــدم مــع التوســت
أو الخبــز البلــدي وإختيــارك للوفيــل أو البانكيــك مــع الميببــل ســيرب []6٥
إضافــة [ ]10دراهــم لألومليــت مــع  4إختيــارات إضافيــة

8.

مختــارات دو ألىب لإلفطــار

قائمــة اإلفطــار
إفطــار ســبر يس

 ٨صبا ح ـا ً إىل  ١١صبا ح ـا ً
عطلــة نها يــة األ ســبوع والعطــالت الر ســمية
 ٨صبا ح ـا ً إىل  ١٢ظهــر ا ً

1.

اســبر يســو أو كايف أو يل أو شــاي مــع الحليــب
مــع قطعــة كرواســون ســادة أو مــع الزعتــر []3٥

إفطــار بار يســي

اســبر يســو أو كايف أو يل
قطعــة كرواســون ســادة أو مــع الزعتــر أو قطعــة دينيــش
ونصــف خبــز فرنســي تقــدم مــع المر بــة ،العســل والز بــدة []4٥

إفطــار كايف دو اليب

2.

3.

اســبر يســو أو كايف أو يل
قطعــة كرواســون ســادة أو مــع الزعتــر أو قطعــة دينيــش
نصــف خبــز فرنســي تقــدم مــع المر بــة و العســل و الز بــدة
بيضتــان :مســلوق ,بــوش أو ســكرامبل ,أومليــت ســادة []٥9
إضافــة [ ]10دراهــم لألومليــت مــع  4إختيــارات إضافيــة

إمارايت
شــاي كرك
براتــا مــع الجبنــة الكرمــي والبيــض []4٥

4.

رحلــة يف عالــم الطهــي

ميــزون دواليب هــي رؤ يــة جديــدة مــن قبــل كافيــه دواليب
أبوظبــي حيــث ندعوكــم إىل رحلــة يف عالــم المأ كــوالت
العالميــة والمميــزة.
يف هــذا التصــور الجديــد حافظنــا علــى األكالت الفرنســية
الكالســيكية ،وأضفنــا أطباقـا ً جديــدة مــن الر يــف الفرنســي،
باإلضافــة إىل األطبــاق التراثيــة العثمانيــة
تحــت شــعار “المســافر”.
ندعوكــم إىل تجر بــة فر يــدة يف عالــم جديــد يف فــن المطاعــم
األصيلــة والعر يقــة يف إمــارة أبوظبــي بح َلــة جديــدة تحــت
ســقف من الســالم.

مرحبــا بكــم يف
ميــزون دو ال يب

األ ســعار خاضعــه للضرا يــب
“الســالم يبــدأ بابتســامة”
 -األم تير يــزا -

