Halal Selection

SUPERMARKET

SUPERMARKET

2

2 individual portions

Proﬁteroles cacao Meringata
2 individual portions

2 individual portions

الت�اميسو بكعكعات أصابع الست
ي
ن
المغموسة ي� القهوة والمغطاة بكريم لذيذ
من جبنة المسكربون

ث�ث بينييهات رقيقة معدة من قبل طهاتنا
ومحشوة بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم
يي
لذيذ من الكاكاو

حلوى بالمرينغ – مرينغ رقيق مغطى بقشدة
بالضافة لكراميل المرينغ
نصف باردة إ

The classic tiramisu with a ladyfinger dipped
in a mouth-watering mascarpone cream.

Exquisite choux pastry made by our bakers,
filled with Chantilly cream and topped with
soft cocoa cream.

A delicious caramelized meringue
covered with a delicate cream semifreddo
with a top of meringue granules.

70 g x 2

55 g x 2

55 g x 2

–18°C

–18°C

1h +4°C

Tiramisù Ananas Mocaccino
2 individual portions

ON DEMAND

–18°C

1h +4°C

2 individual portions

ON DEMAND

Cheesecake
Frutti di Bosco

5

min. +4°C

ON DEMAND

2 individual portions

الت�اميسو بالناناس – طعم جديد
حلوى ي
بعص� الناناس
للت�اميسو بسافويارد مشبع
ي
ي
ومغطاة بطبقة رقيقة من اليس كريم
ين
وجي�ت� من الناناس
مزخرف بقطع

حلوى موكاتشينو – حلوى بالملعقة ب ن
�بالخ
ن
السبا� المشبع بالكاكاو والمغطى بالقهوة
ي
النصف باردة وكريمة الحليب الرقيقة
ومزخرفة بمسحوق القهوة

A new taste of tiramisù with a ladyfinger
drenched in pineapple juice and covered
with a delicate
s e m i f r e d d o,
topped with
pineapple pieces
and jelly.

Spoon dessert with cocoa sponge cake covered
by coffee semifreddo and delicate milk cream,
decorated with
coffee powder.

A delicious base of a crunchy shortcrust pastry
embraces a soft cheese parfait semifreddo
covered with a
fine wild berries
jelly, currants
and blueberries.

75 g x 2

55 g x 2

75 g x 2

–18°C

1h +4°C

–18°C

1h +4°C

بسكويت لذيذ من كعكة الغريبة محشو
ين
بسيمفريدو ب ن
بجي�ت� لذيذة
بج� و مزين
مع كشمش و توت

–18°C

1h +4°C
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SUPERMARKET

Tiramisù

SUPERMARKET

Cioccolato e Cocco Proﬁteroles
2 individual portions
Cacao
ON DEMAND

ز� الرائحة مغطى
بسكويت باستا فرول� ي
 تعلوه طبقة من سيمي فريدو بالكاكاو,بالشوكولتة
 مزين,فريدو بالشوكولتة
ّ وطبقة لذيذة من سيمي
بأناقة بجوز الهند المبشور.
A delicious base of shortcrust pastry coated in
chocolate and covered by one layer of delicate
coconut semifreddo and one layer of mouthwatering
chocolate
semifreddo,
decorated with
grated coconut.

بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم خفيف من الكاكاو
يي
Exquisite choux pastries made by our bakers,
filled with Chantilly cream and topped with soft
cocoa cream. The dessert is served in a covered
tray.

1h +4°C

Torta
Frutti di Bosco

350 g

–18°C

8h +4°C

500 g
–18°C

8h +4°C

Torta
Torta
della
Nonna
Saint
Honoré
ت
ن
بالكس�د منسم بنكهة
معجن هش لذيذ
السفنجي مملوءة
طبقت� من المعجن إ
الليمون ومغطى بطبقة ناعمة من إسفنج
المارغريتا وحبوب الصنوبر
الحلوى مقدمة عىل صينية

Selection of wild berries on a bed of delicate
vanilla semifreddo and fragrant shortcrust
pastry. The dessert is served on a flat tray.

Fragrant short pastry with lemon-flavoured
pastry cream topped with a soft layer of
margherita sponge and pine nuts.
The dessert is served on a flat tray.

550 g

500 g
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Exquisite choux pastries made by our bakers,
filled with Chantilly cream and topped with
soft plain chocolate cream. The dessert is
served in a covered tray.

ON DEMAND

ال�ي عىل سيميفريدو من
تشكيلة من التوت ب
الفانيليا اللذيذ والمعجنات الهشة الشهية
الحلوى مقدمة عىل صينية

–18°C

بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة
بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم خفيف من
يي
الشوكولتة الخالصة

500 g

70 g x 2
–18°C

Proﬁteroles
Cioccolato Fondente

8h +4°C

–18°C

8h +4°C

ي
شانتيىل مزينة بلفات من كريم
بكريم
ي
الكاكاو ومن قشدة
الشانت� وبينيه محشوة
يي
ت
الكس�د
بقشدة
الحلوى مقدمة عىل صينية

Two layers of sponge cake filled with Chantilly
cream, decorated with swirls of cocoa cream,
Chantilly cream and choux filled with pastry
cream.
The dessert is
served on
a flat tray.
550 g
–18°C

8h +4°C

ON DEMAND
in vaschetta

الت�اميسو
يت�اميسو سافويارد ي� عبوة – ي
الك�سي� بطبقة مضاعفة من السافويارد
ي
المشبع بطبقة لذيذة من الماسكاربون
الحلوى مقدمة ن ي� علبة ذات غطاء

Panna Cotta
caramello

ON DEMAND

Cremoso
al caramello

ON DEMAND

ت
�بالبييمون
حلوى من المطبخ التقليدي
ي
مغطاة بطبقة رقيقة من الكراميل

الحلوى الك�سيكية بالبيض من سافوا العليا
مغطى بطبقة خفيفة من الكراميل

The classic tiramisu with a double layer of
ladyfingers dipped in a mouth-watering
cream of mascarpone. The dessert is served in
a covered tray.

Traditional Piedmontese dessert topped with
a coating of caramel.

The classic dessert with eggs, originally from
Haute Savoie, topped with a light layer of
caramel.

500 g

100 g x 2

100 g x 2

–18°C

6h +4°C

–18°C

8h +4°C

–18°C

8h +4°C
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SUPERMARKET

Tiramisù
Savoiardi ن

C&C - CLUB STORES

C&C - CLUB STORES

6

6 individual portions
الت�اميسو بكعكعات أصابع الست
ي
ن
المغموسة ي� القهوة والمغطاة بكريم لذيذ
من جبنة المسكربون
The classic tiramisu with a ladyfinger dipped
in a mouth-watering mascarpone cream.

70 g x 6

–18°C

Proﬁteroles cacao Tiramisù
6 individual portions
Premium
ت�اميسو ك�سي� بطبقة من المعجن
ث�ث بينييهات رقيقة معدة من قبل طهاتنا
ومحشوة بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم
يي
لذيذ من الكاكاو

Exquisite choux pastry made by our bakers,
filled with Chantilly cream and topped with
soft cocoa cream.

1h +4°C

60 g x 6

Proﬁteroles
Cacao

بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة
بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم خفيف من الكاكاو
يي
Exquisite choux pastries made by our bakers,
filled with Chantilly cream and topped with soft
cocoa cream. The dessert is served in a covered
tray.

–18°C

ي
ي
السفنجي وطبقة من كعكعات أصابع الست
مشبعة بكريم المسكربون اللذيذ
الحلوى مقدمة عىل صينية

The classic tiramisu with a layer of sponge cake
and a layer of ladyfingers dipped in a mouthwatering cream with mascarpone.
The dessert is served on a flat tray.

1h +4°C

1050 g

8h +4°C

8h +4°C

Proﬁteroles
Fondente+Cacao
�بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة بقشدة الشانت
يي

ومغطاة بكريم خفيف من الكاكاو
بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة
بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم خفيف من الشوكولتة الخالصة
يي

Exquisite choux pastries made by our bakers, filled
with Chantilly cream and topped with soft plain
chocolate cream. Exquisite choux pastries made by
our bakers, filled with Chantilly cream and topped
with soft cocoa cream.

1000 g
(500 g
+500 g)

1200 g
–18°C

–18°C

–18°C

8h +4°C
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C&C - CLUB STORES

Tiramisù

C&C - CLUB STORES

Panna Cotta
caramello

ON DEMAND

ON DEMAND

ت
�بالبييمون
حلوى من المطبخ التقليدي
ي
مغطاة بطبقة رقيقة من الكراميل

الحلوى الك�سيكية بالبيض من سافوا العليا
مغطى بطبقة خفيفة من الكراميل

Traditional Piedmontese dessert topped with
a coating of caramel.

The classic dessert with eggs, originally from
Haute Savoie, topped with a light layer of
caramel.

100 g x 9

100 g x 9

–18°C

8

Cremoso
al caramello

8h +4°C

–18°C

8h +4°C

FOODSERVICE

FOODSERVICE
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FOODSERVICE

Tiramisù

6 individual portions

الت�اميسو بكعكعات أصابع الست المغموسة ن ي� القهوة والمغطاة
ي
بكريم لذيذ من جبنة المسكربون

The classic tiramisu with a ladyfinger dipped in a mouth-watering
mascarpone cream.

Proﬁteroles cacao
6 individual portions

�الشانت
ث�ث بينييهات رقيقة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة بقشدة
يي
ومغطاة بكريم لذيذ من الكاكاو
Exquisite choux pastry made by our bakers, filled with Chantilly cream and
topped with soft cocoa cream.

70 g x 6
–18°C

1h +4°C

Meringata

6 individual portions
بالضافة
حلوى بالمرينغ – مرينغ رقيق مغطى بقشدة نصف باردة إ
لكراميل المرينغ
A delicious caramelized meringue covered with a delicate cream
semifreddo with a top of meringue granules.

60 g x 6
–18°C

1h +4°C

Tartufo Cioccolato
 يوضع حوله البندق المفروم،آيس كريم بالشوكولته بداخله قشدة
ومسحوق الكاكاو
Chocolate ice cream with a heart of vanilla, rolled in hazelnut
granules and cocoa powder.

85 g x 9

55 g x 6
–18°C

10

5

min. +4°C

–18°C

مرنغ لذيذ محشو بكريم السيميفريدو الرفيع بنكهة قطرات
الشوكولته الخالصة
Delicate meringue filled with a fine cream semifreddo flavoured with
dark chocolate drops.

MiniQuadrotto Meringata
مرنغ لذيذ محشو بكريم السيميفريدو الرفيع بنكهة قطرات
الشوكولته الخالصة
Delicate meringue filled with a fine cream semifreddo flavoured with
dark chocolate drops.

60 g x 16

40 g x 36
–18°C

–18°C

Quadrotto Nocciola

MiniQuadrotto Nocciola

سيميفريدو لذيذ بالبندق معد عىل المرنغ المقرمش بالبندق
المحمص

سيميفريدو لذيذ بالبندق معد عىل المرنغ المقرمش بالبندق
المحمص

Delicious hazelnut semifreddo on a roasted hazelnut meringue and
crunch bed.

Delicious hazelnut semifreddo on a roasted hazelnut meringue and
crunch bed.

65 g x 16
–18°C

10

min. +4°C

36 g x 36
–18°C

10

min. +4°C
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FOODSERVICE

Quadrotto Meringata

FOODSERVICE

Quadrotto Cioccolato

ON DEMAND

سيميفريدو لذيذ بالشوكولته الخالصة معد عىل المرنغ المفروم
بالكاكاو ومزين بالشوكولته الخالصة

Mouth-watering dark chocolate semifreddo on a bed of cocoa
meringue and decorated with dark chocolate.

MiniQuadrotto Cioccolato

ON DEMAND

سيميفريدو لذيذ بالشوكولته الخالصة معد عىل المرنغ المفروم
بالكاكاو ومزين بالشوكولته الخالصة

Mouth-watering dark chocolate semifreddo on a bed of cocoa
meringue and decorated with dark chocolate.

75 g x 16
–18°C

42 g x 36
–18°C

10

min. +4°C

Quadrotto Pistacchio

ON DEMAND

سيميفريدو لذيذ بالفستق معد عىل المرنغ المفروم بالكاكاو ومزين
بالشوكولته الخالصة

Delicious pistachio semifreddo on a bed of cocoa meringue granules
and decorated with pure plain chocolate.

MiniQuadrotto Pistacchio

ON DEMAND

سيميفريدو لذيذ بالفستق معد عىل المرنغ المفروم بالكاكاو ومزين
بالشوكولته الخالصة

Delicious pistachio semifreddo on a bed of cocoa meringue granules
and decorated with pure plain chocolate.

75 g x 16
–18°C

12

10

min. +4°C

10

min. +4°C

42g x 36
–18°C

10

min. +4°C

�  مزين بأناقة بجيىل كرز,سيمي فريدو الكريمة
المارينا الذي يحتوي
ّ
�عىل حبة لذيذة كاملة من كرز ي
المارينا ويستقر عىل قاعدة
بداخله
�
�
بعص� كرز المارينا
 مت�بة,كعكة إسفنجية منفوشة.
ي
Whole black cherry enclosed in a delicate cream semifreddo, on a base of
sponge cake drenched in black cherry juice, topped with a fine decoration
of sour cherry jelly.

MiniQuadrotto Gianduia
فريدو بالبندق يغلفه سيمي فريدو الشوكولتة بجياندويا
ّ سيمي
 مستقر عىل كعكة إسفنجية منفوشة بالكاكاو,البندق.
Hazelnut semifreddo enclosed with Gianduia nut chocolate semifreddo,
on a soft cocoa sponge.

43 g x 36
–18°C

48 g x 36
–18°C

20

min. +4°C

Panna Cotta caramello

ON DEMAND

ت
بالبييمون� مغطاة بطبقة رقيقة من
حلوى من المطبخ التقليدي
ي
الكراميل

Traditional Piedmontese dessert topped with a coating of
caramel.

Cremoso al caramello

8h +4°C

ON DEMAND

الحلوى الك�سيكية بالبيض من سافوا العليا مغطى بطبقة
خفيفة من الكراميل

The classic dessert with eggs, originally from Haute Savoie,
topped with a light layer of caramel.

100 g x 9
–18°C

20

min. +4°C

100 g x 9
–18°C

8h +4°C
13

FOODSERVICE

MiniQuadrotto Amarena

FOODSERVICE

Proﬁteroles Cacao
بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة بقشدة
الشانت� ومغطاة بكريم
يي
خفيف من الكاكاو
Exquisite choux pastries made by our bakers, filled with Chantilly cream
and topped with soft cocoa cream. The dessert is served in a covered tray.

Proﬁteroles Cioccolato
Fondente
بينييه لذيذة معدة من قبل طهاتنا ومحشوة بقشدة الشانت� ومغطاة بكريم
يي

خفيف من الشوكولتة الخالصة

Exquisite choux pastries made by our bakers, filled with Chantilly cream
and topped with soft plain chocolate cream. The dessert is served in a
covered tray.

1200 g
500 g
500 g

–18°C

Tiramisù Premium
ك�سي� بطبقة من المعجن السفنجي وطبقة من كعكعات
يت�اميسو
ي
أصابع الست مشبعة بكريم المسكربون اللذيذ
الحلوى مقدمة عىل صينية
The classic tiramisu with a layer of sponge cake and a layer of ladyfingers
dipped in a mouth-watering cream with mascarpone.
The dessert is served on a flat tray.

1050 g
14

–18°C

–18°C

8h +4°C

8h +4°C

8h +4°C

Torta Meringata

ين
طبقت� من المرنغ اللذيذ بالكراميل محشو بسيميفريدو بالقشدة
وقطرات الشوكولته الخالصة البلجيكية
الحلوى مقدمة عىل صينية

Double layer of delicious caramelized meringue filled with a delicate
cream semifreddo and Belgian dark chocolate drops.
The dessert is served on a flat tray.

850 g

–18°C

ال�ي عىل سيميفريدو من الفانيليا اللذيذ
تشكيلة من التوت ب
والمعجنات الهشة الشهية
الحلوى مقدمة عىل صينية

ت
بالكس�د منسم بنكهة الليمون ومغطى بطبقة
معجن هش لذيذ
ناعمة من إسفنج المارغريتا وحبوب الصنوبر
الحلوى مقدمة عىل صينية

Selection of wild berries on a bed of delicate vanilla semifreddo and
fragrant shortcrust pastry. The dessert is served on a flat tray.

Fragrant short pastry with lemon-flavoured pastry cream topped with a
soft layer of margherita sponge and pine nuts.
The dessert is served on a flat tray.

90 0 g
–18°C

800 g
–18°C

8h +4°C

Torta Saint Honoré

ON DEMAND

ين
شانتيل مزينة بلفات
السفنجي مملوءة بكريم
طبقت� من المعجن إ
ي
ت
من كريم الكاكاو ومن قشدة
الشانت� وبينيه محشوة بقشدة الكس�د
يي
الحلوى مقدمة عىل صينية

Two layers of sponge cake filled with Chantilly cream, decorated with
swirls of cocoa cream, Chantilly cream and choux filled with pastry
cream. The dessert is served on a flat tray.

8h +4°C

Torta Millefoglie

ON DEMAND

ين
طبقت� من المرنغ اللذيذ بالكراميل محشو بسيميفريدو بالقشدة
وقطرات الشوكوالته الخالصة البلجيكية
الحلوى مقدمة عىل صينية

Cake made of three layers of puff pastry with a mouth-watering pastry
cream filling.
The dessert is served on a flat tray.

850 g

750 g

–18°C

8h +4°C

850 g

–18°C

8h +4°C
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Torta della Nonna

Torta Frutti di Bosco
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