
قائمة

 تافيرنا

ريــفــا

حانة صغيرة



فـــطـــور
                               12:00     7:00

سلطة فواكه
        70,00 

أطباق بالبيض
عجة البيض
        50,00

بيض رويال
        70,00

بيض بندكت
        70,00

شـطـائـر/سندويتشات
مع بروشوتو
        80,00

مـع دجـاج
        80,00

نــبــاتــي 
        75,00

أفـــوكـــادو
        60,00

خبز فرنسي محمص
(لحم الخنزيرالمجفف/جبن)

        85,00

عصير البرتقال
30,00 

عصير الليمون
22,00 

مزيج فتامينات
(تفاح،كيوى،جزر،زنجبيل)

30,00 

ئر عصا
طازجة  طبيعية 

 الميموزا
65,00 

 كير رويال
65,00 

حابصلا تلايتكوك

كونا

الى الساعة م 

كونا

كونا

كونا

 كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا



الــمــقبــالت

“طبق اللحم المجفف “براتش 
(بروشوتو دلماسي/لحم خنزير مدخن ، نقانق ،دهن خنزير مقدد)

        88,00

 طبق “بول“
(أسماك تونا و أبو سيف مدخنة)

        90,00

تشكيلة االجبان
(جبن الماعز و الغنم و البقرة)

        88,00

 أنشوجة مملحة
        60,00

سلطة األخطبوط
        90,00

سـلـطـة الـتـونـا
        90,00

سـلـطـة سـيـزار
        90,00

 سـلـطـة كابريزى
        90,00

سـلـطـة الـجـمـبـري
        90,00

سـلـطـة مـشـكـلـة
(الطماطم الكرزية وحبات الصنوبر وجبن البارميزان)

        50,00

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا



األطباق الرئيسية

برجر اللحم البقري و بطاطس مقلي
          110,00

 برجر اللحم الدجاج و بطاطس مقلي
          100,00

برجر التونا و بطاطس مقلي
         110,00

برجر نباتي و بطاطس مقلي
        90,00

نقانق سالفوتيا محلي الصنع و بطاطس مقلي 
          100,00

فيلية سمك القروص مع سلق و بطاطس 
          150,00

أخطبوط مشوي مع سلق و بطاطس 
          180,00

جمبري مشوي مع سلق و بطاطس
          150,00

 حبار مقلي و بطاطس مقلي 
          145,00

أنشوجة مقلية مع بطاطس مقلي
       80,00

 دجاج مقلي مع بطاطس مقلي 
          145,00

تالياتيلي النابولية
          120,00

حـلويـات
كريم كراميل

        40,00

 بانا كوتا
        50,00

هراباتشوشا
        40,00

سيميفريدو
        55,00

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا



نـيـجـرونـي
       60,00

فــابــيــوال
       60,00

اسبرسو مارتيني
       65,00

أبيرول سبريتس
       60,00

مــاي تــاي
       68,00

دايكيري الموزالمجمد
       70,00

بــيــنـا كوالدا
       63,00

الجنس على الشاطئ
       58,00

مــيــمــــوزا
       65,00

مــوخــيــتــو
       68,00

هــــــوغـــــــو
       60,00

كير رويال
       65,00

كوكتيالت

خمور/نبيذ جزيرة براتش
                                            *(      0,125) 
                                               (      0,75) 

خمور فوارة
بروت غوديمينت“ستينا“

(      0,2)      55,00
 (      0,75)      250,00

نبيذ أبيض 
بوشيب“سينيكوفيتش“
       30,00 /      175,00

بوشيب “باكوفيتش“
      37,00 /      220,00

بوشيب“ستينا“
     45,00 /      270,00

ستينا فوغاوا
     39,00 /      230,00

خمور وردية
سبوزا “سينيكوفيتش“
        45,00 /      270,00

“ستينا” روزي أوبال
    39,00 /      230,00

لتر

نبيذ أحمر
بالفاتس”تساريفيتش“
       29,00 /      175,00

بالفاتس مورفيتسا “باكوفيتش“
       37,00 /      220,00

 بالفاتس مالي – زماييفا شبيليا
“بارهانوفيتش“

        27,00 /      160,00

 بالفاتس مالي بوّسو
“سينيكوفيتش“

44,00 kn / 260,00 kn

بالفاتس”ستينا“
          40,00 /      240,00

بالفاتس مايستور”ستينا“
       45,00 /      270,00

 بالفاتس البيس روبروم
“بيترينش“

      69,00 /      410,00

تيّرا سبينو”بارهانوفيتش“
      69,00 /      410,00

كأس
زجاجة

لتر

لتر
لتر

كونا
كونا

كوناكونا

كونا كونا

كوناكونا

كوناكونا

كونا كونا

كوناكونا

كوناكونا

كوناكونا

كوناكونا

كوناكونا

كوناكونا

كوناكونا

كوناكونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا

كونا



k

شكرا لزيارتكم

Riva - Bol d.o.o.
Frane Radića 5, 21420 Bol, Hrvatska

info@tavernariva-bol.com
021/635236

.التقديم واستهالك الكحول للقاصرين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما
.إذا كنت تعاني من الحساسية وعدم تحمل طعام معين ، فيرجى إبالغ موظفينا قبل طلب األكل

.إذا لم تتلقى فاتورة ، فأنت لست ملزًما بالدفع
الدفع بالبطاقة ممكن فقط للمبالغ التي تزيد عن 100.00 كونا كرواتية. األسعارموضحة في كونا و

الضريبة مضافة في السعر
في حالة الشكاوى من قبل المستهلك ألجل الخدمة يمكن تقديمها كتابةً إلى العنوان:

 Riva-Bol d.o.o. Frane Radića 5, 21420 Bol,Croatia ; أو
info@tavernariva-bol.com

Wi-Fi: Taverna internet
welcome12:كلمة مرور


