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Cream
Latte Flavours - نكهات الالتيه

14738A

14739A

Gianduia جندويا

Hazelnut Praline كرمية البندق

الشوكوال الغامقة

14785A

Cookies Cream 14787Aكرمية الكوكيز

14737A

14735A

14733A

14789A

14729B
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Fruit Elixir
( Smoothies Flavours  - نكهات السموذي) - أكسري الفواكة

الخوخ
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( Mojito Flavours  -نكهات املوهيتو) - سكويز

Coconut Squeeze by MEC3

Yuzu Desire Squeeze by MEC3

Raspberry Squeeze by MEC3

Mixed Berries Squeeze by MEC3

سكويزا نكهة جوز الهند

سكويزا نكهة اليوزو

 سكويزا نكهة توت العليق

 سكويزا نكهة فواكهة الغابة

21107 75 SR

110 SR

110 SR

110 SR

21117

21116

21115
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GRENADINE FLAVOUR

GREEN MINT FLAVOUR

ELDERFLOUWER FLAVOUR

AMARETTO FLAVOUR

HAZELNUT FLAVOUR

الرمان املركز

النعناع األخرض

زهرة البيلسان

اللوز املركز

البندق املركز 

22611

22610

22609

22607

22608

( Syrup Flavours - نكهات السريوب) 
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Milkshake Base
(Milkshake Base) - أساس امليلك شيك

BASE4SHAKE

DARK CHOCOLATE FLAVOUR

WHITE CHOCOLATE FLAVOUR

أساس امليلك شيك

 نكهة الشوكوالته الغامقة 

نكهة الشوكوالته البيضاء 

21400

21402

21401
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• 10 g of Gianduia Cream of your choice
• 25 g of espresso co�ee
• Top with whipped cream/grains

cream من إختيارك من منتجات  g  10  •
• g 25  من قهوة اإلسربسو

• وضع الزينة من الكرمية املخفوقة و مواد التزيني

ضع يف الكوب مبارشة املكونات التالية بالرتتيب:
• إختيارك من املنتجات

•قهوة اإلسربسو
• الكرمية الخفوقة

• مواد التزيني
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1. Insert the ingredients directly in the blender,
in the following order: ice, milk, espresso
co�ee, product by MEC3 IN CUPS of your choice.
2. Blend all the ingredients for 30".
3. Serve and decorate as desired.

1. أدخل جميع املكونات مبارشة يف الخالط ،
 DOUMIX بالرتتيب التايل: ثلج ، حليب ، قهوة اإلسربسو, منتج من

من إختيارك.
2. امزج جميع املكونات ملدة 30 ثانية.

3. تقدم و تزيّن بالكرمية املخفوقة.
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1. Pour the ingredients in the blender, in the
following order: ice, water or milk, DOUMIX
2. Blend all the ingredients for 30”.
3. Serve and decorate as desired.

1. ضع املكونات يف الخالط بالرتتيب التايل:
الثلج، املاء أو الحليب، املنتج.

2. أمزج املكونات ملدة 30 ثانية.
3. قدمها و زينها حسب الرغبة.
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• 170 g of ice
• 95 g of milk
• 55 g of PINEAPPLE BY Fruit Elixir
• 30 g of HAZELNUT PRALINÈ
BY Cream

• g 170 من الثلج
• g  95 من الحليب

• g 55 من منتج األناناس من مجموعة أكسري الفواكة
Cream من منتج البندق من مجموعة عائلة g  30 •

 

1. Insert all the ingredients directly in the blender,
in the following order: ice, milk,
HAZELNUT PRALINÈ BY Cream
and PINEAPPLE BY Fruit Elixir.
2. Blend all the ingredients for 30".
3. Serve and decorate with whipped cream.

1. أدخل جميع املكونات مبارشة يف الخالط ،
بالرتتيب التايل: ثلج ، حليب ،

Cream نكهة البندق من
.Fruit Elixir واألناناس من

2. امزج جميع املكونات ملدة 30 ثانية.
3. تقدم و تزيّن بالكرمية املخفوقة.
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• 1,4 kg of Fruit Elixir
of your choice
• 2,8 l of water

•  kg  1.4  إختيارك من منتجات 
Fruit Elixir

• 2.8 لرت من املاء

بإستخدام منتجات أكسري الفواكة

With the line by Fruit Elixir
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Milkshake
 Base
مرشوبات امليلك شيك

COLD MILK
حليب بارد

PRODUCT
املنتج

• 100 g of ice
• 200g of cold milk
• 50 g BASE DARK CHOCOLATE
FLAVOUR BASE
• Whipped cream

•  g 100  من الثلج
• g 200  من الحليب البارد

BASE DARK CHOCOLATE من منتج  g 85 •
FLAVOUR BASE

• كرمية مخفوقة

360 ml

ميلك شيك الشوكوالتة الغامقة

MilkShake Dark Chocolate

TIPS نصيحة

.For a decisive taste, add more product
للحصول عىل نكهة أغنى، أضف املزيد من املنتج.

INGREDIENTS املكونات

QUANTITY الكمية

METHOD الطريقة

1. Pour the ingredients in the blender, in the
following order: ice,  milk, product
2. Blend all the ingredients for 30”.
3. Serve and decorate as desired.

1. ضع املكونات يف الخالط بالرتتيب التايل:
الثلج،  الحليب، املنتج.

2. أمزج املكونات ملدة 30 ثانية.
3. قدمها و زينها حسب الرغبة.

ICE
ثلج
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فروعنا

Qassim

Hafar Al-Batin

Riyadh

Dammam

Tabuk

Madinah

Al-Munawwarah

Jeddah

Khamis Musheit

our branches

www.albabtainfood.com@albabtainfood0966596444046
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