The Orchard list 

البستان

The Orchard list is a curated collection of drinks inspired by distinctive ingredients and influenced
by the cultures of both near and far. The drinks have been curated especially for Yauatcha Riyadh
exploring the boundaries of flavours.
Discovery. Exploration. Reinvention.

. البستان هي مجموعة فريدة و غنية من المشروبات المليئة بالمكونات المستوحات من الثقافات القريبة و البعيدة
. هذه المشروبات عدت خصيصا لياواتشا الرياض الستكشاف حدود االذواق و النكهات
التجديد.البحث.االكتشاف

الشاي

At Cha

The beginning of your Yauatcha Journey; an ancient ritual

شاي مثلج

Iced Tea

الالئحة المفضلة لدى ياواتشا

Yauatcha favourites

Lime & passion

هذه بداية رحلتك في ياواتشا; طقوس قديمة

Cal 50

ليمون و ثمرة زهرة اآلالم

jasmine tea, passion fruit

 ثمرة زهرة اآلالم,شاي الياسمين

48 SAR

 ريال48

Cucumber & lime

Cal 72

cucumber, jasmine tea

48 SAR

 ريال48

Mixology

كوكتيالت

Inspired by heritage

مستوحاة من التراث

Yauatcha Signatures
Royal Cha
48 SAR

Lychee Martini

 ريال48

 ليمون, ورد,ليتشي

 ريال48

48 SAR

Cal 83

اللو

lemongrass, lime, oolong tea, lychee

 ليتشي, شاي صيني اسود, ليمون,عشب الليمون

 ريال48

48 SAR

Citrus & Apéritif

حامض و فاتح للشهية

غني و مركب

Intense, complex

Mandarin and chilli

Cal 108

mandarin, lemongrass, mint leaves

ماندرين وفلفل حار
 اوراق النعناع, عشب الليمون,ماندارين

 ريال48

48 SAR
Cal 148

basil leaves, lemon, green apple, rose

48 SAR

 تفاح, شاي صيني اسود,عنب اسود

ليتشي مارتني

Cal 106

lychee, rose, lime

Herbal

بصمات ياواتشا
الشاي الملكي

Cal 95

black grapes, oolong tea, apple

Lalu

خيار و ليمون
شاي الياسمين,خيار

عشبي
ورد, تفاح اخضر, ليمون,اوراق الحبق

 ريال48

موهيتو

Mojitos

 غني باالعشاب, فريد

Exotic, herbaceous

Passion fruit

Cal 78

ثمرة زهرة اآلالم
 ليمون, نعناع,ثمرة زهرة اآلالم

passion fruit, mint, lime

 ريال48

48 SAR

Strawberry

Cal 108

فراولة
ليمون,نعناع,فراولة

strawberry, mint, lime

 ريال48

48 SAR

Fruit Blends

مزيج الفواكه

Classics with a twist

Jasmine mai tai

كالسيكي مع لمسة سحرية

Cal 117

ياسمين ماي تاي

pineapple, lime, orgeat, jasmine tea

 شاي الياسمين,  شراب اللوز, ليمون,اناناس

48 SAR

 ريال48

Lemonberry

Cal 83

ليمون و توت

lemon, raspberry, vanilla, cranberry

 توت بري, فانيليا, توت العليق,ليمون

48 SAR

 ريال48

Bar Snacks

وجبات خفيفة

Salted, spiced

مالحة و مبهرة

Curried cashew nuts

Cal 170

كاشو بالكاري

25 SAR

 ريال25

Prawn crackers

Cal 170

مقرمشات بنكهة الروبيان

25 SAR

 ريال25

Seasonal

الموسمي

Cold pressed

Green apple
Orange

معصور بارد

Cal 52

Cal 56

Mandarin

Cal 55

		

30 SAR

 ريال30

			تفاح أخضر

	

30 SAR

 ريال30

			برتقال

	

30 SAR

 ريال30

			ماندرين

مياه معدنية

Water

فيجي مياه معدنية

Fiji still

فيجي

Fiji
1ltr btl 35 SAR
500ml btl 20 SAR

 ريال35 ليتر1
 ريال20 مل500

سا نبيليغر ينو

Sanpellegrino

ايطاليا

Italy
1ltr btl 40 SAR
500ml btl 25 SAR

 ريال40 ليتر1
 ريال25 مل500

Coffee

قهوة

Cappuccino
Americano
Latte

Cal 96

Cal 15

Cal 107

Espresso

Cal 3

Double espresso
Macchiato

Cal 14

			

20 SAR

 ريال20

			كابوتشينو

		

18 SAR

 ريال18

				
اميريكانو

		

20 SAR

 ريال20

				
التيه

		

15 SAR

 ريال15

				
اسبريسو

20 SAR

 ريال20

			اسبريسو دوبل

18 SAR

 ريال18

				
ماكياتو

Cal 6		

		

الشاي

At Cha

From delicate perfumed white teas and scented floral
flower teas to smokey roasted oolongs, tea is inextricably
linked to the tradition of dim sum.

البابونج

Cal 0

 ريال25

25 SAR

Mint

Cal 0

النعناع

25 SAR

 ريال25

Light
Dragon Mist

خفيف
Cal 0

Formosa, Taiwan
An excellent blend of the finest Taiwanese oolong teas,
a rich and aromatic infusion to arouse the palate

70 SAR
Cal 0

Fujian, China
Pai mu tan literally means white peony. Light, delicate
and refreshing, accented by notes of white blossoms

30 SAR

Sencha prestige

شاي التنين
 تايوان،فورموزا
 غني و معطر يضفي،من اجود انواع الشاي االسود التايواني
اثارة في الفم

 ريال70

Pai mu Tan, White peony

 زهور الفاوانيا البيضاء،باي مو تان
 الصين،فوجيان
 حساسة و، خفيفة.باي مو تان هي زهور الفاوانيا البيضاء
. ممزوجة مع عدد من الزهور البيضاء، منعشة

 ريال30
Cal 0

Mie, Japan
These high-grade, emerald-green leaves are hand rolled
into needles and produce a soothing cup with a light
seaweed flavour

45 SAR

. يرتبط الشاي ارتباطا قويا بالديم سام،االسود

شاي االعشاب

Herbal
Chamomile

من الشاي االبيض المعطر و عبق الزهور الى االولونغ الصيني

سنشا بريستيج
 اليابان، مي
هذه االوراق الخضراء العالية الجودة تلف يدويا لخلق كوب من
الشاي المهدء الغني بنكهة االعشاب البحرية

 ريال45

زهري

Floral
Kwai flower superior

Cal 0

Fujian, China
This semi oxidised large leaf tea is delicately blended
with the pollen of Osmanthus blossom. Mild, subtle and
aromatic

50 SAR

Crown jewel

يتم خلط هذا الشاي ذو األوراق الكبيرة شبه المؤكسدة بدقة
.مع حبوب اللقاح الموجودة في أزهار أوسمانثوس
 دقيق و معطر،خفيف

 ريال50

كراون جويل او جوهرة التاج

Cal 0

Zhejiang, China
Precious white tea leaves are handcrafted into a bouquet
of pink amaranth. A vibrant and refreshing tea

65 SAR

Jasmine pearl

زهرة كواي
 الصين،فوجيان

 الصين،زيجينغ

اوراق الشاي البيضاء الثمينة المصنوعة يدوي ًا لتشكل باقة من

. شاي منعش و نابض بالحياة.القطيفة الوردية

 ريال65

جاسمين بيرل او الياسمين الؤلؤي

Cal 0

Fujian, China
An elegantly fragrant Chinese green tea. The tender,
silvery buds are intricately rolled into ‘pearls’ that
magically unfurl in the tea cup

 الصين،فوجيان
 هذه البراعم الفضية تتحول.شاي أخضر صيني معطر بأناقة
الى حبوب من الؤلؤ تتفتح بطريقة سحرية في كوب الشاي

 ريال45

45 SAR

مركب

Complex
Golden Lung Ching

Cal 0

Zhejang, China
Harvested in the Chinese provence of Zhejiang,
delivering a buttery aroma and a subtle, elegant taste.
The perfect tea for quiet times

لونغ شينغ الذهبي
 الصين،زيجينغ
 تقدم طعم زبدي خفيف و،تحصد في منطقة زيجنغ الصينية
. شاي مناسب لالوقات الهادئة.انيق

 ريال70

70 SAR

Royal Darjeeling

Cal 0

Himalaya, India
The king of Indian teas boosts an exquisite fragrance
and a vibrant, sparkling taste that develops remarkable
overtones of ripe apricots

دارجيلنغ الملكي
 الهند،هيمااليا
يصنف هذا الشاي الهندي بالملك الضافته نكهة نابضة بالحياة
.و مذاق رائع ملييء بالوان المشمش الناضج

 ريال30

30 SAR

Yunnan FOP

Cal 0

Yunnan, China
A sophisticated black tea, strong and smooth. A classic
tea to share with friends who have stories to tell

25 SAR

اف او بي
 الصين،يونان
 مناسب جدا لمشاركته مع. قوي و سلس، شاي اسود مطور
.االصدقاء

 ريال25

قوي

Robust
Grand Oolong fancy

Cal 0

Formosa, Taiwan
Amongst the finest and most distinguished in the world,
this highly aromatic tea is oxidised up to 60% and yields
a smooth aroma and an earthy taste

Golden swan

Cal 0

Formosa, Taiwan
This elegant blend of formosa oolong and black tea
boosts fragrances of blossoming orchids with a pleasant
honeyed aftertaste

25 SAR
Cal 0

Himalaya, India
This malty, second flush Assam is strong and rich in flavour

30 SAR

 تايوان،فورموزا
 يتأكسد، يعتبر هذا الشاي األفضل واألكثر تميزا في العالم
 ويعطي رائحة ناعمة٪ 60 هذا الشاي العطري بنسبة تصل إلى
وطعم ترابي

 ريال80

80 SAR

Harmutty

غراند اولونغ فانسي

جولدن سوان او البجعة الذهبية
 تايوان،فورموزا
هذا المزيج األنيق من فورموزا الصيني والشاي االسود يعزز
روائح بساتين االوركيد و يترك مذاق عسلي لطيف في الفم

 ريال25

هارموتي
 الهند،هيمااليا
مزيج قوي و غني

 ريال30

