


Please inform your waiter in case of any allergies.
Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.

 

Ovio's Chocolate Fondue 
(exclusive at Ovio G40)

420

Milk Belgian chocolate fondue, along with
marshmallows, mini profiteroles, banana-stuffed 
crepe rolls, fresh kiwi and strawberries.  

  صوص الشوكوالتة بالحليب البلجيكية ،مارشميلو، ميني بروفيترول، 
 كريب محشو بالموز، الفراولة و الكيوي الفريش

Ovio's Belgian Pancakes 185

Four stacks of pancakes topped with milk Belgian 
chocolate and a splash of white and dark Belgian
chocolate decoration.

 ٤ طبقات من البان كيك مغطاة بصوص شوكوالتة الحليب البلجيكية
و الشوكوالتة البيضاء والداكنة البلجيكية

White Chocolate & Raspberry Pancakes

Four stacks of pancakes filled with raspberry compote 
topped with white Belgian chocolate and crushed 
pistachios. 

 ٤ طبقات من البان كيك  محشو بكمبوت التوت مغطاة بصوص
الشوكوالتة البيضاء البلجيكية، يقدم مع فستق

185



Please inform your waiter in case of any allergies.
Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.

 

Croquembouche 198

Mini profiteroles stuffed with white chocolate cream, 
topped with milk Belgian chocolate, glazed with 
cocoa sauce.

 ميني بروفيترول محشو بكريمة الشوكوالتة البيضاء، مغطاة
بشوكوالتة الحليب البلجيكية، و جليز صوص الكاكاو

Chocolate Dulcelette 165

Chocolate cake filled with dulce de leche cream, fresh 
strawberries, milk and white Belgian chocolate,
pistachios, served with vanilla ice cream.

 كيك الشوكوالتة محشو بكريمة الدولسي دي ليتشي، مع الفراولة
 الطازجة، مغطاة بصوص شوكوالتة الحليب البلجيكية و الشوكوالتة

البيضاء البلجيكية مع الفستق، تقدم مع ايس كريم الڤانيال

San Sebastian Cheesecake 155

San Sebastian cheesecake, on a meringue layer 
topped with milk Belgian chocolate and Lotus 
crumbs.

 سان سيباستيان تشيز كيك تقدم علي طبقة من المارينج مغطاة
بصوص الشوكوالتة بالحليب البلجيكية، تقدم مع بسكويت اللوتس

Strawberry Crepe 185

Crepe stuffed with white Belgian chocolate, fresh 
strawberries, topped with milk and white Belgian 
chocolate, served with wafer biscuits and vanilla ice 
cream.

 كريب محشو بالشوكوالتة البيضاء و الفراولة الطازجة، مغطاة بصوص
الشوكوالتة بالحليب البلجيكية و الشوكوالتة البيضاء البلجيكية

تقدم مع بسكويت الويفر و ايس كريم الڤانيال 



DRINKS

 

 

Items may contain traces of nuts.

#BelgiumHasLanded 
#FeelGoodAtOvio

Please inform your waiter in case of any allergies.
Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.

 

Milk Belgian Hot Chocolate 110

Milk Belgian chocolate, topped with whipped 
cream and marshmallows.

 شوكوالتة الحليب البلجيكية الساخنة مع الكريمة  المخفوقة
والمارشميلو

Dark Belgian Hot Chocolate 105

Dark Belgian chocolate, topped with whipped 
cream and marshmallows.

 الشوكوالتة الداكنة البلجيكية الساخنة مع الكريمة  المخفوقة
والمارشميلو

Iced Milk Belgian Chocolate 110

Iced Milk Belgian chocolate, topped with whipped 
cream and marshmallows.

شوكوالتة الحليب البلجيكية مع الكريمة المخفوقة و المارشميلو


