BREAKFAST
MENU

Quality guaranteed
We thrive in constantly delivering high quality. We work closely
with specialty farmers and gourmet suppliers to guarantee that our
raw materials are at their highest quality.

CONSUMER ADVISORY
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood (smoked salmon included),
shellfish, or eggs (poached or undercooked fried eggs included) may increase risk of
foodborne illness especially if you have certain medical conditions.
Also pregnant women, nursing mothers, & children under 10 years old.
We deal with assessed approved suppliers under strict
conditions of receiving, storage, handling and displaying.

تنويه للمستهلك
 المحار، ) الدواجن المأكوالت البحرية (سمك السلمون المدخن، استهالك اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدا
ً
خاصة إذا كانت
أو البيض (البيض غير كامل الطهي) يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء
ً .لديك حاالت طبية معينة
.  سنوات10  واألطفال دون سن، األمهات المرضعات،أيضا النساء الحوامل
نحن نتعامل مع موردين معتمدين تم تقييمهم تحت
. شروط صارمة من تسليم وتخزين و تناول و عرض

OVIO’S CAFÉ AU LAIT

60

Our special touch from “Home”
A freshly brewed filter coffee
with hot milk
أوفيو كافيه أوليه

) بارد/ (ساخن
 لبن، لبن مكثف،اسبرسو

60

OVIO’S DRIP COFFEE

75

No machine, back to simple
brewing basics with few stylish
tools. Providing you with a more
delicate and complex cup
قهوة أوفيو بطريقة التنقيط

(Hot/Iced)

Espresso single, steamed milk
كافيه التيه
) بارد/ (ساخن
سينجل اسبرسو مع لبن ساخن

CAPPUCCINO

70

Espresso, condensed milk, milk
التيه أسباني

قهوة مركزة تقدم مع اللبن الساخن
على طريقتنا الخاصة

CAFFÈ LATTE

SPANISH LATTE
(Hot/Iced)

60

بدون إستخدام أي االت والعودة إلي
أساسيات تحضير القهوة البسيطة لنقدم
كوب قهوة مميز

Espresso double, steamed milk,
milk foam
كابتشينو
اللبن الساخن مع اسبرسو دوبل و الفوم

DOPPIO

55

Espresso double
دوبيو
اسبرسو دوبل

ESPRESSO

45

Single
اسبرسو
سينجل

MACCHIATO

48

Espresso single, milk foam
ماكياتو
اسبرسو سينجل مع لبن فوم

SALTED CARAMEL LATTE

75

(Hot/Iced)

Espresso, salted caramel, milk
التيه الكراميل المملح
) بارد/ (ساخن
 لبن، كرامل مملح،اسبرسو

القهوة
CHOCOLATE DRINKS SPECIALTIES
OVIO’S HOT
CHOCOLATE

79

75

(Hot/Iced)

Hot chocolate with whipped cream
and marshmallows
الشوكوالته الساخنه علي طريقه أوفيو
مع الكريمه المخفوقه و المارشميلو

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

CHOCOLATE LATTE
Espresso, chocolate sauce, milk
التيه الشوكوالته
) بارد/ (ساخن
 لبن، صوص الشوكوالته،اسبرسو

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

BREAD & BAKERY

المخبوزات
واألطباق الشهيه

nola
a
r
G
e
Home-mad

Choose your favorite croissant
and bread from the display
إختار مخبوزاتك المفضلة من عرض المخبوزات

OVIO’S BAKERY
BASKET

135

Brezel, choice of plain or cheese
croissant, one sweet croissant,
Artisan bread with seasonal jam,
honey & butter
تشكيلة مخبوزات أوفيو

 اختياركم من الكرواسون السادة او الجبنة،بريتزل
 خبز االرتيزان يقدم مع المربى، مع كرواسون حلو
الموسمية والعسل والزبدة

HEARTY DELICACIES

OVIO'S FRUIT MIX

OVIO CHEESE PLATTER

Our seasonal fruit salad in an orange
juice base
سلطة الفواكه مع البرتقال

195

Goat cheese, emmental, camembert
cheese, blue cheese, served with
multigrain toast, knackerbrod with
seeds, served with grapes, caramelized
walnuts, dried apricots and cranberry
طبق جبن أوفيو
 مع، بلو تشيز، جبن الكاممبير، جبن اإلمنتال،جبن الماعز
، و خبز الكناكربريد بالحبوب،توست الحبوب المتعددة
 و مشمش، عين الجمل المحمص،تقدم مع العنب
مجفف و كرانبري

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

125

قطع من الفواكه الموسمية الطازجة تقدم مع
صوص البرتقال

HOME-MADE GRANOLA

140

Ovio’s Greek yogurt, seasonal fruits,
berry compote & honey
الجرانوال
، فواكه طازجة،زبادي على الطريقة اليونانية
وكمبوت التوت البرى و العسل

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية
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AVOCADO & FETA CHEESE

155
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Feta cheese, avocado slices, mashed
avocado on toasted sourdough bread
with butter, topped with black pepper &
olive oil
األفوكادو والجبنة الفيتا

SALMONE

255

Premium smoked salmon, egg-salmon
salad & dill-butter on toasted sourdough
bread
السلمون
 سلطة السلمون بالبيض وزبدة مع الشبت،سلمون مدخن
يقدم على خبز العجينة الحمضية المحمص

 األفوكادو المهروس مع جبنة فيتا يقدم،قطع األفوكادو
على خبز العجينة الحمضية المحمص بالزبدة و فلفل اسود
و زيت الزيتون

سندوتشــــــــــات
الصباح والتوست
MORNING SANDWICHES
EGG & AVOCADO PRETZEL

130

g&
Eg

A boiled egg, avocado slices, cucumber,
tomato, black pepper, sundried tomatoes’ paste, in a pretzel bread served
with a mix salad
بريزيل البيض مع االفوكادو

oc
Av
o
ad

 فلفل،  طماطم،  خيار،  شرائح األفوكادو، بيضة مسلوقة
 معجون الطماطم المجففة فى خبز البرتزل،اسود
يقدم مع سلطة

el
etz
Pr

HALLOUMI PANUOZZO
SANDWICH
Halloumi cheese, sun-dried tomato paste,
pesto, wild rocca, zucchini, panuozzo
bread
ساندوتش الحلوم

، معجون الطماطم المجففة،جبنة الحلوم
، كوسة، جرجير،صوص البيستو
و خبز البانوزو

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

TURKEY CHEESE

165

 صوص، خيار مخلل، جبن امنتال،شرائح الروست بيف
السيزر فى خبز البرتزل يقدم مع جرجير و سلطة

175

CROQUE OVIO
Smoked turkey, emmental, Parmesan,
béchamel, mozzarella & fried Egg
served with a side of mix salad
كروك اوفيو
 الموزاريال، البارميزان، جبن ايمنتال،الرومى المدخن
والبشاميل و بيض مقلي يقدم مع سلطة

215

Shaved roast beef, emmental cheese,
pickled cucumber, Caesar sauce, in a
pretzel bread with wild rocket served
with mixed greens
روست

Smoked turkey slices, choice of
camembert or emmental cheese, pepper
marmalade, rocca, Dijon mustard in
French baguette served with mixed
greens
الديك الرومي المدخن مع الجبنة
 إختيار بين جبنة اإلمنتال أو،شرائح الديك الرومى المدخن
، مسطردة الديجون، جرجير، فلفل حلو،الكاممبير
و خبز باجيت فرنسي و يقدم مع سلطة

145

THE ROAST

OLIVES & FETA CHEESE

125

Olive spread topped with feta cheese
on toasted sourdough bread with butter,
topped with black pepper & olive oil
الزيتون والجبنة الفيتا
الزيتون المهروس مع جبنة فيتا يقدم على خبز العجينة
الحمضية المحمص بالزبدة و فلفل اسود و زيت الزيتون

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

أطباق البيض المميزة
MORNING TOAST

155

Spiced scrambled eggs on toasted
artisan bread, roasted herb
mushrooms & onions, Parmesan,
pine nuts, drizzle of pesto
توست الصباح

OVIO BREAKFAST

بيض مخفوق مع فلفل حار على خبز األرتيزان
، مشروم مشوي مع األعشاب والبصل،المحمص
 صوص ريجان، صنوبر،جبن البارميزان

EGGS FLORENTINE
Poached eggs on premium smoked
salmon & spinach on a toasted
Artisan bread & Hollandaise sauce
served with a roasted tomato,
paprika,
البيض الفلورنتين

بيض مسلوق مع سلمون مدخن و السبانخ على
خبز األرتيزان المحمص و صوص الهولنديز يقدم مع
طماطم مشوية بالفرن والبابريكا

225

Fried, poached, omelet or
scrambled eggs with crispy beef
bacon,hash brown potatoes
with beef bacon or sweet potato
picklette, roasted tomato, wilted
spinach, herb mushrooms, merguez
sausages, toasted artisan bread
إفطار أوفيو
بيض مقلي أو مسلوق أو اومليت او مخفوق يقدم
 مع بطاطس الهاش،مع بيف بيكون مقرمش
 طماطم،براون مع البيف بيكون أو فطائر البطاطا
 سجق الميرجيز مع خبز، مشروم، سبانخ،مشوية
األرتيزان المحمص

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

205
SALMON & POACHED
EGG CROISSANT
SKINNY WHITE OVIO
Egg white omelet, cherry tomato,
mozzarella, roasted mushroom &
wilted spinach served with a side
granola yogurt bowl & mix salad
اومليت اوفيو من بياض البيض
المشروم، مع طماطم الشيرى وجبن الموزاريال
 يقدم مع الزبادى بالجرانوال و،المشوى والسبانخ
سلطة

145

215

Multi-cereal croissant, smoked
salmon & poached egg, crushed
avocado, lemon rocca, Parmesan,
topped with hollandaise sauce
كرواسون مع السلمون المدخن
والبيض المسلوق

،كرواسون الحبوب المتعددة مع السلمون المدخن
 االفوكادو المهروس وسلطة،والبيض المسلوق
الجرجير مع الليمون وجبن البارميزان ومغطاة
بصوص الهوالنديز

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية
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GREEK TWEAKED
SHAKSHOUKA
Poached egg, chickpeas, cherry
tomatoes, Greek feta, soft herbs,
dukkah served with toasted bread
شكشوكة على الطريقة اليونانية

، فيتا بونانية، طماطم شيري، حمص،بيض مسلوق
 دكة تقدم مع خبز محمص،أعشاب

akshouka

145

OMELET

EGGS BENEDICT
Poached eggs, mixed salad, on
toasted round ciabatta topped with
Hollandaise sauce, your choice of:
• Smoked salmon with dill &
honey mustard
• Smoked turkey
• Beef bacon
بيض بنيديكت
 مع سلطة على خبز الشيباتا،بيض مسلوق
المحمص وصوص الهوالنديز وتقدم مع سلطة
:مع اختياركم
• السلمون المدخن مخلوط بمزيج من صوص
المسطردة بالعسل والشبت
• التركى المدخن
• البيف بيكن

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

224
155
155

POACHED EGGS &
AVOCADO
Poached eggs with mashed
avocado, toasted sourdough bread
served with a mix salad
البيض المسلوق مع األفوكادو

بيض مسلوق يقدم مع األفوكادو المهروس على
خبز العجينة الحمضية يقدم مع سلطة

140

157

Whipped eggs, hash brown
potatoes with beef bacon or sweet
potato picklette, roasted tomatoes,
mushrooms & spring onions on a
toasted Artisan bread with choice
of two: Emmental, Cheddar, roasted
peppers, roasted cherry tomatoes,
roasted mushrooms, beef bacon,
smoked turkey
أومليت

 بطاطس الهاش براون مع البيف،بيض مخفوق
، طماطم مشوية،بيكون أو فطائر البطاطا
 بصل أخضر على خبز األرتيزان المحمص،مشروم
، شيدر، إيمنتال:مع اختياركم من نوعين من الحشو
 مشروم، طماطم شيري مشوية،فلفل مشوي
 ديك رومى مدخن، بيف بيكون،مشوي

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية
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بانكيك وكريب

CRÊPE MUSHROOM
& FRIED EGG

145

Whole wheat cheesy mushroom
crêpe, fried egg, smoked turkey,
hollandaise sauce, pepper
marmalade & mix salad
كريب مع المشروم والبيض المقلى

STRAWBERRY
PANCAKES

155

Stack of pancakes, strawberries,
whipped cream & roasted almonds
بانكيك بالفراوله
 الكريمة المخفوقة، فراولة،طبقات من البانكيك
واللوز المحمص

 الديك، جبن الشيدر، مشروم،كريب الدقيق الكامل
، صوص الهولنديز،بيض مقلى، ،الرومي المدخن
 و يقدم مع سلطة،الفلفل الحلو

NUTELLA CRÊPE

130

Whole wheat crêpe, Nutella, banana
كريب النوتيال

Brioche bread in Anglaise sauce,
salted caramel, berries sauce,
topped with whipping cream and
Vanilla ice cream
بان بيردو

،  الكرامل المملح، خبز البريوش فى صوص االنجليز
 تقدم مع الكريمة المخفوقة و ايس، صوص البيرى
كريم الفانيليا

155

Stack of pancakes, salted caramel,
walnut, & honeycomb biscuit
بانكيك مع الكراميل المملح

كريب الدقيق الكامل مع النوتيال و الموز

PAIN PERDU

SALTED CARAMEL
PANCAKES

135

طبقات من البانكيك مع الكرامل المملح و عين
الجمل وبسكوت العسل

CHOCOLATE CHIP
PANCAKES
Stack of pancakes, chocolate chips,
Nutella sauce
بانكيك بقطع الشوكوالتة
 قطع الشوكوالتة،طبقات من البانكيك
مع صوص النوتيال

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

155

BANANA PANCAKES
Stack of pancakes, fresh bananas,
Nutella, topped with caramelized
hazelnuts
بانكيك مع الموز
 يقدم مع،طبقات من البانكيك مع موز طازج
النوتيال و البندق المكرمل

155

MAPLE BUTTER
PANCAKES

155

Stack of pancakes, maple butter
sauce
بانكيك بالزبده والمابل سيرب
طبقات من البانكيك يقدم مع صوص المابل
بالزبدة

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

الكوكتيالت

COCKTAILS
DETOX
الديتوكس

ABC JUICE

75

SMOOTHIES
السموزيز

RASPBERRY LEMONADE 57

MANGO PASSION

لليمون بالراسبيري

mango juice, passion fruit
puree, kiwi

PEACH LEMONADE

57

الليمون بالخوخ

Apple, Beetroot, Carrots
عصير آي بي سي

MINT LEMONADE

 جزر، بنجر.تفاح

GREEN YARD

LEMONADE
الليمون

78

55

الليمون بالنعناع

Ginger
on
Lem

75

 الليمون، البرتقال،الكيوي

75

75

pineapple, banana, cranberry

FROZEN GINGER
LEMONADE

75

with mint
الليمون المجمد مع الجنزبيل
مع النعناع

FRUITY AVOCADO

سوبر
 عصير التوت البري، موز،أناناس

العصائر

KIWI
Kiwi, orange, lemon
الكيوي

SUPER JUICE

78

Avocado, mango, banana,
milk & honey

SPINACH

المشروبات

75

with orange, raspberry, banana
السبانخ

أفوكادو بالفواكه
 لبن وعسل، موز، مانجو،افوكادو

 موز، راسبيري،مع برتقال

STRAWBERRY / MANGO 65

FRESH JUICES

 مانجو/ فراولة

KIWI
59

برتقال

جزر و برتقال

72

التوت البري األحمر
مع الزبادي

 الجنزبيل، الفراوله،البنجر

75

 الكيوي، المانجو،موز

with yogurt

75

BANANA
Banana, mango, kiwi
الموز

RED BERRIES

Beetroot, strawberry, ginger
البنجر

CARROT & ORANGE

with basil
المانجو

مع المانجو و الباشن فروت

 جزر، تفاح أخضر، جنزبيل،ليمون

ORANGE

72

with mango, passion fruit
الفراولة

75

72

 جرينادين، باشن فروت، خوخ،ليمون

STRAWBERRY

lemon, ginger, green apple, carrots
الليمون بالجنزبيل

BEETROOT

مانجو باشون
 و كيوي، باشون فروت بيوريه،عصير مانجو

مع الريحان

 خس، سبانخ، خيار، كرفس،تفاح

PEACH DREAM
Lemon, peach, passion fruit,
grenadine
بيتش دريم

MANGO

Apple, celery, cucumber,
spinach, lettuce
جرين يارد

LEMON GINGER

75

كيوي

GREEN APPLE
59

70

Gre
en
Ya
rd

85

تفاح أخضر
and whatever the “Season”
has to offer
وكل ما هو متاح في الموسم

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية

الشاي المثلج

المياه

ICE TEAS
PEACH

WATER
59

خوخ

PASSION FRUIT

59

باشون فروت

الشــــاي

TEA LEAVES
BREAKFAST TEA

27
35

DETOX WATER

32

مياه ديتوكس

50

، ملي مياه معدنيه مع الخيار500
 الليمون،النعناع

المشروبات الغازيه

SOFT DRINKS

 أسام و سيلون،الشاي األسود من دارجينينج

50

Black teas & organic
italian bergamot
ارجانك ايرل جراي

COCA COLA, FANTA
SPRITE

37

 سبرايت، فانتا،كوكاكوال

الشاي األسود و الشاي اإليطالي
البرغموت األرجانيك

GREEN TEA TROPICAL

Premium small
Large
دساني
بريميوم صغير
كبير

500 ml cucumber, mint, lemon

Black tea of Darjeeling,
Assam & Ceylon
ارجانك بريكفاست

EARL GREY

DASANI

SODA WATER

37

ماء الصودا

50

Green tea, tropical flowres, flower
petals, pineapple bits
الشاي األخضر اإلستوائي
، زهور إستوائيه،شاي أخضر
 قطع أناناس،بتالت الزهور

TEA BAGS

39

English breakfast or Green
شاي فتله
الفطور االنجليزى او االخضر

Please inform your waiter in case of any allergies. Prices are in Egyptian pounds, inclusive of service charge and all applicable taxes.
 األسعار أعالة بالجنيه المصري تشمل رسوم الخدمة وجميع الضرائب المقررة.يرجى إبالغ النادل في حالة وجود أي حساسية
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