
 #OvioSaysCheese

SAY 
CHEEESE!



Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes.  

If you have any allergy please check with the restaurant manager.

CAKE PIECE

LOTUS CHEESECAKE

Lotus cheesecake on lotus biscuits topped with  
lotus sauce

 تشيز كيك اللوتس على بسكويت اللوتس مغطى بصوص اللوتس

420 60

DULCE DE LECHE CHEESECAKE

Dulce cheesecake on a salted caramel cake and creamy 
caramel mousse topped with dulce de leche and pecan 
nuts, and dark chocolate drops

 تشيز كيك دولسي على كيك الكراميل المملح وموس كراميل مع الكريمة
مغطاة بالدولسى دى ليتشى والبيكان مع قطع الشوكوالتة الداكنة

420 60

COFFEE CHOCOLATE CHEESECAKE

Baked coffee cheesecake on chocolate biscuits base 
topped with cream cheese mixed with chocolate 
shavings, and white chocolate cream on top

 تشيز كيك القهوة على بسكويت شوكوالتة مغطاة بجبنة كريمى
ممزوجة بقطع شوكوالتة وكريمة شوكوالتة بيضاء

420 60

RICH CHOCOLATE CHEESECAKE

Double Chocolate cheesecake on a layer of chocolate 
chip cookie base topped with Belgian chocolate cream, 
and chocolate glaze

 تشيز كيك دبل شوكوالتة على طبقة من الكوكيز برقائق الشوكوالتة
 مغطاة بكريمة الشوكوالتة البلجيكية

420 60



MANGO KEY LIME CHEESECAKE



CAKE PIECE

MANGO KEY LIME CHEESECAKE

Baked Mango cheesecake on a vanilla crust and layers of 
Lime cheesecake topped with deliciously soft meringue

 تشيز كيك المانجو على طبقة الفانيليا المقرمشة وطبقات من تشيز كيك
 الليمون مغطاة بالمرنغ اللذيذ

420 60

APPLE PECAN PIE CHEESECAKE TART

Our creamy original baked cheesecake loaded with 
caramelized apples, and topped with caramelized 
pecan nuts

 تشيز كيك الكريمة محشوة بالتفاح المكرمل ومغطاة بالبيكان المكرمل

420 60

MIXED BERRIES CHEESECAKE



CAKE PIECE

MIXED BERRIES CHEESECAKE 

Our original baked cheesecake topped with mixed berries

تشيز كيك الكالسيكية مغطاة بالتوت البرى

420 60

PISTACHIO RASPBERRY MASCARPONE CHEESECAKE

Baked pistachio cheesecake on a vanilla crust and raspberry 
cream cheese and decorated with fresh raspberry on top

  تشيز كيك الفستق على طبقة من الفانيليا
وجبنة كريمى بالتوت ومزينة بالتوت الطازج

420 60

STRAWBERRY CHEESECAKE

Cheesecake mousse on a vanilla crust, filled with strawberry 
confit, glazed with chocolate, and white chocolate cream on top

  موس تشيزكيك على طبقة من الفانيليا ، محشو بقطع الفراولة ، مغطاة
  بالشوكوالتة ، وكريمة الشوكوالتة البيضاء

420 60

Prices are subject to 12% service charge & applicable VAT taxes.  

If you have any allergy please check with the restaurant manager.
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