
LUNCH
MENU



APPETIZERS
Pizza à la truffe de saison 920 kcal per portion   128 
Seasonal truffle pizza (extra black truffle + MP)

Polpette de riz à la scarmorza 1140 kcal per portion   85 
Rice polpette with Scamorza cheese

Wagyu striploin tagliata 750 kcal per portion    250 
Truffle mayo, truffle

Truffle fries 420 kcal per portion      80 
Parmigiano Reggiano, truffle

SALADS
Salade Bagatelle Comme à la maison 285 kcal per portion  75 
Bagatelle salad, just like at home 

Tomates Burrata 530 kcal per portion   125 
Burrata, fresh tomatoes

COLD
Carpaccio de Loup de mer 520 kcal per portion   90 
Sea bass carpaccio, citrus

MEAT
Filet de boeuf Wagyu 1000 kcal per portion   350 
Wagyu Beef Rib-eye

FISH
Sea Bass Ravigotte 650 kcal per portion    185 
Capers, fresh herbs, kumquat confit

PASTA
Gnocchi truffle de saison 990 kcal per portion  115
Ricotta gnocchi, seasonal truffle
(supp. Truffle noire)    

Beluga 50 grms     SAR 3,500   365 kcal per portion

Imperial Osetra 50 grms   SAR 2,200   365 kcal per portion

Imperial Osetra 100 grms  SAR 3,800   500 kcal per portion

CAVIAR
Caviar by Kaviari for Bagatelle

Prices mentioned are in Saudi Riyals (SAR) and are inclusive of 15% VAT.

DESSERT
Coconut Mousse 640 kcal per portion  70 
Mousse noix de coco 
Choux au chocolat 750 kcal per portion  70 
Chocolate Choux
Salade De Fruit 295 kcal per portion  70 
Fruit Salad



األسعار المذكورة بالريال السعودي وتشمل ٪15 ضريبة القيمة المضافة.

المقبالت
128 بيتزا الكمأة الموسمية 920 سعرة حرارية   

بيتزا الكمأة الموسمية )الكمأة السوداء اإلضافية + سعر السوق(

85 كور األرز بالموزاريال 1140 سعرة حرارية    
كرات األرز مع جبنة الموزاريال

250 شرائح لحم الواغيو ٧٥٠ سعرة حرارية   
مايونيز بالكمأة، كمأة طازج

80 بطاطس مقلية بالكمأة 420 سعرة حرارية   
مع جبنة البارميزان والكمأة

سلطة
75 سلطة باجاتيل الشهيرة 285 سعرة حرارية    

سلطة باجاتيل ، تماًما كما في المنزل

125 بوراتا بالطماطم 530 سعرة حرارية     
جبنة البوراتا مع طماطم طازجة

المقابالت الباردة
90 كارباتشيو دي لوب دي مير 520  سعرة حرارية    

سمك السي باس، نكهة الحمضيات  

اللحوم
350 فيليه لحم واغيو 1000 سعرة حرارية    

لحم بقر واغيو ريب آي

السمك
185 سي باس رافيقوت 650 سعرة حرارية   

سمك السي باس، أعشاب طازجة، برتقال ذهبي )الكومكات( 

باستا
115 نيوكي بالكمأة ٩٩٠ سعرة حرارية    

نيوكي مع جبنة الريكوتا، الكمأة الموسمية  
)إضافة الكمأة(     

365 سعرة حرارية ٣٥٠٠   ر.س.  بالوغا 50 جرام  
365 سعرة حرارية ٢٢٠٠   ر.س.  امبيريال استرا ٥٠ جرام 

500 سعرة حرارية ٣٨٠٠  ر.س.  امبيريال استرا ١٠٠ جرام 

كــافــيــار 
كافيار من كفيري لـ بـاقـاتـيـل

الحلى
70 موس جوز الهند 640 سعرة حرارية   

مع جوز الهند الطازج 

70 شوكوال شو ٧٦٠ سعرة حرارية   
عجينة فرنسيية مع الشوكوال

70 سلطة الفواكه ٢٩٥ سعرة حرارية   
سلطة الفواكه
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