
PARADISE MARACUYA                                                                             
Passion fruit juice, orange, pineapple, 
homemade kafine syrup and lychee juice

LEMONGRASS GINGER MARTINI (vegan option available)             
Lemongrass infused in apple juice, fresh 
ginger, homemade thyme syrup, honey, 
smoked orange zest and lemon

KARKAMON ICED TEA                                                                             
Infused cinnamon stick on hibiscus iced tea, 
passion fruit, cucumber slices and lemon juice

LEMON BASIL BORRAGO                                                                       
BORRAGO No 47 Paloma blend with citrus, 
spice, pepper scent, fresh basil leaves and lemon

FOREVER YOUNG SMOOTHIE 
Fresh mixed berries, banana, pomegranate juice, 
pineapple juice, dates and matcha green tea 
with the highest anti-aging properties

BOHEMIAN LEMONADE 
Lime and lemon, detoxifying spirulina, 
fresh mint and natural agave syrup

PURPLE MERMAID 
Pea butterfly flower from Thailand, pomegranate juice, 
orange, lemon and natural agave syrup

UNICORN MILKSHAKE 
Homemade vanilla bean ice cream, blue butterfly 
pea surprise, fresh cream and a DSRT Lab unicorn 
macaroon, edible unicorn dust

Cold beverages
BOHO’S SPECIALS

PREMIUM LOOSE  LEAF TEA

HERBAL
Whole Rose Buds 
Chamomile Flower 
Lemon Verbena
Peppermint Leaf 
Blackcurrant & Hibiscus 
Lemongrass & Ginger

FLOWERING TEA
Flowering Osmanthus 
Lily & Jasmine 

WHITE TEA
White Peony

GREEN TEA
Moroccan Mint 
Organic Jade Sword
Organic Gunpowder 
Supreme 
Japanese Sencha 
Jasmine Pearls

35 QR

DOUBLE ESPRESSO 
ESPRESSO MACCHIATO 
ESPRESSO CON PANNA 
CORTADO 
PICCOLO 
LATTE 
FLAT WHITE 
LONG BLACK 
CAPPUCCINO 
AFFOGATO 
BABYCCINO 
Cappuccino with marshmallows for little ones 
(coffee free)

V60 POUROVER 
COLD DRIP

Hot beverages
Ask for our selection of fresh milkESPRESSO BAR

ESPRESSO SLOW BAR

20 QR
22 QR
26 QR
22 QR
22 QR
25 QR
24 QR
22 QR
24 QR
28 QR
15 QR

24 QR
26 QR

45 QR

45 QR

45 QR

45 QR

45 QR

45 QR

45 QR

55 QR

BOHITOS 
STRAWBERRY BOHITO 35 QR
PASSION-FRUIT BOHITO 35 QR
CHILI COCONUT MILK BOHITO 35 QR
CLASSIC LEMON MINT BOHITO 35 QR

FRESH JUICES
PINEAPPLE 30 QR
ORANGE 30 QR
POMEGRANATE 30 QR
GREEN APPLE 30 QR

SODAS
COCA COLA 15 QR
COCA COLA LIGHT 15 QR
SPRITE 15 QR
MIRINDA 15 QR
GINGER ALE 15 QR
SCHWEPPES SODA WATER 15 QR
SCHWEPPES TONIC WATER 15 QR

WATER
STILL - EVIAN SMALL 16 QR
STILL - EVIAN BIG 25 QR
SPARKLING – ST. PELLIGRINO BIG 27 QR
SPARKLING – PERRIER SMALL 16 QR
SPARKLING – PERRIER BIG 27 QR

DETOX WATER (Jug)
Kiwi, strawberry & mint 35 QR
Watermelon, cucumber & roses 35 QR
Orange, pomegranate & basil 35 QR

BLACK TEA
JING Vanilla Black 
Assam Breakfast 
Earl Grey

35 QR

35 QR

35 QR

35 QR

40 QR

40 QR

FESTIVE SPICED LATTE 
Espresso, cinnamon, star anise, 
cloves, whipped cream,  
homemade caramel & chocolate syrup, 
torched marshmallows

CHARCOAL & MINT (vegan) 
Detox latte, espresso, almond milk, 
activated black, homemade mint extract

BEETROOT CHOCO-LATTE (vegan) 
All natural pink cocoa latte, 
almond milk
Add espresso (12 QR)

GOOD AS GOLD (vegan) 
Almond & coconut milk latte, turmeric, 
cinnamon, honey ginger rim 
Add espresso (12 QR)

BOHO SPANISH LATTE 
Spanish latte, condensed milk, 
whipped cream and homemade churro 

SALTED CARAMEL LATTE 
Caramel latte, whipped cream and salted
caramel popcorn

SPECIALITY LATTES

BEVERAGE MENU



املرشوبات الباردة

املرشوبات الساخنة
إخرت من مجموعة متنّوعة من الحليب الطازج

بارادايز ماراكويا        45 رق

عصري باشن فروت، برتقال، أناناس، رشاب الفانيال 
محيل الصنع، وعصري ليتيش  

مارتيني الزنجبيل بعشب الليمون )الخيار النبايت متاح(     45 رق

عشب الليمون منقوع بعصري التفاح والزنجبيل الطازج ورشاب 
الزعرت املحيل الصنع والعسل ونكهة الربتقال والليمون املدخنة

شاي مثلج مع الهال        45 رق

القرفة املنقوعة بشاي الكركديه املثلج الباشن فروت 
ورشائح الخيار وعصري الليمون

بوراغو الليمون والريحان         45 رق

مزيج بالوما بوراغو رقم 47 مع الحمضيات والتوابل 
والفلفل وأوراق الريحان الطازجة والليمون

عصري فورإيفري يونغ        45 رق

التوت الطازج واملوز وعصري الرمان وعصري األناناس والتمر وشاي 
ماتشا األخرض الذي يحتوي عىل أعىل خصائص مكافحة الشيخوخة

ليموناضة بوهيمية        45 رق

الجري والليمون، ومياه ديتوكس سبريولينا والنعناع الطازج 
ورشاب الصبار الطبيعي

بوربول مريمايد       45 رق

زهرة الفراشة الزرقاء التايالندية، عصري رمان، برتقال، ليمون، 
ورشاب الصبار الطبيعي

يونيكورن ميلك شايك        55 رق

آيس كريم الفانيليا املحيل الصنع، مفاجأة زهرة الفراشة الزرقاء، 
كرمية طازجة، معكرون يونيكورن من دارت الب، غبار يونيكورن صالح لألكل

عشبي

براعم ورد كاملة
زهرة البابونج

ليمون فريبينا
أوراق النعناع

الكشمش والكركديه
الليمون والزنجبيل

شاي أزهار

أوسامنثوس املزهرة 
زنبق وياسمني

بوهيتو الفراولة      35 رق

بوهيتو باشن فروت     35 رق

بوهيتو جوز الهند بالفلفل الحار                 35 رق

بوهبتو الليمون بالنعناع الكالسييك    35 رق 

عصائر طازجة

     
أناناس       30 رق

برتقال      30 رق 

رمان      30 رق 

التفاح األخرض     30 رق 

كوكا كوال       15 رق

كوكا كوال اليت     15 رق 

سربايت       15 رق

مرياندا       15 رق

برية الزنجبيل      15 رق

شويبس صودا     15 رق

شويبس تونيك     15 رق

 

مرشوبات بوهو املميزة

مرشوبات االسربيسو 

مرشوبات االسربيسو البطيئة

مرشوبات الالتيه املميزة

شاي مميز                   35 رق

شاي أخرض

النعناع املغريب
جايد سورد العضوي

جانباودر سوبريم العضوي
سينشا اليابانية
آللئ الياسمني

شاي أبيض

الفاوانيا البيضاء

    

دبل اسربيسو    20 رق

اسربيسو ماكياتو   22 رق

اسربيسو كون بانا   26 رق

كورتادو    22 رق

بيكولو    22 رق

التيه    25 رق

فالت وايت    24 رق

لونغ بالك     22 رق

كابوتشينو    24 رق

أفوغاتو       28 رق

بايبيتشينو    15 رق    

يتم تقديم الكابتشينو مع حلوى املارشملو للصغار 
)خايل من القهوة(

V60 بور أوفر   24 رق

كولد دريب    26 رق

فستيف سبايسد التيه     35 رق

إسربسو، قرفة، يانسون مميز، قرنفل، 
كرمية مخفوقة، رشاب كراميل وشوكوال محيل الصنع، 

مارشميلو مشوي

فحم ونعناع )نبايت(     35 رق

ديتوكس التيه، اسربيسو، حليب اللوز، فحم منشط، 
مستخلص النعناع املحيل الصنع

التيه الشوكوالتة والشمندر )نبايت(    35 رق

التيه بالكاكاو والشمندر الطبيعي وحليب اللوز
أضف اسربيسو )12 رق(

غود آز غولد )نبايت(       35 رق

حليب اللوز وحليب جوز الهند، والكركم، 
والقرفة، والعسل والزنجبيل

أضف اسربيسو )12 رق(

التيه بوهو اإلسباين     40 رق

 التيه إسباين، حليب مكثف، كرمية مخفوقة 
وتشورو محيل الصنع

التيه كاراميل مملح     40 رق

كراميل التيه، كرمية مخفوقة، بوبكورن كراميل مملح

الشاي األسمر

جينغ الفانيال األسود
أسام بريكفاست

إيرل جراي

بوهيتو

مياه

مياه ديتوكس )جوغ(

قامئة املرشوبات

مرشوبات غازية

طبيعية - إفيان صغري      16 رق

طبيعية - إفيان كبري     25 رق

فوارة - سان بلليغرينو كبري    27 رق

فوارة - بريييه صغري     16 رق

فوارة - بريييه كبري     27 رق

كيوي، فراولة و نعناع     35 رق
بطيخ، خيار وورد     35 رق
برتقال، رمان وريحان     35 رق


