
Silk Route Café Restaurant

Eats &
treats 

 





A la Carte Breakfast
Fresh Juice AED 25
Apple, orange, watermelon or carrot.

Seasonal Fresh Fruit Platter (V) AED 40                                         
With seasonal fresh berries 

Assorted Continental Cheese Platter (D) AED 40                                                                                                         
Brie cheese, blue cheese, cheddar cheese and Feta 

Continental Cold Cut Meats Platter AED 45
Beef, chicken mortadella, turkey ham  

Fruit Compote (V) AED 30
Braised apricots, prunes, and mixed berries

Porridge (D) AED 30
Hot and creamy oats

Foul Medammes (V) AED 30
Served with tomato, onion, olive oil and Arabic bread 

Labneh (D) AED 30

Eggs & Omelets
Add your favorite sides (turkey bacon, chicken or beef sausage, 
mushrooms, baked beans, hash brown and grilled tomato).

Eggs your way (D)          AED 45                                                                                                                                                                                                                                             
A choice of two fresh farm eggs – fried, poached, scrambled, boiled or 
omelet, served with a choice of turkey bacon, chicken or beef sausages, 
hash brown, mushroom, baked beans and grilled tomato

3 Egg Omelet or Egg white Omelet (D) AED 45                                                                                                   
With your choice of tomato, cheese, mushroom, onion, capsicum and 
chili. Choice of side dish….Turkey bacon, chicken or beef sausage, 
mushrooms, baked beans, hash brown and grilled tomato

Eggs Benedict (D) AED 45                                                                                                                                                              
Two poached eggs on toast with turkey bacon, asparagus, and 
hollandaise sauce.

Cereals & Yogurts
Selection of Cereals: (G), (D) AED 25
Corn flakes, all bran, rice crispies, frosties or muesli served
with full cream. Skimmed milk or soya (hot or cold).
Selection of full fat or low fat plain yoghurt or fruit flavored yogurts (D)  

Breakfast Packages
Start your day with a filling breakfast. All our packages are 
served with fresh juice (orange, pineapple, grapefruit, watermelon
or carrot), as well as tea or coffee.

24hrs Continental Breakfast (G), (D) AED 85
Pastry: plain croissant and pain au chocolate, Danish pastry
Bread basket: white & brown baguette, breads and toasts, butter,
margarine, assorted preserves, honey
Assorted cheeses, sliced meats, plain or low fat yogurt
Three sliced fruits 

American Breakfast (G), (D) AED 95
Pastry: plain croissant and pain au chocolate, Danish pastry and other 
assorted pastries
Bread basket:  White & brown baguette, breads and toasts, butter,
margarine, assorted preserves, honey
Your choice of corn flakes, all bran, frosties or rice crispies, muesli
Two farm eggs cooked to your liking with a choice of turkey bacon,
chicken or beef sausages
Hash brown, grilled tomato, baked beans, mushroom
Assorted slices of fruit and fruit compote    

Arabic Breakfast (G), (D) AED 95
Foul medammes, hummus, labneh, feta cheese with pickles and
Arabic bread
Two fried eggs with your choice of turkey bacon, chicken or beef
sausages, hash brown, grilled tomato
Assorted slices of fruit  
 
Healthy Breakfast (G), (D) AED 75
Assorted slices of fresh cut fruit
Low fat yogurt, corn flakes, all bran and muesli 
Low fat or soy milk, cholesterol free egg white omelet with grilled
tomato and brown whole wheat bread

Baker’s Basket (G), (D) AED 40
Plain and flavored croissants, pain au chocolate, Danish pastries,
Healthy assorted muffins, bread rolls and baguette, toasts, butter,
margarine.
Assorted preserves and honey.

Pancakes & Waffles
Buttermilk Pancakes (G), (D) AED 40
With warm maple syrup, berry compote or whipped cream

Belgian Waffles (G) AED 40
With warm maple syrup, berry compote or whipped cream 

Breakfast for champions
Sunday to Thursday: 6:15 AM to 10:30 AM
Friday & Saturday: 7 AM to 11 AM 

            

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shellfish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy
If you have any dietary requirements or allergies we should be aware of, please inform us at the time of placing the order
*All prices are inclusive of taxes and VAT



Lunch time is the best time! 
Sunday to Thursday: 12 noon to 3 PM
Friday & Saturday: 12:30 PM to 3:30 PM

            

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shellfish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy
If you have any dietary requirements or allergies we should be aware of, please inform us at the time of placing the order
*All prices are inclusive of taxes and VAT

Soups
Vegetable Clear Soup (V) AED 30
Served with toasted bread croutons 

Tom Yum Kung Lai Suer Yang (F), (D) AED 40

Traditional Arabic Lentil Soup (V), (G) AED 30
Served with fried Arabic bread and lemon 

Soup of the Day (V), (N) AED 30

Starters & Salads 
 
Organic Quinoa Salad (G), (D) AED 40
Cucumber, radish, avocado, carrot, bell pepper, vinegar, extra virgin 
olive oil.

Classic Caesar  Salad (G), (D) AED 45                                                      
Lettuce, garlic crouton, poached egg, Caesar dressing, parmesan shavings.

Tuna Nicoise Salad (F), (D) AED 50                                                          
Baby potato, Kenya beans, poached egg, kalamata olive, vine tomato

Greek Salad (V), (D) AED 40                                                             
Tomato, cucumber, olive, red onion, feta cheese, oregano

Comfort Bites
Sandwiches, pizza & burgers 

Holiday Inn Club (G), (D) AED 48
Triple decker sandwich, fried egg, turkey bacon, cheese, chicken 
breast, tomato, lettuce

Piri Piri Chicken Ciabatta (G), (D) AED 45
Marinated chicken breast, avocado, sour cream, lettuce, tomato

Halloumi Wrap (V), (G), (D) AED 42
Grilled halloumi and Mediterranean vegetables with pesto

Chicken Shawarma Wrap (G), (D) AED 46
Arabic spiced chicken, onion, lettuce, tomato, pickles, garlic sauce

The Stock Burger  (G), (D) AED 55
Monterey Jack cheese garnished with red onion, beef tomato, gherkins, 
iceberg lettuce, dressed with our Stock Burger Co. sauce

Veggie Burger (V), (G) AED 50
Falafel or grilled Portobello mushroom, grilled onion, tomato, iceberg 
lettuce and Stock Burger Co. sauce or tahina

Regina Margherita (V), (G), (D) AED 48
Pure buffalo mozzarella, tomato & fresh basil leaves & chili oil

Main Courses
From around the world

Green Thai Chicken Curry AED 80
Tender chicken, green Thai curry,  ginger, Thai basil, coconut milk 
& steamed white rice.

Biryani you Way...(D)
Served with flavored basmati rice, raita, pappadam, pickles
 
 Vegetable AED 70
 Chicken AED 80
 Lamb or prawns (N), (G), (D) AED 90

Malabar Fish Curry (F) AED 75
Served with basmati rice,pappadam, pickle.

From the Grill   
Tenderloin (G), (D) AED 150
Australian grain fed beef served with  Rocket salad, French fries, and 
mushroom or pepper sauce (Gluten free sauces available on request)

Half Grilled Chicken AED 60
Boneless chicken seasoned with sumac powder and French fries or 
potato wedges

Arabic Mixed Grill (D) AED 110
shish taouk, beef kebab, lamb chop and kofta, rice, tomato and fries

Pasta Your Way
Spaghetti, Penne, and Linguini (G) AED 60
Choices of Bolognese, Arrabbiata and Alfredo (D)
Add chicken or shrimps 
(Gluten free pastas available on request)

Dessert
Umm Ali (N), (G), (D) AED 35
Freshly baked puff pastry with nuts and raisins 

Strawberry Cheese Cake (G), (D) AED 35
New York style cheese cake with strawberry 

Fresh Seasonal Fruit Platter (V) AED 40
Selection of exotic fruits

Ice Cream Flavors, Per Scoop (D) AED 15                                                                                    
Choice of vanilla, strawberry or chocolate



            

*All prices are inclusive of taxes and VAT

Bar Menu  
  
Sparkling Wine / Champagne Glass / Bottle

Conte Fosco Cuvée Brut NV  AED 38 / 175
Sparkling, Italy

Laurent Perrier Brut NV AED 595 
Champagne, France                                 

White Wine          

Anakena  AED 35 / 165
Sauvignon Blanc, Central Valley, Chile                                                   

The Riddle Hardy's AED 35 / 165
Chardonay, South East Australia    

Mud House AED 340
Central Sauvignon, Marlborough, New Zealand                              

Red Wine

Anakena  AED 35 / 165
Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile       

Bio Bio AED 35 / 165
Merlot, Italy                                                             

Mud House Central Otago  AED 340
Pinor Noir, Marlborough, New Zealand                            

Nottage Hill, Hardy's AED 230                            
Shiraz, South East Australia

Rosé Wine

Chemin des Sables Rose D' Anjou AED 40 / 195
Loire Valley, France

Chateau de L'aumerde Rosé  AED 380
Cote de Provence, France 

Gin

Tanqueray 10 AED 35 / 700

Hendricks AED 40 / 850

Rum                                                        

Sailor's Jerry AED 35 / 700

Matusalem Gran Reserva AED 35 / 700

 Cheers!
Available through the meal periods

Vodka Glass / Bottle

Kettle One AED 55 / 1200

Grey Goose AED 45 / 1100 

Smirnoff Red AED 28 / 699

Tequila

Jose Cuervo Gold AED 28 / 699

Patron Silver AED 45 / 950

Bourbon Whiskey 

Jim Beam White  AED 28 / 699

Maker's Mark  AED 950

Single Malt Scottish Whiskey 

Monkey Shoulder AED 38 / 950

Laphroaig 10YO AED 1,450

Blended Scottish Whiskey 

Jack Daniel's AED 40 / 950

Canadian Club AED 40 / 950

Chivas Regal 12YO  AED 40 / 950

Johnnie Walker Black Label AED 40 / 950

Bottled Beer 

Corona   AED 30                           

Budweiser AED 28

Heineken AED 28

Almaza (Lebanese Beer) AED 30

Magners Original 500ml AED 45



Bartender's Recommendations 
Silk Route Café Signature Mixes

Cocktails 

Banana Loca AED 35
Bourbon, banana liqueur, fresh lemon juice,  grape fruit bitter, 
fresh mint

Red Peach AED 35
Vodka, red Wine, archer peach liqueur, mapple syrup,  sweet & sour 
juice and soda 

Speakeasy AED 35
White rum, dark Rum, pineapple juice, coffee syrup, augustura

Mocktails

Lemon lime bitter AED 25
Limejuice, sprite, augustura

Gunner AED 25
Ginger ale, ginger beer, augustura 

Cuddle in the Beach AED 25
Pineapple juice, cranberry, peach syrup sweet & sour 

                        

*All prices are inclusive of taxes and VAT

Non Alcoholic Beverage
 
Selection of Soft Drinks AED 15
(Coca cola, sprite, diet coke, ginger ale, tonic water and soda water)

Fresh Juices AED 25 
(Orange, pineapple, watermelon carrot)

Chilled Juices AED 18
(Apple, mango, orange, pineapple) 

Local mineral Water (small)  AED 10

Local mineral Water (large) AED 15

San Pellegrino Sparkling Water (small) AED 18

San Pellegrino Sparkling Water (large) AED 25

Hot Beverages AED 20
Selection of fine teas 

Selection of Coffee AED 25
Cappuccino, Americano, café latte, hot chocolate  (Decaffeinated 
coffee available upon request)

Single / Double Espresso AED 15 / 20

It's time for a refreshment!



                        

حان وقت اإلنتعاش! 

المشروبات غير الكحولية
 

 تشكيلة من المشروبات الخفيفة                    ١٥ درهم
كوكاكوال، سبرايت، دايت كوك، مياه الزنجبيل الغازية، ماء تونيك، ماء صودا

عصائر طازجة                                              ٢٥ درهم
برتقال، أناناس، بطيخ، جزر

 
عصائر مثلجة                                               ١٨ درهم

تفاح، مانجو، برتقال، أناناس
 

     مياه معدنية محلية (زجاجة صغيرة)                   ١٠ درهم
 

         مياه معدنية محلية (زجاجة كبيرة)                   ١٥ درهم
 

مياه فوارة سان بيليغرينو (زجاجة صغيرة)        ١٨ درهم
                     مياه فوارة سان بيليغرينو (زجاجة كبيرة)              ٢٥ درهم

 
                    مشروبات ساخنة                                         ٢٠ درهم

تشكيلة من أفخر ًأصناف الشاي
 

                  تشكيلة من أصناف القهوة                          ٢٥ درهم
كابتشينو، أمريكانو، كافيه التيه، شوكوالتة ساخنة

(قهوة منزوعة الكافيين متوفرة عند الطلب) 

 
  فنجان إسبريسو عادي/ دبل                     ١٥ / ٢٠ درهم

 

 خيار خبير مزج المشروبات
مشروبات مطعم سيلك روت الخاصة

الكوكتيالت 
 

     بانانا لوكا                                                  ٣٥ درهم
بوربون، ليكور الموز، عصير الليمون الطازج، عصير الجريب فروت المّر، نعناع طازج

      ريد بيتش                                                  ٣٥ درهم
   فودكا، نبيذ أحمر، ليكور آرتشر الخوخ، شراب القيقب، عصير حلو وحامض وصودا

        
  سبيك إيزي                                                ٣٥ درهم

 رم أبيض، رم داكن، عصير أناناس، مستخلص القهوة، شراب األنجستورا
 

الموكتيالت
                        عصير الليمونادة المّر                                   ٢٥ درهم

 عصير الليمون، سبرايت، شراب األنجستورا
 

                     جانر                                                          ٢٥ درهم
مياه الزنجبيل الغازية، شراب الشعير بالزنجبيل، انجوستورا

 
      كادل إن ذا بيتش                                       ٢٥ درهم

عصير األناناس، الكرنبري، شراب الدراق الحلو والمّر

 

            

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة *



            

متوفر طوال فترة تقديم الوجبات 

 

بصحتكم! 

المشروبات الكحولية
نبيذ فوار / شمبانيا                        كأس / زجاجة
كونت فوسكو كوفي بروت غير معتق     ٣٨ / ١٧٥ درهم

           إيطاليا

لوران بيريه بروت، غير معتق                       ٥٩٥ درهم
شمبانيا، فرنسا 

                                  نبيذ أبيض
 أناكينا                                               ٣٥ / ١٦٥ درهم

                                                ساوفيجنون بالنك، سينترال فالي، تشيلي

ذا ريدل هارديز                                   ٣٥ / ١٦٥ درهم
 شاردونيه، جنوب شرق أستراليا

َمد هاوس                                                ٣٤٠ درهم
                                             سينترال ساوفيجنون، مارلبورو، نيوزيلندا 

 
                                                                                     نبيذ أحمر

أناكينا                                               ٣٥ / ١٦٥ درهم
                                               كابرنيه ساوفيجنون، سينترال فالي، تشيلي

بايو بايو                                            ٣٥ / ١٦٥ درهم
                                                                                    ميرلو، إيطاليا

َمد هاوس سينترال أوتاجو                         ٣٤٠ درهم
                                         بينو نوار، مارلبورو، نيوزيلندا

نوَتج هيل، هارديز                                      ٢٣٠ درهم
                                                            شيراز، جنوب شرق أستراليا

نبيذ وردي
شومان دي سابل روز دانجو                   ٤٠ / ١٩٥ درهم

                                               لوار فاليه، فرنسا

شاتو دو لوميراد روز                                  ٣٨٠ درهم
                                                               كوت دو بروفانس، فرنسا

 جن
تانكويراي ١٠                                        ٣٥ / ٧٠٠ درهم
                                                                                                      هندريكس                                          ٤٠ / ٨٥٠ درهم

رم
 

سيلرس جيري                                     ٣٥ / ٧٠٠ درهم
                                                                               

                                                             ماتوسليم جران ريزيرفا                         ٣٥ / ٧٠٠ درهم

                        

فودكا                                         كأس / زجاجة
                                                                                                    كيتل وان                                          ٥٥ / ١٢٠٠ درهم
                                                                                                    جراي جوز                                           ٤٥ / ١١٠٠ درهم

  
                                                                                        سميرنوف ريد                                    ٢٨ / ٦٩٩ درهم

تيكيال
                                                                          خوسيه كورفو جولد                            ٢٨ / ٦٩٩ درهم
                                                                                      باترون سيلفر                                     ٤٥ / ٩٥٠ درهم

بوربون ويسكي
                                                          جيم بيم أبيض                                    ٢٨ / ٦٩٩ درهم
                          ميكرز مارك                                              ٩٥٠ درهم

سينجل مالت، ويسكي اسكتلندي 
                                                           مانكي شولدر                                    ٣٨ / ٩٥٠ درهم
                                                                                الفروايج معتق لـ ١٠ سنوات                         ١٤٥٠ درهم

ويسكي اسكتلندي مخلوط
                                                             جاك دانيلز                                          ٤٠ / ٩٥٠ درهم
                                                       كاناديان كلوب                                     ٤٠ / ٩٥٠ درهم
                                                       شيفاز ريجال ١٢ عاما                             ٤٠ / ٩٥٠ درهم
                                                                                    جوني ووكر بالك ليبل                           ٤٠ / ٩٥٠ درهم

بيرة معبئة
                                                                                                                          كورونا                                                       ٣٠ درهم
                                                                                                                     بادوايزر                                                     ٢٨ درهم
                                                                                       هينكين                                                     ٢٨ درهم
                                                                                                  ألمازا (بيرة لبنانية)                                       ٣٠ درهم
 ماجنرز أصلي ٥٠٠ مل                                    ٤٥ درهم

            

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة *



الشوربات
 شوربة الخضار الصحية (ن)                             ٣٠ درهم

ُتقّدم مع قطع الخبز المحّمص
 

 شوربة توم يوم كونج التايلندية (س) (أ)          ٤٠ درهم
  

 شوربه العدس العربية التقليدية (ن) (ج)         ٣٠ درهم
م مع الخبز العربي المقلي والليمون ُتقدَّ

 
 شوربة اليوم من سيلك روت (ن) (م)                ٣٠ درهم

المقبالت والسلطات
 سلطة الكينوا العضوية (ج) (أ)                        ٤٠ درهم

خيار، فجل، أفوكادو، جزر، فليفلة حلوة، خل، زيت الزيتون البكر الممتاز
 

 سلطة سيزر التقليدية (ج) (أ)                        ٤٥ درهم
خس، ثوم محّمص، بيض مسلوق

تتبيلة سيزر، جبن بارميزان مبشور 
 

 سلطة نيسواز مع التونا (س) (أ)                     ٥٠ درهم
ثمار البطاطس الصغيرة، فاصولياء كينيا، بيض بوشيه، زيتون كاالماتا، طماطم كرزية

 
 سلطة يونانية (ن) (أ)                                    ٤٠ درهم

طماطم، خيار، زيتون، بصل أحمر، جبنة فيتا، أوريجانو

وجبات سريعة
سندويش، بيتزا وبرجر 

 
 كلوب ساندويش هوليداي إن (ج) (أ)              ٤٨ درهم

 سندويش مكون من ثالث طبقات، بيض مقلي، لحم الحبش المقدد، جبنة، صدر
دجاج، طماطم، خس

 
 شيباتا دجاج بيري بيري (ج) (أ)                                      ٤٥ درهم

صدر دجاج ُمتّبل، أفوكادو، كريمة حامضة، خس ، طماطم
 

 لفائف جبن الحلومي (ن) (ج) (أ)                       ٤٢ درهم
جبن الحلومي المشوي والخضار المتوسطية مع صلصة البيستو

 
 لفائف شاورما الدجاج (ج) (أ)                          ٤٦ درهم

ه بتوابل عربية، بصل، خس، طماطم، مخلل، صلصة الثوم دجاج ُمنكَّ
 

 ذا ستوك برجر (ج) (أ)                                   ٥٥ درهم
جبن مونتري جاك مزين بالبصل األحمر، لحم بقر

طماطم، خيار مخّلل، خس آيسبرغ متّبل
مع صلصة المطعم ستوك برغر كو

 برجر بالخضروات (ن) (ج)                                 ٥٠ درهم
فالفل أو فطر بورتوبيللو مشوي، بصل مشوي

طماطم، خس آيسبرغ وصلصة ستوك برغر كو. أو طحينة
.

 ريجينا مارغريتا (ن) (ج) (أ)                              ٤٨ درهم
جبن موزاريال بافلو، طماطم وأوراق الريحان الطازجة وزيت حار

                        

األطباق الرئيسية
أصناف مستوحاة من أرجاء العالم

 
 دجاج تايالندي بالكاري األخضر                        ٨٠ درهم
 أصابع صدور الدجاج، كاري أخضر تايالندي، زنجبيل، ريحان تايالندي، حليب جوز الهند

وأرز أبيض مطهو على البخار
 

 طبق برياني محّضر وفق الرغبة....(أ)  
ه، رايتا، بابادام، مخّلل    ما تفضلونه من أرز بسمتي ُمنكَّ

 
   الخضار                                                ٧٠ درهم
  الدجاج                                                                              ٨٠ درهم
                           لحم الضأن أو الروبيان (م) (ج) (أ)              ٩٠ درهم

 
 سمك ماالبار بالكاري (س)                            ٧٥ درهم

م مع أرز بسمتي، بابادام، مخّلل ُيقدَّ
 

 أطباق مشوية
 شريحة مشوية من لحم الخاصرة (ج) (أ)           ١٥٠ درهم

م مع  لحم البقر األسترالي الُمغّذى على الحبوب ُيقدَّ
 سلطة الجرجير، بطاطس مقلية وصلصة الفطر أو الفلفل-الصلصات الخالية من

الجلوتين متوفرة عند الطلب
 

 دجاج نصف مشوي                                       ٦٠ درهم
 دجاج منزوع العظم ُمتّبل بالسماق المطحون مع البطاطس المقلية أو أصابع

البطاطس
 

 مشاوي عربية مشكلة (أ)                              ١١٠ درهم
 شيش طاووق، كباب بلحم البقر، قطع لحم الضأن المشوية وكفتة، أرز، طماطم

وبطاطس مقلية

أصناف باستا محّضرة وفق الرغبة 
 سباجيتي، بيني ولينغويني (ج)                       ٦٠ درهم

     خياركم المفّضل من صلصة البولونيز، األرابياتا وألفريدو (أ) 
مع إضافة الدجاج أو القريدس

(الباستا الخالية من الجلوتين متوفرة عند الطلب) 

الحلويات 
 أم علي (م) (ج) (أ)                                        ٣٥ درهم

معجنات طرية وطازجة مع المكسرات والزبيب
 

 كيك الجبن بالفراولة (ج) (أ)                                         ٣٥ درهم
كيك الجبن بالطريقة النيويوركية مع الفراولة

 
 طبق فاكهة موسمية طازجة (ن)                   ٤٠ درهم

تشكيلة من الفواكه االستوائية
 

                                 تشكيلة من اآليس كريم لكّل مغرفة (أ)           ١٥ درهم
خياركم المفّضل من الفانيليا أو الفراولة أو الشوكوالتة

            

من األحد إلى الخميس:  ١٢ ظهرًا حتى ٣ بعد الظهر 
 من الجمعة إلى السبت:  ١٢:٣٠ بعد الظهر حتى ٣:٣٠ بعد الظهر

وقت الغذاء هو األفضل

إذا كان لديك أي متطلبات غذائية أو حساسية يجب أن نعرف بها، يرجى اعالمنا عندما تطلب األكل 
 (ن) نباتي (ج) يحتوي على الجلوتين، (س) يحتوي على السمك أو المحار، (م) يحتوي على المكسرات، (أ) يحتوي على منتجات األلبان، (ح) حار  

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة *



فطور حسب الطلب
 عصير طازج                                                ٢٥ درهم

تفاح، برتقال، بطيخ، جزر
 

 طبق من الفواكه الموسمية الطازجة (ن)        ٤٠ درهم
مع تشكيلة من التوت الموسمي الطازج

 
 طبق متنوع من أصناف جبنة كونتيننتال (أ)       ٤٠ درهم

جبنة بري، جبنة زرقاء، جبنة شيدر وجبنة فيتا
 

 طبق متنوع من لحوم كونتيننتال الباردة         ٤٥ درهم
 لحم عجل، مرتديال الدجاج ولحم الحبش

 مربى الفاكهة (ن)                                       ٣٠ درهم
مشمش مطهو، برقوق مجفف، توت مشكل

 بوريدج (أ)                                                   ٣٠ درهم
عصيدة الشوفان الكريمية والساخنة

 فول مدّمس (ن)                                          ٣٠ درهم
يقّدم مع الطماطم، البصل، زيت الزيتون والخبز العربي 

 
 لبنة (أ)                                                       ٣٠ درهم

حبوب ولبن الزبادي
 مع ما تفضلونه من: لحم الحبش المقدد، سجق الدجاج أو لحم البقر، بطاطس هاش 

 براون، فطر، فاصولياء مطبوخة وطماطم مشوية
 بيض محّضر وفق الرغبة (أ)                            ٤٥ درهم
 بيضتان بلديتان طازجتان محضرتان وفق الرغبة – مقلي، مطبوخ، مخفوق، مسلوق

 أو أومليت، تقدم مع ما تفضلونه من: لحم الحبش المقدد، سجق الدجاج أو لحم
البقر، بطاطس هاش براون، فطر، فاصولياء مطبوخة وطماطم مشوية

 ثالث بيضات أومليت أو أومليت بياض البيض (أ) ٤٥ درهم
 مع ما تفضلونه من: الطماطم، الجبنة، الفطر، البصل، والفليفلة والفلفل الحار.

 الخيار المفضل من األطباق الجانبية.... لحم الحبش المقدد، سجق الدجاج أو لحم
البقر، بطاطس هاش براون، فطر، فاصولياء مطبوخة وطماطم مشوية

 بيض بينديكت (أ)                                         ٤٥ درهم
 بيضتان مطبوختان على شريحة من الخبز المحّمص مع لحم الحبش المقدد، هليون،

وصلصة هولندية

تشكيلة من أنواع لبن الزبادي
 تشكيلة من أنواع الحبوب (ج) (أ)                     ٢٥ درهم

كورن فليكس، حبوب كاملة، فروستيز أو مقرمشات األرز أو حبوب مويسلي
تقدم مع حليب كامل الدسم، منزوع الدسم أو حليب الصويا (ساخن أو بارد) 

             تشكيلة من لبن الزبادي كامل الدسم أو منخفض الدسم أو بنكهة الفواكه (أ) 

من األحد إلى الخميس:  ٦:١٥ صباحًا حتى ١٠:٣٠ صباحًا 
 من الجمعة إلى السبت:  ٧ صباحًا حتى ١١ صباحًا

وجبة إفطار للمتميزين

إذا كان لديك أي متطلبات غذائية أو حساسية يجب أن نعرف بها، يرجى اعالمنا عندما تطلب األكل 
 (ن) نباتي (ج) يحتوي على الجلوتين، (س) يحتوي على السمك أو المحار، (م) يحتوي على المكسرات، (أ) يحتوي على منتجات األلبان، (ح) حار  

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة *

باقات عروض الفطور
 استهّلوا يومكم بوجبة فطور صحّية ولذيذةـ

 كافة باقات العروض يتم تقديمها مع إحدى العصائر الطازجة (برتقال، أناناس، جريب 
فروت، بطيخ أحمر، جزر) إضافة إلى كوب من الشاي أو القهوة

فطور كونتيننتال 24 ساعة (ج) (أ)                               ٨٥ درهم
المعجنات: كروسان سادة، بان أو شوكوال، معجنات دنماركية

 سلة الخبز: باجيت أبيض وأسمر، خبز وتوست، زبدة، زبدة مارغرين، تشكيلة من
المربيات، عسل

تشكيلة من أنواع الجبنة، شرائح لحم، زبادي عادي أو قليل الدسم 
 ٣ حصص من الفواكه المقطعة شرائح 

 
فطور أمريكي (ج) (أ)                                                          ٩٥ درهم

المعجنات: كروسان سادة، بان أو شوكوال، معجنات دنماركية، معجنات متنوعة
 سلة الخبز: باجيت أبيض وأسمر، خبز وتوست، زبدة، زبدة مارغرين، تشكيلة من

المربيات، عسل
 خياركم من حبوب الفطور: كورن فليكس، أول بران، فروستيز أو رايس كريسبيس أو

ميسلي
 بيض َمزارع عدد ٢ مطهو حسب الطلب مع خياركم من لحم الحبش المقدد، الدجاج،

سجق اللحم البقري
بطاطس هاش براون، طماطم مشوية، فاصولياء مطبوخة، فطر
مزيج من الفواكه الموسمية المقطعة شرائح وكومبوت الفواكه

 
                                                                                                                                  فطور عربي (ج) (أ)                                       ٩٥ درهم

فول مدمس، حمص، لبنة، جبنة فيتا مع المخلل والخبز العربي
 بيض مقلي عدد 2 مع خياركم من لحم الحبش المقدد، الدجاج أو سجق اللحم

البقري، بطاطس هاش براون، طماطم مشوية
تشكيلة من الفواكه المقطعة شرائح

 
                                                                                                                                  فطور صّحي (ج) (أ)                                       ٧٥ درهم

تشكيلة من شرائح الفواكه الطازجة
زبادي قليل الدسم، رقائق الذرة كورن فليكس، أول بران، ميسلي

 حليب قليل الدسم أو حليب الصويا، أومليت بياض البيض الخالي من الكوليسترول
 مع طماطم مشوية وخبز القمح الكامل األسمر

 
                                                                                                                                          سلة معجنات (ج) (أ)                                      ٤٠ درهم

ه، كرواسون بالشوكوالته، فطائر دانماركية كرواسون سادة وُمنكَّ
تشكيلة صحية من المافن، لفائف خبز وباجيت، خبز محّمص، زبدة، سمن المارجرين النباتي

مربيات متنوعة وعسل
 
فطائر البان كيك والوافل 

  بان كيك باللبن الرائب (ج) (أ)                           ٤٠ درهم
مع شراب القيقب الساخن، مربى التوت أو الكريمة المخفوقة

الوافل البلجيكي (ج)                                    ٤٠ درهم
مع شراب القيقب الساخن، مربى التوت أو الكريمة المخفوقة





 

مطعم سيلك روت كافيه 

 


