
  Eats &
treats

Room Service Menu



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 65
Pastry: plain croissant and pain au chocolat, Danish pastry 
Bread basket: White & brown baguette, breads and toasts, butter, 
margarine, assorted preserves, honey 
Assorted cheese, sliced meats, plain or low fat yogurt 
Three sliced fruits 

American Breakfast (G) (D)  AED 85
Pastry: plain croissant and pain au chocolat, 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 browns, grilled tomato, baked beans, mushroom 
Assorted slices of fruit and fruit compote 

Arabic Breakfast (G) (D)  AED 85
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 browns, grilled tomato 
Assorted sliced fruits 

باقات عروض الفطور
استهّلوا يومكم بوجبة فطور صحّية ولذيذة

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

AED 65 فطور كونتيننتال 24 ساعة
المعجنات: كروسان سادة، بان أو شوكوال، معجنات دنماركية

سلة الخبز: باجيت أبيضوأسمر، خبر وتوست، زبدة مارغرين، تشكيلة من المربيات، عسل
تشكيلة من أنواع الجبنة، شرائح لحم، زبدي عادي أو قليل الدسم

AED 85 فطور أمريكي
 المعجنات: كرواسان سادة، بان أو شوكوال، معجنات دنماركية، معجنات متنوعة

سلة الخبز: باجيت أبيض وأسمر، خبز وتوست، زبدة، زبدة مارغين، تشكيلة من المربيات، عسل
خياركم من حبوب الفطور: كورن فليكس، أول بران، فروستيز أو رايس كريسبيس أو ميسلي

بيص َمزارع عدد   مطهوحسب الطلب مع خياركم من لحم الحبش المقدد، الدجاج، سجق اللحم البقري
 بطاطس هاش براون، طماطم مشوي، فاصولياء مطبوخة، فطر
مزيج من الفواكه الموسمية المقطعة شرائح وكومبوت الفواكه

AED 85 فطور عربي
فول مدمس، حمص، لبنة، جبنة مع المخلل والخبز العربي

بيض مقلي عدد   مع خياركم من لحم الحبش المقدد، الدجاج أو سجق اللحم
البقري، بطاطس هاش براون، طماطم مشوية

تشكيلية من الفواكه المقطعة شرائح

Ready, set, breakfast! إستعدوا لوجبة اإلفطار

حصص من الفواكه المقطعة شرائح 3

Served from 5:30 AM to 11 AM 5:3011:00ُتقَدم من الساعة               صباحًا  وحتى الساعة            صباحًا



إستعدوا لوجبة اإلفطار
5:3011:00ُتقَدم من الساعة               صباحًا  وحتى الساعة            صباحًا

Eat like a king 
all day long!

Soups 
Traditional Lentil Soup (V) AED 30
With toasted Arabic bread and lemon 

Salads 
Classic Chicken Caesar (G) (D) AED 55
Lettuce, garlic crouton, poached egg, Caesar dressing 
parmesan shavings 

Fattoush (G) (V) AED 40
Cucumber, capsicums, red onion and  
Arabic bread croutons & pomegranate molasses 

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

Chicken Shawarma Wrap (G) (D) AED 48
Arabic spiced chicken, onion, lettuce, tomato,  
pickles, garlic sauce 

The Stock Burger (N) (G) (D) AED 65
Tender beef pattie, cheddar cheese with pickled red 
onions, tomato, gherkins, iceberg lettuce & our SB sauce 

Pizzas & Pastas
Pepperoni Hot Pizza (G) (D) AED 55
Double beef pepperoni sausage, tomatoes, red onions,  
mozzarella & jalapeno chili 

Spaghetti, Penne and Liguini  AED 70
Your choice of Bolognese, Arrabbiata or Alfredo sauce 
Add chicken or shrimps 
Gluten free pastas available on request 

 Margherita Pizza (V) (G) (D) AED 50
Pure buffalo mozzarella, tomato & fresh basil leaves 

أطباق الشوربة
AED 30 شوربة عدس تقليدية 

مع الخبز العربي المحقص والليمون

 السلطات والمقبالت
AED 55 سلطة سيزر بالدجاج الكالسيكية 

خس، قطع خبز منكه بالثوم، بيضة مطبوخة، تتبيلة سيزر، شرائح جبنة بارميزان

AED 40 فتوش
خيار، فلفل حلو، بصل أحمر، قطع خبز عربي محّمص، ديس رمان

السندويش والبرجر
AED 48 كلوب هوليدي إن 

 سندويشة من 3 طبقات: بيض مقلى، لحم حبش مقدد، جبنة، صدر دجار، طماطم، خس

AED 48 لفائف شاورما الدجاج
دجاج بالتوابل العربية، بصل، خس، طماطم، مخلل، كريم ثوم

AED 65 ستوك برجر
فطيرة لحم بقري طرية ، جبنة شيدر مع مخلل أحمر 

البصل والطماطم والخيار والخس وصلصة 

البيتزا والباستا
AED 55 بيبروني هوت بيزا

سجق بيبروني بكمية مضاعفة من لحم البقر، طماطم، بصل أحمر، جبنة موزاريال

AED 70 سباغيتي، بيني، لينغويني
خياركم من صلصة بولونيز، أو آرابياتا، أو الفريدو

يمكن إضافة دجاج أو قريدس
تتوافر أطباق باستا خالية من الجلوتين عند الطلب

AED 50 بيتزا مارغريتا
موزاريال جاموس ، طماطم وأوراق ريحان طازجة 

جديدةجّرب مأكوالت



Asian Touch
Chicken Fried Rice AED 50
Wok fried chicken breast, spring vegetables, jasmine rice, chili,  
sweet soy sauce, topped with a fried egg 

Biryani Your Way... 
Served with flavoured basmati rice, raita, pappadam and pickles 
 Vegetables  AED 45
 Chicken AED 55
 Lamb or prawns (N) (G) (D) AED 60

 

A Taste of Europe
Half Grilled Chicken AED 80
Boneless chicken seasoned with sumac powder and French fries or  
potato wedges 

Pan Seared Scottish Salmon (F) AED 95
 

Arabian Flavours
 
Selection of Cold Arabic Mezzeh Platter (D) AED 75
Hummus, moutabel, babaghanoush, tabouleh, fattoush and vine leaves 
Served with Arabic bread and Arabic pickled vegetables 

Selection of Hot Arabic Mezzeh Platter (G) AED 85
Beef kebbeh, beef sambousek, cheese sambousek, chickpea falafel, 
Served with Arabic bread and Arabic pickled vegetables 

Arabic Mix Grill (D) AED 120
Shish taouk, beef kebab, lamb chop and kofta, rice, tomato and fries

Our Prime Cuts
Australian grain fed beef served with rocket salad, French fries,
and mushroom or pepper sauce. Gluten free sauces available upon request.

300g Beef Rib Eye AED 130

Sides  AED 25
French Fries 
Steamed Rice 
Side Salad 

Condiments available: tomato ketchup, HP sauce, mustard,  
mayonnaise & tabasco sauce 
 

Desserts 
Umm Ali (N) (G) (D) AED 40
Selection of Seasonal Fruits (V) AED 35
Ice Cream Flavors (Per Scoop) (D) AED 35
Vanilla, strawberry or chocolate 

نكهات آسيوية
AED 50 أرز مقلي مع الدجاج

صدر دجاج مشّوح بالمقالة، خضار، أرز الياسمين، فلفل حار
صلصة الصويا الحلوة، يعلوها بيضة مقلية

برياني حسب الصلب
تقدم مع أرز بسمتي منكه، صاصة رايتا، خبز بابادوم، مخلل

AED 45 بالخضار
AED 55 بالدجاج
AED 60 بلحم الضأن أو القريدس 

نكهات أوروبية
AED 80 نصف دجاج مشوية

دجاج مسّحب ومتّبل بالسّماق المطحون تقدم مع بطاطس
مقلية أو أصابع البطاطس

AED 95 سلمون اسكتلندي مشّوح بالمقالة 

نكهات عربية
AED 75 تشكيل من المقبالت العربية الباردة

حمص، متبل، باباغنوج، تبولة، فتوش، ورق عنب
 تقدم مع خبز عربي ومخلل الخضار العربية

AED 85 تشكيل من المقبالت الساخنة
كباب لحم العجل، سمبوسك لحم العجل، سمبوسك بالجبنة
فالفل الحمص تقدم مع خبز عربي ومخلل الخضار  العربية

AED 120 مشوي عربي مشّكلة
شيش طاووق كباب لحم العجل، لحم الضًان شقف، كفتة

أرز، طماطم، بطاطس مقلية

لحوم فاخرة على طريقتنا
قطع من لحم العجل األستر الى المغّذى بالحبوب، تقدم مع سلطة الجرجير،والبطاطس
 المقلية، وصلصة الفطر أو الفلفل تتوافر صلصات خالية من الجلوتين عند الطلب برجى

AED 130 شريحة لحم أضالع العجل (300 جرام)ز
AED 25 أطباق جانبيةز

بطاطس مقلية
أرز مطهو على البخار

سلطة جانبية
التوابل المتوافرة: كاتشب الطماطم، صلصة، خردل، مايونيز وصلصة تاباسكو

الحلويات
AED 40 أم علي
AED 35 تشكيلة فواكه موسمية
AED 35 (لكل كرة) آيس كريم 

فانيليا، فراولة، شوكوالتهس

Eat like a king 
all day long!

جديدةجّرب مأكوالت



Bar Services 
around the clock!
Served 24/7

Beverage Menu
 Glass / Bottle
Sparkling Wine / Champage 
Conte Fosco Cuvee Brut NV AED 35/160
Laurent Perrier Brut AED 600

White Wine 
Anekena AED 35/175
Da Luca AED 35/160
The Riddle Hardy’s  AED 35/175
Mud House AED 59/340

Red Wine 
Anekena AED 35/165
Bio Bio AED 35/165
Mud House Central Otago AED 59/340
Nottage Hill, Hardy’s AED 230

Gin 
Bombay AED 35/550
Tanqueray AED 35/550
Hendricks AED 45/750

Vodka 
Absolute AED 35/550
Stolinchnaya AED 35/450
Grey Goose AED 45/650

Rum 
Captain Morgan AED 28
Bacardi  AED 28

قائمة المشروبات
 كأس/زجاجة
النبيذ الفوار / الشامبانيا 
AED 160/35 نبيذ كونتي فوسكو كوفي بروت
AED 600 لوران بيرييه بروت

النبيذ األبيض
AED 175/35 أناكينا 
AED 160/35 دا لوكا
AED 175/35 ذا ريدل هاردية
AED 340/59 مد هاوس

النبيذ األحمر
AED 165/35 أناكينا
AED 165/35 بيوبيو
AED 340/59 مد هاوس سنترال أوتاجو
AED 230 نوتاج هيل، هارديز

جن
AED 550/35 بومباي
AED 550/35 تانكويري
AED 750/45 هيندريكس

فودكا
AED 35/550 أبسلوت
AED 450/35 ستولشنايا
AED 650/45 جراي جوز

الرم
AED 28 الكابتين مورغان
AED 28 باكاردي

على مدار الساعةقائمة المشروبات
متوفرة 24 ساعة



Beverage Menu
 Glass / Bottle
Whisky - Single Malt 
Glenfiddich AED 50/700

Whisky 
Johnnie Walker Black Label  AED 45/750
Chivas Regal AED 45/600
Johnnie Walker Red Label  AED 35/550
Jack Daniels AED 35/550

Burbon Whisky
Jim Beam AED 35/550
Markers Mark AED 50

Cognac / Brandy
Remy Martin AED 50

Liqueur
Drambuie AED 35
Grand Marnier AED 35
Jose Cuervo AED 35

Bottled Beer
Budweiser AED 28
Heineken AED 28
Corona AED 28
Bucket of 6 bottled beer AED 119

قائمة المشروبات
 كأس/زجاجة
ويسكي - نوع واحد من الشعير 
AED 700/50 جلينفيديتش

ويسكي
AED 750/45 جوني ووكر بالك ليبل
AED 600/45 (75 سنتيلتر) شيفاز ريجال
AED 550/35 جوني ووكر ريد ليبل
AED 550/35 جاك دانيلز

ويسكي بوربون
AED 500/35 جيم بيم
AED 700/45 ميكرز مارك

كونياك / براندي
AED 50 ريمي مارتن

ليكور
AED 35 درامبوي
AED 35 جران مارنييه
AED 35 خوسيه كويرفو

زجاجات البيرة
AED 28 بادوايزر
AED 28 هينكين
AED 28 كورونا
AED 119 دلو من 6 زجاجات بيرة

Bar Services 
around the clock!
Served 24/7

على مدار الساعةقائمة المشروبات
متوفرة 24 ساعة



Beverage Menu
Soft Drinks 
Coca Cola AED 20
Diet Cola AED 20
Sprite  AED 20
Ginger Ale AED 20
Tonic Water AED 20
Soda Water AED 20
Red Bull AED 35

Chilled Juice
Apple, Orange, Pineapple, Mango AED 20

Still Water
Acqua Panna large (750ml) AED 35
Acqua Panna Small AED 20
Local Mineral Water Large AED 20
Local Mineral Water Small AED 15

Sparkling Water
San Pellegrino Large (750ml) AED 35
San Pellegrino Small  AED 20

Iced Blended Beverages
Chocolate Milk AED 30
Iced Coffee AED 25
Milkshake (vanilla, chocolate) AED 30

Tea AED 25
English Breakfast, Green Tea, Earl Gray, Peppermint 
and Chamomile

Coffee AED 30
Espresso, Cappuccino, Macchiato, Cafe Latte,  
Americano, Turkish Coffee, Hot Chocolate 

قائمة المشروبات
 
مشروبات 
AED 20 كوكا كوال
AED 20 دايت كوال
AED 20 سبرايت
AED 20 مشروب الزنجبيل
AED 20 ماء التونيك
AED 20 ماء الصودا
AED 35 ريد ّبل

العصائر الباردة
AED 20 تفاح، برتقال، أناناس، مانجو

مياه طبيعية غير غازية
AED 35 (زجاجة كبيرة 750 ميليلتر) أكوا بانا
AED 20 (زجاجة صغيرة) أكوا بانا
AED 20 مياه معدنية محلية (زجاجة كبيرة)
AED 15 (زجاجة صغيرة)  مياه معدنية محلية

مياه غاري
AED 35  (زجاجة كبيرة 750 ميليلتر) سان بيليغرينو
AED 20 (زجاجة صغيرة) سان بيليغرينو

 مشروبات باردة
AED 30 شوكوالتة الحليب
AED 25 قهوة مثلجة
AED 30 ميلك شيك - فانيليا أو شوكوالته
 
AED 25 زجاجات البيرة

إنجليش بريكفاست، شاي أخضر، إيرل جراي، نعناع وبابونج

AED 30  القهوة
إسبريسو، كابوتشينو، ماكياتو، كافيه التيه

أمريكانو، قهوة تركية، هوت شوكليت

Bar Services 
around the clock!
Served 24/7

على مدار الساعةقائمة المشروبات
متوفرة 24 ساعة




