
  Eats &
treats

Room Service Menu





Ready, set, breakfast!
Served from 5:30 AM to 11 AM

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 95                                         
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 110                                                                                                                                 
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 110
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 85                                                                                                                                   
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

Eggs & Omelets
Add your favorite sides (turkey bacon, chicken or beef sausage, 
mushrooms, baked beans, hash brown and grilled tomato) for 
AED 10 each.

Eggs Your Way (D) AED 42                                                                                                                                               
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 3 White Omelet (D) AED 45 
With your choice of tomato, cheese, mushroom, onion, capsicum and chili 

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

Something Extra
Fresh Juice AED 28
Apple, orange, watermelon or carrot

Seasonal Fresh Fruit Platter (V) AED 35
With seasonal fresh berries (minimum of 4 types) 

Assorted Continental Cheese Platter (D) AED 38                                                                                                    
Brie cheese, blue cheese, cheddar cheese and feta 

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

Baker’s Basket (G), (D) AED 35                                                                                                                                        
Plain and flavored croissants, pain au chocolate, Danish pastries
Healthy assorted muffins, bread rolls and baguette, toasts, butter, 
margarine
Assorted preserves and honey

Fruit Compote (V) AED 25                                                                                                                                              
Braised apricots, prunes, and mixed berries

Porridge (D) AED 30                                                                                                                                              
Hot and creamy oats

Foul Medammes (V) AED 32                                                                                                                                               
Served with tomato, onion, olive oil and Arabic bread 

Labneh (D) AED 30

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

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 Yogurt (D) AED 20
Choose among full fat or low fat plain yogurt; or fruit flavored yogurt                                                                                                                                           

                                                                                        

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shellfish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy
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



Eat like a king all day long!
Served from 11 AM to 11 PM

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

Vegetable Clear Soup (V) AED 30                                                                                                                                               
With toasted Arabic bread and lemon

Chicken and Sweet Corn Soup AED 35                                                                                                                     
Shredded chicken & corn kernels

Salads & Appetizers 
Marinated Organic Quinoa Salad (V), (G), (D) AED 45                                                                                                                                               
Cucumber, radish, avocado, carrot, bell pepper, vinegar, 
extra virgin olive oil  

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

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

Greek Salad (V), (D) AED 45 
Tomato, cucumber, olive, red onion, feta cheese, oregano

Sandwiches & Burgers
Piri Piri Chicken Ciabatta (G), (D)               AED 55                                                                                                            
Marinated chicken breast, avocado, sour cream, lettuce, tomato

Halloumi Wrap (V), (G), (D) AED 48
Grilled halloumi and Mediterranean vegetables with pesto

“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                                                                                                                                               
Monterey Jack cheese, red onion, tomato, gherkins and ice berg 
lettuce

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

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

Ai Mari e Monti Pizza (G), (F), (D) AED 65                                                                                                            
Tomato, garlic, tiger prawns, mushrooms, mozzarella & chili oil

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

Asian Touch 
Green Thai Chicken Curry AED 90                                                                                                                  
Tender chicken, green Thai curry, straw mushroom Thai ginger,
Thai basil, coconut milk served with jasmine rice 

Vegetable Fried Rice AED 80                                                                                                                            
Wok fried chicken breast, spring vegetables, jasmine rice,
chili, sweet soy sauce, topped with a fried egg 

Biryani Your Way...
Served with flavored basmati rice, raita, pappadam and pickles 

 Vegetable AED 75
 Chicken AED 85
 Lamb or prawns (N), (G), (D) AED 95                                                                                                    

Malabar Fish Curry (F) AED 85                                                                                                                                 
Steamed rice, yogurt raita, pappadum and pickles

Vegetable Tikka Masala  AED 75
Mixed vegetable paneer, cashew and spices served 
with basmati rice, Yogurt raita, pappadum and pickle

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

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shellfish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy
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



Our Prime Cuts
Australian grain fed beef served with rocket salad, French fries, 
and mushroom or pepper sauce. Gluten free sauces available 
onrequest. Please allow 35 min for delivery.

300g Beef Ribeye AED 125

225g Beef Tenderloin AED 150                                                                                                                                       

Sides  AED 25
Buttered Vichy Carrots (D) 
Creamy Mashed Potato (D) 
Steamed Rice 
Side Salad 
Condiments available: tomato ketchup, HP sauce, mustard, 
mayonnaise & tabasco sauce 

Arabian Flavors 
Selection of Cold Arabic Mezze Platter (G) AED 75
Hummus, moutabel, babaghanoush, tabouleh, fattoush and vine 
leaves. Served with Arabic bread and Arabic pickled vegetables

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

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

Seafood Mixed Grill (F) AED 150                                                                                                                                  
Half Omani lobster, king prawn, calamari, cream dory,
 mussels and French fries

Desserts
Cheese Platter (N), (G), (D) AED 55                                                                                                                  
Selection of brie, cheddar, blue cheese, walnut, grapes and crackers

Umm Ali (N), (G), (D) AED 40                                                                                                                                  
Baked puff pastry with nuts

Chocolate and Orange Dome (D) AED 35

Selection of Seasonal Fruits (V) AED 35

Ice Cream Flavors (Per Scoop) (D) AED 35                                                                                                           
Vanilla, strawberry or chocolate

For Our Little Guests 
Sticks and Dips (V) AED 25
Carrot and cucumber sticks, tomato salsa

Spag Bowl (D), (G) AED 32
Mini spaghetti with beef bolognese sauce or tomato ragout (V)
Gluten free pastas available on request

Mini Beef Burger (G) AED 32
100% fresh beef patty, French fries

Mac ‘n’ Cheese (V), (G), (D) AED 32
Baked mini macaroni and cheddar cheese sauce
Gluten free pasta available on request.

Roast Chicken (G) AED 32                                                                                                                                            
100% white meat, mashed potato, gravy, peas and carrots. Gluten free 
gravy available on request.

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shellfish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy
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

Try something new!
Served from 5:30 PM to 11 AM



Late Night Menu
Served from 11:00 PM TO 5:30 AM 

24hrs Continental Breakfast (G), (D) AED 95
Fresh juice (orange, pineapple, grapefruit, watermelon or carrot)
Plain croissant, pain au chocolate, Danish pastry. Assorted breads and 
toast, butter, margarine, assorted preserves, honey. Assorted cheeses, 
sliced meats, Plain or low fat yogurt, assorted slices of fruits. Tea or coffee

Soups, Salads & Appetizers
Traditional Lentil Soup (V) AED 30                                                                                                                     
With toasted Arabic bread and lemon

Vegetable Clear Soup (V) AED 30                                                                                                                            
With toasted Arabic bread and lemon

Marinated Organic Quinoa Salad (V), (G), (D) AED 45                                                                                                                                               
Cucumber, radish, avocado, carrot, bell pepper, vinegar, olive oil

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

Mains
“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
Monterey Jack cheese, red onion, tomato, gherkins & ice berg lettuce

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

Biryani your way...
Served with flavored basmati rice, raita, pappadam and pickles 

 Vegetable AED 75
 Chicken AED 85
 Lamb or prawns (N), (G), (D) AED 95                                                                                                    

Half Grilled Chicken Breast AED 80
Boneless chicken seasoned with sumac powder and French fries or 
potato wedges

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

Desserts
Chocolate and Orange Dome (D) AED 35
Selection of Seasonal Fruits (V) AED 35            
Umm Ali (N), (G), (D) AED 40                                                                                                                                  
Baked puff pastry with nuts

Beverage Menu
 
 Glass/ Bottle

Sparkling wine / champagne

Conte Fosco Cuvée Brut NV AED 35/160
Sparkling, Italy 

Prosecco DOCG Valdo Millesimato  AED 55/250
Sparkling NV, Italy

Laurent Perrier Brut  AED 700
Champagne, France

White Wine

Anakena  AED 35/160
Sauvignon Blanc, Chile

Da Luca AED 35/160
Pinot Grigio, Italy 

The Riddle Hardy’s AED 35/160
Chardonnay, South East Australia 

Mud House AED 290
Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand 

Red Wine

Anakena  AED 35/160
Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile  

Bio Bio  AED 35/160
Merlot, Italy 

Mud House Central Otago  AED 59/290
Pinor Noir, New Zealand 

Nottage Hill, Hardy’s AED 210                                                                                                                                             
Shiraz, South East Australia 

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shellfish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy
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

Late night? No problem!
Served from 11 PM to 5:30 AM. Beverages menus is available 24 hours 



 Glass/Bottle

Gin

Tanqueray  AED 40/650

Hendricks AED 45/700

Vodka

Smirnoff AED 35/500

Grey Goose AED 50/650

Stolichnaya Gold AED 700

Rum

Havana club AED 35

Bacardi AED 35

Whisky - Single Malt

Glenmorangie AED 50/775

Glenfiddich   AED 50/775

Whisky

Johnnie Walker Black Label  AED 45/700

Chivas Regal (75 Cl)  AED 45/700

Chivas Regal (37.5 Cl) AED 400

Johnnie Walker Red Label   AED 35/550

Ballantine’s AED 35/550

Jack Daniels AED 45/675

Canadian Club  AED 35/500

Bourbon Whisky

Jim Beam AED 35/500

Makers Mark AED 45/700

   
*All prices are inclusive of taxes and VAT

Cognac / Brandy

Hennessy VSOP AED 45

Remy Martin AED 50

Liqueur

Bailey’s AED 35

Drambuie   AED 35

Grand Marnier AED 35

Kahlua AED 35

Sambuca AED 35

Bottled Beer

Budweiser AED 30

Heineken AED 30

Corona AED 35

Almaza (Lebanese beer) AED 35

Peroni AED 40

Bar services around the clock!
Served 24 hours



Soft Drinks

Coca Cola  AED 20

Diet Coke AED 20

Sprite AED 20

Ginger Ale  AED 20

Tonic Water AED 20

Soda Water AED 20

Red Bull AED 35

Fresh Juice

Orange, Carrot, Grapefruit, Watermelon AED 30

Chilled Juice

Apple, Orange, Pineapple, Mango AED 20

Still Water

Acqua Panna large  AED 35

Acqua Panna small AED 20

Local mineral water large  AED 20

Local mineral water small  AED 15

Sparkling Water

San Pellegrino large 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, Café Latte,
Americano (black coffee), Turkish Coffee, Hot 
Chocolate 

   
*All prices are inclusive of taxes and VAT



األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة

مشروبات خفيفة

20 درهم كوكا كوال 

20 درهم دايت كوك 

20 درهم سبرايت 

20 درهم مشروب الزنجبيل 

20 درهم ماء التونيك 

20 درهم ماء الصودا 

35 درهم ريد ُبل  

العصائر الطازجة

30 درهم برتقال، جزر، جريب فروت، بطيخ أحمر 

العصائر الباردة

20 درهم تفاح، برتقال، أناناس، مانجو  

مياه طبيعية غير غازية

35 درهم أكوا بانا )زجاجة كبيرة(  

20 درهم أكوا بانا )زجاجة صغيرة(       

20 درهم مياه معدنية محلية )زجاجة كبيرة(     

15 درهم مياه معدنية محلية )زجاجة صغيرة(   

مياه غازية

35 درهم سان بيليغرينو )زجاجة كبيرة(  

20 درهم سان بيليغرينو )زجاجة صغيرة(       

مشروبات باردة

30 درهم شوكوالتة الحليب 

25 درهم قهوة مثلجة 

30 درهم ميلك شيك )فانيليا، شوكوالته( 

25 درهم الشاي 

إنجليش بريكفاست، شاي أخضر، إيرل جراي
نعناع وبابونج

30 درهم القهوة 

إسبريسو، كابوتشينو، ماكياتو، كافيه التيه،
أمريكانو )بالك كوفي(، قهوة تركية، هوت شوكليت



األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة

كأس/زجاجة  

ِجن

650/40 درهم تانكويري  

700/45 درهم  هيندريكس 

فودكا

500/35 درهم سميرنوف 

650/50 درهم جراي جوز 

700 درهم  ستولشنايا جولد 

الُرم

35 درهم هافانا كلوب 

35 درهم  باكاردي 

ويسكي - نوع واحد من الشعير

775/50 درهم جلينمورنجي 

775/50 درهم جلينفيديتش 

ويسكي

700/45 درهم جوني ووكر بالك ليبل 

700/45 درهم شيفاز ريجال )75 سنتيلتر( 

400 درهم شيفاز ريجال  )37.5 سنتيلتر(  

550/35 درهم جوني ووكر ريد ليبل 

550/35 درهم بالنتاينس 

675/45 درهم جاك دانيلز 

500/35 درهم كاناديان كلوب 

ويسكي بوربون

500/35 درهم جيم بيم 

700/45 درهم ميكرز مارك 

كونياك / براندي

45 درهم هينيسي معتق فاخر  

50 درهم  ريمي مارتن 

ليكور

35 درهم بايليز 

35 درهم درامبوي 

35 درهم جران مارنييه 

35 درهم كالوا 

35 درهم سامبوكا 

زجاجات البيرة

30 درهم بادوايزر 

30 درهم هينكين 

35 درهم كورونا 

35 درهم ألمازا )بيرة لبنانية(  

40 درهم  بيروني 

قائمة المشروبات على مدار الساعة
متوفرة 24 ساعة



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

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة

قائمة العشاء المتأخر
من الساعة 11 مساًء حتى الساعة 5:30 صباحًا

95 درهم فطور كونتيننتال 24 ساعة )ج( )أ( 
عصائر طازجة )برتقال، أناناس، جريب فروت، بطيخ أحمر، جزر(

كروسان سادة، بان أو شوكوال، معجنات دنماركية، تشكيلة من أصناف الخبز 
والتوست، زبدة، زبدة مارغرين، تشكيلة من المربيات، عسل، تشكيلة من أنواع الجبنة، 

شرائح لحم، زبادي عادي أو قليل الدسم، شرائح فواكه متنوعة، شاي أو قهوة

الشوربة، السلطات والمقبالت
30 درهم شوربة عدس تقليدية )ن( 

مع الخبز العربي المحّمص والليمون

30 درهم                                                                                                             شوربة خضار )ن( 
مع الخبز العربي المحّمص والليمون

45 درهم سلطة الكينوا العضوية المتبلة )ن( )ج( )أ( 
خيار، فجل، أفوكادو، جزر، فلفل حلو، خل، زيت زيتون بكر ممتاز

55 درهم سلطة سيزر بالدجاج الكالسيكية )ج( )أ( 
خس، قطع خبز منّكه بالثوم، بيضة مطبوخة، تتبيلة سيزر، شرائح جبنة بارميزان                                                                                                                                         

أطباق رئيسية  
48 درهم                                                                                                                                              كلوب هوليدي إن )ج( )أ( 
سندويشة من 3 طبقات، بيض مقلي، لحم حبش مقدد، جبنة، صدر دجاج، طماطم، خس

48 درهم لفائف شاورما الدجاج )ج( )أ( 
دجاج بالتوابل العربية، بصل، خس، طماطم، مخلل، كريم ثوم

65 درهم ستوك برجر )ن( )ج( )أ( 
جبنة مونتري جاك، بصل أحمر، طماطم، خيار مخلل، الخس الثلجي

70 درهم سباغيتي، بيني، لينغويني 
خياركم من صلصة بولونيز، أو آرابياتا، أو ألفريدو   

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

برياني حسب الطلب
ُتقّدم مع أرز بسمتي منّكه، صلصة رايتا، خبز بابادوم، مخلل

75 درهم بالخضار    
85 درهم  بالدجاج   
بلحم الضأن أو القريدس )م( )ج( )أ(  95 درهم  

 
80 درهم نصف صدر دجاج مشوي 
دجاج مسّحب ومتّبل بالسّماق المطحون مع بطاطس مقلية أو أصابع البطاطس

120 درهم مشاوي عربية مشّكلة )أ( 
شيش طاووق، كباب لحم العجل، لحم الضأن شقف، كفتة، أرز، طماطم، بطاطس مقلية

الحلويات 
35 درهم دوم الشوكوالتة والبرتقال )أ( 
35 درهم تشكيلة من الفواكه الموسمية )ن( 

40 درهم                                                                                                                             أم علي )ن( )ج( )أ( 
معجنات مقرمشة مخبوزة مع المكسرات

قائمة المشروبات
 

كأس/زجاجة  
النبيذ الفوار/الشامبانيا

160/35 درهم نبيذ كونتي فوسكو كوفي بروت 
فوار، غير معتق، إيطاليا

250/55 درهم نبيذ بروسيكو )دي أو سي جي( فالدو مليسيماتو 
فوار، غير معتق، إيطاليا

700 درهم لوران بيرييه بروت  
شامبانيا، فرنسا

 

النبيذ األبيض
160/35 درهم أناكينا 

سوفينيون بالن، تشيلي

دا لوكا  160/35 درهم
بينو جريجيو، إيطاليا

160/35 درهم ذا ريدل هارديز 
شاردوني، جنوب شرق أستراليا

290 درهم َمد هاوس  
سوفينيون بالن، مارلبورو، نيوزيلندا                    

النبيذ األحمر
160/35 درهم أناكينا  

كابيرني سوفينيون، سنترال فالي، تشيلي

160/35 درهم بيو بيو  
ميرلو، إيطاليا

290/59 درهم َمد هاوس سنترال أوتاجو  
بينو نوار، نيوزيلندا

210 درهم نوتاج هيل، هارديز   
شيراز، جنوب شرق أستراليا

الوقت متأخر؟ ال مشكلة!
ُتقّدم من الساعة 11 مساًء وحتى الساعة 5:30 صباحًا.  قائمة المشروبات متوفرة 24 ساعة



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

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة

لحوم فاخرة على طريقتنا 
قطع من لحم العجل األسترالي المغّذى بالحبوب، ُتقّدم مع سلطة الجرجير، والبطاطس 
المقلية، وصلصة الفطر أو الفلفل تتوافر صلصات خالية من الجلوتين عند الطلب يرجى 

االنتظار لمدة 35 دقيقة إلعداد الوجبة
 

125 درهم شريحة لحم أضالع العجل )300 جرام( 
150 درهم                                                                             لحم العجل تاندرلين )225 جرام( 

 
25 درهم أطباق جانبية 

جزر فيشي بالزبدة )أ(
بطاطس مهروسة بالكريمة )أ(

أرز مطهو على البخار
سلطة جانبية

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

نكهات عربية 
75 درهم تشكيلة من المقبالت العربية البادرة )ج( 

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

 
85 درهم تشكيلة من المقبالت الساخنة )ج( 

كباب لحم العجل، سمبوسك لحم العجل، سمبوسك بالجبنة، 
فالفل الحمص ُتقّدم مع خبز عربي ومخلل الخضار العربية

 
120 درهم مشاوي عربية مشّكلة )أ( 

شيش طاووق، كباب لحم العجل، لحم الضأن شقف، كفتة، 
أرز، طماطم، بطاطس مقلية

 
150 درهم تشكيلة من ثمار البحر المشوية )س( 

نصف كركند ُعماني، قريدس الملك، كاالماري، سمك دوري الطري، 
بلح البحر، بطاطس مقلية

الحلويات 
 

55 درهم طبق أصناف الجبنة )م( )ج( )أ( 
تشكيلة من أنواع الجبنة التالية: جبنة بري الفرنسية، شيدر، 

جبنة زرقاء، جوز، عنب، رقائق مقرمشة

40 درهم أم علي )م( )ج( )أ( 
معجنات مقرمشة مخبوزة مع المكسرات

35 درهم دوم الشوكوالتة والبرتقال )أ( 
35 درهم تشكيلة فواكه موسمية )ن( 

35 درهم آيس كريم )لكل كرة( )أ( 
فانيليا، فراولة، شوكوالته

لألطفال الصغار
25 درهم أصابع مع صلصة التغميس )ن( 

شرائح جزر وخيار مع صلصة الطماطم

32 درهم طبق سباغيتي )ج( )أ( 
طبق سباغيتي صغيرة الحجم مع صلصة بولونيز لحم البقر أو يخنة الطماطم )ن(

تتوافر أطباق باستا خالية من الجلوتين عند الطلب
 

32 درهم برجر لحم العجل )صغير الحجم( )ج( 
شريحة من لحم العجل المفروم الصافي 100%، بطاطس مقلية

32 درهم  معكرونة بالجبنة )ن( )ج( )أ( 
معكرونة صغيرة الحجم مخبوزة مع صلصة جبنة شيدر

تتوافر أطباق باستا خالية من الجلوتين عند الطلب
 

32 درهم  دجاج مشوي )ج( 
لحم أبيض صافي 100%، بطاطس مهروسة، صلصة، بازالء، جزر تتوافر صلصات خالية 

من الجلوتين عند الطلب

جّرب مأكوالت جديدة
ُتقّدم من الساعة 5:30 مساًء وحتى الساعة 11 صباحًا



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

األسعار تشمل جميع الرسوم وضريبة القيمة المضافة

أطباق الشوربة
شوربة عدس تقليدية )ن(   30 درهم

مع الخبز العربي المحّمص والليمون

30 درهم شوربة خضار )ن(  
مع الخبز العربي المحّمص والليمون

35 درهم                                                                                                                      شوربة الدجاج والذرة الحلوة 
قطع صغيرة من الدجاج وحبوب الذرة

السلطات والمقبالت 
45 درهم                                                                                                                                              سلطة الكينوا العضوية المتبلة )ن( )ج( )أ( 
خيار، فجل، أفوكادو، جزر، فلفل حلو، خل، زيت زيتون بكر ممتاز                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
55 درهم سلطة سيزر بالدجاج الكالسيكية )ج( )أ( 

خس، قطع خبز منّكه بالثوم، بيضةمطبوخة، تتبيلة سيزر، شرائح جبنة بارميزان                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     

40 درهم                                                                                                                           فتوش )ن(  
خيار، زيتون كاالماتا، فلفل حلو، بصل أحمر، قطع خبز عربي محّمص، دبس رمان

45 درهم                                                                                                                                      سلطة يونانية )ن( )أ( 
طماطم، خيار، زيتون، بصل أحمر، جبنة فيتا، برتقال

السندويش والبرجر 
55 درهم                                                                                                            دجاج بيري بيري مع خبز شاباتا اإليطالي )ج( )أ( 

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

48 درهم                                                                                                                     لفائف جبنة حلوم )ن( )ج( )أ( 
جبنة حلوم مشوية، خضار متوسطية، صلصة بيستو

48 درهم                                                                                                                                             كلوب هوليدي إن )ج( )أ( 
سندويشة من 3 طبقات: بيض مقلي، لحم حبش مقدد، جبنة، صدر دجاج، 

طماطم، خس

لفائف شاورما الدجاج )ج( )أ(  48 درهم              
دجاج بالتوابل العربية، بصل، خس، طماطم، مخلل، كريم ثوم

65 درهم ستوك برجر )م( )ج( )أ( 
جبنة مونتري جاك، بصل أحمر، طماطم، خيار مخلل، الخس الثلجي

البيتزا والباستا
50 درهم ريجينا مارجريتا )ن( )ج( )أ( 

موزاريال بافلو أصلية، طماطم، أوراق حبق طازجة

55 درهم بيبروني هوت )ج( )أ(  
سجق بيبروني بكمية مضاعفة من لحم البقر، طماطم، بصل أحمر، جبنة موزاريال، 

فلفل هاالبينيو

آي ماري إي مونتي )ج( )س( )أ(  65 درهم
طماطم، ثوم، قريدس النمر، فطر، جبنة موزاريال، زيت الفلفل الحار

70 درهم سباغيتي، بيني، لينغويني 
خياركم من صلصة بولونيز، أو آرابياتا، أو ألفريدو   

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

نكهات آسيوية
90 درهم دجاج بالكاري التايلندي األخضر 

دجاج طري، كاري تايلندي أخضر، فطر، زنجبيل تايلندي، حبق تايلندي، 
حليب جوز الهند، ُتقّدم مع أرز الياسمين

 
80 درهم أرز مقلي مع الخضار 

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

 
برياني حسب الطلب

ُتقّدم مع أرز بسمتي منّكه، صلصة رايتا، خبز بابادوم، مخلل

75 درهم بالخضار    
85 درهم بالدجاج   
بلحم الضأن أو القريدس )م( )ج( )أ(  95 درهم  
85 درهم سمك ماالبار بالكاري )س(  

أرز مطهو على البخار، زبادي منّكه بتوابل رايتا، خبز بابادوم،مخلل
 

75 درهم تيكا ماساال بالخضار 
مزيج من جبنة بانير مع الخضار، كاجو، توابل، ُتقّدم مع أرز بسمتي

 زبادي منّكه بتوابلرايتا، خبز بابادوم، مخلل
 

نكهات أوروبية
80 درهم نصف دجاجة مشوية 

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

95 درهم سلمون اسكتلندي مشّوح بالمقالة )س( 

إجعل وجبتك غنية طوال اليوم
ُتقّدم من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 11 مساًء



 )ج( يحتوي على الغلوتين، )س( يحتوي على السمك أو المحار، )أ( يحتوي على منتجات األلبان، )م( يحتوي على المكسرات، )ن( نباتي
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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.

95 درهم فطور كونتيننتال 24 ساعة )ج( )أ(  
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
3 حصص من الفواكه المقطعة شرائح

 
110 درهم                                                                                                                                 فطور أمريكي )ج( )أ( 

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 2 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

 
110 درهم                                                                                                                                   فطور عربي )ج( )أ( 

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

 
85 درهم                                                                                                                                   فطور صّحي )ج( )أ(  

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 

 

وجبات البيض واألومليت
أضيفوا ما ترغبون به من األصناف التالية )لحم حبش مقدد، سجق دجـاج أو لحم بقري، 

فـطر، فاصولياء مطبـوخة، بطاطس هـاش بـراون، طمـاطم مشوية( مقابل 10 درهم 
لكل مكّون

42 درهم                                                                                                                                              بيض مطهو حسب الطلب )أ(  
بيض َمزارع عدد 2 مطهو بالطريقة التي تفضلونها: مقلي، مطبوخ، مخفوق، 

مسلوق، أو أومليت ُيقّدم مع خياركم من لحم الحبش المقدد، الدجاج، أو سجق 
اللحم البقري، فطر مع بطاطس هاش براون، فاصولياء مطبوخة، طماطم مشوية

 
45 درهم                                                اومليت 3 بيضات أو بياض البيض )أ(  

ُتقّدم مع خياركم من الطماطم، الجبنة، الفطر، البصل، الفلفل الحلو، الفلفل الحار

45 درهم                                                                                                                                           بيض بينديكت )ج( )أ( 
بيضتان مطبوختان فوق خبز توست مع لحم الحبش المقدد والهليون وصلصة 

هولندية

طلبات إضافية
28 درهم عصائر طازجة 

تفاح، برتقال، بطيخ أحمر، جزر

35 درهم                                                                                                                                طبق فاكهة موسمية طازجة )ن( 
مع تشكيلة من أصناف التوت الموسمي الطازج )4 أصناف على األقل(

38 درهم طبق كونتيننتال من أصناف الجبنة )أ( 
جبنة بري الفرنسية، جبنة زرقاء، جبنة شيدر، جبنة فيتا

45 درهم                                                                                                            طبق كونتيننتال من لحوم باردة مقطعة  
لحم بقري، مرتديال الدجاج، مرتديال الحبش  

35 درهم سلة المعجنات )ج( )أ( 
كروسان سادة أو مع نكهات، بان أو شوكوال، معجنات دنماركية

تشكيلة مافن صحّية، لفائف الخبز والباحيت، توست، زبدة، زبدة مارغرين
تشكيلة من المربيات، عسل

 
25 درهم                                                                                                                                              كومبوت الفواكه )ن(  

مشمش مطهو على نار هادئة، خوخ مجفف، تشكيلة من أصناف التوت

30 درهم بوريدج )أ( 
عصيدة الشوفان الساخنة والكريمية

32 درهم فول مدمس )ن(   
ُيقّدم مع طماطم، بصل، زيت زيتون، خبز عربي

30 درهم                                                                                                                                              لبنة )أ(   
                     

فطائر وافل وبانكيك 
بانكيك الزبادي )ج( )أ(   40 درهم                                                                                                                           

ُيقّدم مع شراب القيقب الدافئ، كومبوت التوت أو كريمة مخفوقة

فطائر وافل بلجيكية )ج(     40 درهم   
ُيقّدم مع شراب القيقب الدافئ، كومبوت التوت أو كريمة مخفوقة

حبوب الفطور والزبادي   
تشكيلة من أنواع حبوب الفطور )ج( )أ(   25 درهم                                                                                                                                             

كورن فليكس، أول بران، رايس كريسبيس، فروستيز، ميسلي، ُتقّدم مع كريمة 
كاملة الدسم، أو حليب منزوع الدسم أو حليب صويا )ساخن أو بارد(

 
تشكيلة من الزبادي )أ(       20 درهم          
 إختيارك من السادة كامل أو قليل الدسم، أو زبادي بنكهة الفواكه                                                                                                                                       

إستعدوا لوجبة اإلفطار
ُتقّدم من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا





تلذذ 
وتمتع

قائمة طعام خدمة الغرف


