
  Eats &
Treats

Windows Restaurant Menu

CAIRO - CITYSTARS



Key

J Local Origins G Contains Dairy

K World Kitchen C Contains Beef

P Light Meal B Contains Eggs

N Vegetarian Option D Contains Seafood

M Light Option O Vegan

E Contains Nuts L Chili Option

A Gluten-free Option

Prices are in EGP and subject to service charge and taxes.



All Day Dining

Starters & Salads 

G Buffalo Mozzarella 
Mozzarella cheese with tomatoes, pickled 
mushrooms, basil oil, baby leaves and 
balsamic vinegar

85

GC Beef Carpaccio 
with shaved parmesan, ruccola and truffle oil

105

GKD Norwegian Smoked Salmon 
Smoked salmon, cream cheese, capers and 
red onion rings 

195

JGE Oriental Cold and Hot Mezzeh
Hummus, moutabel, tabouleh, fattoush, vine 
leaves, cheese and meat sambousek, fried 
kebbeh 
served with Arabic bread                                                                                              

95

KG Caesar Salad 90
Crunchy lettuce with Caesar dressing, crispy 
bread, anchovy fillet and shaved parmesan 
Add toppings to your caeser salad

KG Grilled chicken breast marinated with pesto 115

KGD Grilled marinated shrimps 140

GN Holiday Inn Green Salad
Sautéed onions, romaine lettuce, cherry 
tomatoes, cucumber, bell peppers,                                     
blue cheese crumble, Dijon mustard dressing          

55

Soup

G Creamy Mushroom Soup
served with almond toast and herb croutons

75

GK Chicken Consommé 
with tomato crostini, garnished with ricotta 
cheese and mushroom raviolis 

65

JN Oriental Lentil Soup 
served with Arabic toasted bread, lemon        

65

Main Courses

D Roasted Salmon 
With thyme and lemon, lentils, sautéed green 
beans, tomatoes, olives and butter lemon 
sauce

250

D Grilled Sea Bass  
Mediterranean sea bass with carrot puree, 
navy beans, parsley basil jus

145

D Roasted Shrimps
Pan roasted shrimps with vegetables, Roma 
garlic tomato confit and béarnaise sauce  

240

Grilled Boneless Half Chicken 
Set on wilted rocket, asparagus, onions with 
tomato confit

190

GJ Grilled Shish Tawook 
Chicken skewers marinated with lemon 
yoghurt, garlic served with oriental rice

170

KC Australian Beef Rib Eye 
300 gm of grilled Australian beef with 
sautéed mushrooms, seasonal vegetables, 
mashed potatoes 

450

KCG Angus Beef T-bone steak 
400 gm of grilled T-bone steak with sautéed 
carrots, baked potatoes and sour cream, 
butter gravy sauce   

550

KC Beef Tenderloin 
240 gm of grilled beef tenderloin served with 
roasted potatoes, seasonal vegetables and 
green peppercorn sauce 

250

JNL Kushari 
Egyptian dish made of a mix of rice, 
macaroni and lentils 
served with spicy tomato sauce, garlic 
vinegar, garnished with chickpeas and 
crispy fried onions                            

65

Pasta
KCG Spaghetti al Bolognese

served with parmigiano cheese, garlic 
bruschetta                                                                                   

95

KL Penne Al Arrabiata   
Penne pasta tossed in spicy tomato, chili and 
garlic sauce                                                                         

85



All Day Dining

Freshly Baked Pizza

KNG Margherita Pizza 
Topped with pomodoro sauce, olives and 
mozzarella cheese 

110

KG Pizza Formaggi 
Thin crust pizza topped with three types 
of cheese, olive oil and Italian herbs 

120

GKD Pizza Frutti Di Mare 
Tomatoes, shrimps, calamaris, mussels, 
garlic and mozzarella cheese  

145

Sandwiches 
KC Steak Baguette 

Grilled veal sirloin steak, sautéed onions, beef 
bacon and tomatoes in French baguette      

120

GKN Vegetarian Sandwich 
Grilled eggplant, zucchini, cottage cheese, 
tomatoes, roasted onions, olives, sun dried 
tomatoes and focaccia bread                              

85

JGL Chicken Shawerma Wrap 
Chicken marinated with Arabic spices and 
yoghurt, onions, lettuce and tomatoes 
wrapped in Arabic bread, French fries, 
vegetables, pickles                                               

90

K

G

CB Holiday Inn Club Sandwich 
Sliced toasted bread with layers of fried eggs, 
beef bacon, cheese, grilled chicken breast, 
tomatoes and iceberg lettuce      

135

K

B

C

G

Holiday Inn Burger  
 Lean ground beef burger topped with cocktail 
sauce, sautéed onions, mushrooms, lettuce, 
tomatoes                                                                                                     

Add your topping of cheese, egg, grilled 
onions or beef bacon               

135

Dessert

KG Ice Cream 
Three scoops of ice cream or sherbet 
(strawberry, vanilla, chocolate)   
topped with whipped cream         

75

KG Apple Tart 
with strawberry sauce                                                                                       

95

KG American Cheesecake  
with raspberry sauce                                                                                                            

95

KG Chocolate Mousse  
with orange confit                                                                                                                       

95

JGE Um Ali 
Traditional Egyptian hot dessert with raisins, 
walnuts, almonds and cream 

75

KN Sliced Fresh Fruits 
Platter of sliced fresh seasonal fruits
(five varieties) 

75



الطعام على مدار اليوم

البيتزا
KNG بيتزا مارجريتا

بصوص الطماطم، زيتون وجبن الموتزاريال
١١٠

KG بيتزا فورماجى
بيتزا رفيعة مكونة من ثالث أنواع من الجبن، زيت زيتون 

واألعشاب اإليطالية 
١٢٠

KD بيتزا الفواكه البحرية
طماطم، جمبرى، كاالمارى، محار، ثوم وجبن الموتزاريال 

١٤٥

السندوتشات
KC باجيت ستيك

سيرلوين اللحم البتلو المشوى، بصل سوتيه، بيكون اللحم 
البقرى وطماطم فى خبز باجيت فرنسى 

١٢٠

GKN سندوتش خضروات
باذنجان مشوى، كوسة، جبن قريش، طماطم، بصل محمر، 

زيتون، طماطم مجففة وخبز الفوكاشيا
٨٥

JGL ملفوف شاورما الدجاج
دجاج متبل مع التوابل العربية والزبادى، بصل، خس 

وطماطم ملفوف فى الخبز العربى مع البطاطس المحمرة، 
الخضروات والمخلل

٩٠

KCB
G

كلوب سندونش هوليداى ان 
طبقات من شرائح التوست مع البيض المقلى، بيكون 

اللحم البقرى، جبن، صدور دجاج مشوية، طماطم وخس
١٣٥

K

G

C

B

برجر هوليداى ان 
برجر اللحم البقرى المفروم مغطى بصوص الكوكتيل، بصل 

سوتيه، مشروم، خس وطماطم   
     

وإختيارك من اإلضافات، جبن، بيض، بصل مشوى أو بيكون 
اللحم البقرى

١٣٥

الحلو
KG آيس كريم

ثالث بوالت من اآليس كريم أو النكهات المثلجة ﴿فراولة، 
فانيليا، شيكوالتة﴾ مغطاه بالكريمة المخفوقة 

٧٥

KG تارت التفاح
مع صوص الفراولة

٩٥

KG كيكة الجبن األمريكية
مع صوص التوت

٩٥

KG موس الشيكوالتة
مع كونفيى البرتقال

٩٥

JGE أم على
على الطريقة المصرية التقليدية تقدم ساخنة مع الزبيب، 

عين الجمل، اللوز والكريمة
٧٥

KN شرائح الفواكه الطازجة
طبق من شرائح الفواكه الموسمية الطازجة  

﴿خمس أنواع﴾
٧٥



الطعام على مدار اليوم

المقبالت والسلطات
G بافالو موتزاريال

جبن الموتزاريال مع الطماطم، المشروم المخلل، زيت 
الريحان، أوراق جرجير صغيرة مع خل البلسمك

٨٥

GC كارباتشيو اللحم البقرى
مع شرائح جبن البارميزان، جرجير وزيت الترافل

١٠٥

GKD سلمون نرويجى مدخن
سلمون مدخن، جبن كريمى، كيبر وحلقات البصل األحمر

١٩٥

JEG مقبالت شرقية باردة وساخنة
حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب، سمبوسك جبن 

ولحم، كبة محمرة         
تقدم مع الخبز العربى

٩٥

KG سلطة سيزار
خس مع صوص السيزار، خبز محمص، فيليه األنشوجة وجبن 

البارميزان المبشور 

إضافات سلطة السيزار

٩٠

KG ١١٥صدور دجاج مشوية متبلة بالريحان
KGD١٤٠جمبرى مشوى متبل

N سلطة هوليداى ان الخضراء
بصل سوتيه، خس، طماطم، خيار، فلفل ألوان، كرمبل جبن 

الروكفور صلصة المسطردة الديجون
٥٥

الحساء
G حساء المشروم بالكريمة

تقدم مع التوست باللوز والخبز المحمص باألعشاب 
٧٥

GK دجاج كونسوميه
مع كروستينى الطماطم ورافيولى بجبن الريكوتا 

والمشروم
٦٥

JN حساء العدس الشرقى
يقدم مع الخبز العربى المحمص والليمون  

٦٥

األطباق الرئيسية
D سمك السلمون المحمر

مع الزعتر والليمون، العدس، والفاصوليا الخضراء السوتيه، 
الطماطم والزيتون مع صوص الزبد بالليمون              

٢٥٠

D سمك القاروص المشوى
سمك قاروص البحر المتوسط مع الجزر البيوريه والفاصوليا 

وصوص البقدونس والريحان                                    
١٤٥

D الجمبرى المحمر
الجمبرى المحمر مع الخضروات، الثوم وكونفي الطماطم 

وصوص البيارنيز                     
٢٤٠

نصف دجاجة مخلية ومشوية 
مع الجرجير، األسبراجوس، البصل وكونفي الطماطم                  

١٩٠

JG شيش طاووق مشوى
أسياخ دجاج متبلة بالليمون والزبادى، ثوم وتقدم مع األرز 

الشرقى                          
١٧٠

KC ريب آى اللحم البقرى األسترالى
٣٠٠ جرام من اللحم البقرى األسترالى المشوى مع 

المشروم السوتيه، خضروات موسمية وبطاطس مهروسة 
٤٥٠

GKC تى بون ستيك انجوس اللحم البقرى
٤٠٠ جرام من التى بون ستيك المشوى مع الجزر السوتيه، 

بطاطس مطبوخة مع الكريمة الالذعة وصوص الجريفى 
بالزبد 

٥٥٠

KC تندرليون اللحم البقرى
٢٤٠ جرام من تندرليون اللحم البقرى المشوى يقدم مع 

بطاطس، خضروات موسمية وصوص الفلفل األخضر
٢٥٠

JNG كشرى
طبق مصرى مكون من األرز، المكرونة، العدس

يقدم مع صوص الطماطم الحار، خل بالثوم مزين بحمص 
الشام، والبصل المحمر المقرمش

٦٥

المعجنات
KG سباجيتى بولونيز

تقدم مع جبن البارميزان وخبز البروشيتا
٩٥

KC بينا ارابيتا
مكرونة بينا بصوص الطماطم الحار، الفلفل الحار وصوص 

الثوم 
٨٥



مفتاح الرموز

Jاألطبــاق المحليةGيحتــوي علــي منتجات البان

Kوصفــات المطبــخ العالميCيحتــوي علــى لحم البقر

Pوجبــة خفيفةBيحتــوي على البيض

Nخيــارات نباتيةDيحتــوي على المأكــوالت البحرية

Mخيــارات صحيةOنباتي صرف

Eيحتوي علي مكســراتLخيارات حارة

Aخالي مــن الجلوتين

األســعار بالجنيــه المصــري ويضــاف إليهــا الخدمــة والضرائب المقررة۰



مأكوالت  
وحلويات

قائمة مطعم ويندوز

 سيتي ستارز القاهرة


