
All day Breakfast 

Continental Breakfast  140     
Choice of  freshly squeezed orange, strawberry or guava juice
Bakery basket: brick oven country bread, Danish pastries, 
croissants, cinnamon rolls
Butter, margarine, assorted preserves, honey 
Sliced fruits or fruit salad 
Freshly brewed co�ee, tea or hot chocolate                                                                                

Egyptian Breakfast 180                                                                                                                                                 
Choice of  freshly squeezed orange, strawberry or guava juice 
Foul medames, falafel with tahini, Oriental salad, white cheese 
and tomatoes, rumi cheese, pickles, shakshouka, halawa with 
fresh cream
Feteer with honey  
Freshly brewed co�ee, Turkish co�ee or tea     

American Breakfast  170
Choice of  freshly squeezed orange, mango or strawberry juice
Bakery basket with Danish pastries, croissants and 
cinnamon rolls
Butter, margarine, jam and honey
Two eggs any style with your choice of  chicken, sausage, beef 
bacon, hash brown, grilled tomatoes
Sliced seasonal fruits
Freshly brewed co�ee, tea or hot chocolate                                                                           

Healthy Breakfast 140                                                                                                                                                 
Choice of  freshly squeezed orange, grapefruit, tomato
or carrot juice 
Two egg white omelette with tomatoes, mushrooms, brown 
toast served with sugar free jam and low calorie margarine, plain 
or fruit flavoured yoghurt
All bran cereal or fruit muesli with low fat milk
Sliced seasonal fresh fruits
Deca�einated co�ee or herbal tea                                                                                                                                                                       

Soup 
Mushroom cream soup 75              
served with toasted herb croutons 

Minestrone soup 75 
served with toasted herb croutons     
                  

Appetizers & Salads
Nachos 85   
Tortilla chips, shredded mozzarella cheese, sour cream, 
jalapenos, Mexican salsa 

Shrimp tempura  175       
Light butter fried shrimps served with soya sauce 

Caesar salad  90            
Crunchy lettuce with Caesar dressing, crispy bread, beef  bacon, 
fillet of  anchovies & shaved parmesan                                                                                                                            

Grilled marinated chicken with cajun  135   
Grilled marinated shrimps with chili pepper 175     

Seafood salad 145
Shrimps, mussels and calamari dressed with spicy marinade, 
chopped celery, fresh lettuce, lemon juice, fresh dill 

Holiday Inn club sandwich  135                         
Sliced toasted bread with layers of  fried eggs, beef  bacon,
cheese, grilled chicken breast, tomatoes and iceberg lettuce 

Holiday Inn burger      135                                                                                                                    
Lean ground beef  burger topped with cocktail sauce, sautéed 
onions and mushrooms, lettuce, 
Tomatoes & BBQ sauce served with French fries                                   
Add your topping of  cheese, eggs, mushrooms, grilled 
onions or beef  bacon                               

Main Course
Seafood tagliatelle 135
Shrimps, calamaris, mussels, tossed with tomato garlic sauce                                                                            

Quattro stagioni pizza  125    
Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, ham, artichokes, olive 
and oregano                                                                                                                                                                

Holiday Inn pizza  120
Thin crust pizza, grilled marinated chicken, jalapeno, pineapple 
blue cheese and mozzarella cheese 

Broiled salmon 280
Salmon fillet, green peas, and seasonal vegetables                                            

Chicken cacciatore       180                                                                                                                                           
Grilled chicken breast, mashed potatoes with olives & seasonal 
vegetables 
served with cacciatore sauce  

Escalope panne 250
Pan fried veal with crumbled bread served with sautéed 
vegetables & French fries  

Tenderloin beef   280 
240 gm of  grilled beef  tenderloin served with roasted potatoes 
and seasonal vegetables with green peppercorn sauce                                                                           

Australian beef  rib eye   450
300 gm of  grilled Australian beef  with 
sautéed mushrooms, seasonal vegetables, mashed potatoes 

Australian lamb chops 420 
Grilled lamb chops, honey, balsamic glazed chops, served with 
chili orzo and vegetables    

Side Orders
Steamed rice    50                                                                                         
French fries         50                                                                                                                                                                                                                                                
Green salad      55                                                                                                        
Grilled vegetables  65                                                                                                  
Steamed vegetables  65                                                                                               

Dessert
Chocolate mousse  95           
With chocolate sauce

Ice cream dream  90
Three scoops of  ice cream or sherbet (strawberry, vanilla, 
chocolate) topped with whipped cream         

Sliced fresh fruits 85                                                                                                              
5 varieties
          

The Bakery Basket 75 
Your selection of  oven fresh bread rolls                                                                                               
croissants, Danish (strawberry, peach), mu�n, 
White & brown toast, salted loaf
Fruit loaf  and baguette 
All items are served with jam, marmalade, honey and butter 
or margarine                                       

Your choice of  egg any style (two eggs or 150 ml) 80 
Fried, boiled, scrambled, poached or omelette 
Your choice of: chicken sausage, hash brown, beef  bacon 
mushrooms, grilled tomatoes or baked beans 

Light Meals  & Sandwiches
Served with your choice of  condiments (tomato ketchup, 
mustard, mayonnaise, HP or Tabasco sauce)   

Smoked salmon croissant  125          
Cream cheese, rocket lettuce, tomatoes, cucumber, 
lemon juice & dill in croissant

Quesadillas chicken sandwich  125                                                                                                                              
Tortilla bread, marinated chicken, assorted vegetables,
sour cream, tomatoes 
Fresh coriander & cheese served with tortilla chips  

All sandwiches served with French fries & pickles



.

ا�فطار 
 ١٤٠ إفطار كونتيننتال  

إختيارك من العصائر الطازجة (برتقال، فراولة، جوافة) 
سلة المخبوزات مع دانش، كرواسون ورول القرفة 

زبد، زبد نباتى، مربى، عسل، شرائح فواكه طازجة أو سلطة فواكه 
شاى أو قهوة  أو شوكوالتة ساخنة  

١٨٠ إفطار مصرى  
إختيارك من العصائر الطازجة (برتقال، فراولة، جوافة) 

فول مدمس، فالفل، باذنجان، سلطة شرقى، جبن أبيض مع طماطم، 
جبن رومى، زيتون أسود، مخلل، شكشوكة 

حالوة بالقشطة 
فطير بالعسل 

قهوةطازجة ، قهوة تركى أو شاى

١٧٠ إفطار أمريكي  
إختيارك من العصائر الطازجة (برتقال، مانجو، فراولة)

سلة المخبوزات مع دانش، كرواسون ورول القرفة
زبد، زبد نباتى، مربى وعسل

بيضتان على طريقتك المفضلة مع سجق الدجاج، بيكون اللحم البقرى، 
بطاطس هاش براون، طماطم مشوية

شرائح الفواكه الموسمية الطازجة
شاى أو قهوة أو شوكوالتة ساخنة 

١٤٠ إفطار صحي  
إختيارك من العصائر الطازجة (برتقال، جريب فروت، طماطم، جزر)

أومليت بياض البيض مع الطماطم، مشروم وتوست بنى 
يقدم مع مربى خالية من السكر، الزبد النباتى قليل السعرات الحرارية 

و زبادى سادة أو بالفواكه
رقائق حبوب النخالة أو موسلي بالفواكه مع حليب قليل الدسم

شرائح الفواكه الموسمية الطازجة
قهوة خالية من الكافيين أو شاي بنكهات مختلفة

ا�طباق الرئيسية 
١٣٥ تالياتيلى بفواكه البحر  

جمبرى، كاالمارى، محار مع صوص الطماطم بالثوم  

١٢٥ بيتزا كواترو ستاجيونى   
صوص طماطم، موتزاريال، مشروم، هام، خرشوف، زيتون وتوابل 

١٢٠ بيتزا هوليداى ان  
بيتزا رفيعه، دجاج متبل مشوى، هاالبينو، أناناس، جبن روكفورد 

وجبن الموتزاريال 

٢٨٠ سمك سلمون مشوي   
فيليه سمك السلمون، البازالء الخضراء والخضروات الموسمية 

١٨٠ دجاج كاتشياتور  
صدور الدجاج المشوى، بطاطس مهروسة مع الزيتون، خضروات موسمية 

وتقدم مع صوص الكاتشياتور

٢٥٠ إسكالوب بانيه   
فيليه اللحم البقرى مع البقسماط الناعم

يقدم مع خضروات سوتيه، بطاطس محمرة 

٢٨٠ تندرلوين اللحم البقرى   
٢٤٠ جرام تندرلوين اللحم البقرى المشوى يقدم مع بطاطس محمصة، 

خضروات موسمية وصوص الفلفل اÀخضر 

 ٤٥٠ ريب آى اللحم البقرى اÀسترالى 
٣٠٠ جرام من اللحم البقرى اÀسترالى المشوى 

مع مشروم سوتيه، خضروات موسمية وبطاطس مهروسة  

   ٤٢٠ ريش لحم ضأن أسترالى 
ريش لحم الضأن المشوية، عسل، خل بلسمك 

يقدم مع لسان عصفور حار بالخضروات 

ا�طباق الجانبية 
٥٠ أرز مطهو على البخار   

  ٥٠ بطاطس محمرة 

٥٥ سلطة خضراء 

٦٥ خضروات مشوية  

٦٥ خضروات مطهوة على البخار 

الحلو 
٩٥ موس الشوكوالتة  

مع صوص الشوكوالتة   

٩٠ آيس كريم دريم  
ثالث بوالت من اÆيس كريم أو النكهات المثلجة (فراولة، فانيليا، شوكوالتة) 

مغطاه بالكريمة المخفوقة

٨٥ شرائح الفواكه الطازجة (خمس أنواع) 
طبق من شرائح الفواكه الموسمية الطازجة

الحساء 
٧٥ حساء المشروم  بالكريمة  

تقدم مع الخبز المحمص باÀعشاب  

٧٥ حساء منيسترونى  
يقدم مع الخبز المحمص باÀعشاب  

 

المقبالت والسلطات  
٨٥ ناتشوز  

تورتيال، جبن الموتزاريال المبشور، كريمة الذعة، هاالبينو، صلصة مكسيكية 

١٧٥ تمبورة جمبرى  
جمبرى محمر بالزبدة يقدم مع صوص الصويا 

٩٠ سلطة سيزار   
خس مع صوص السيزار، خبز محمص، بيكون اللحم البقرى، فيليه اÀنشوجة 

وجبن البارميزان المبشور 
إضافات سلطة السيزر 

١٣٥ صدور دجاج مشوية متبلة بالكاجون 
١٧٥ جمبرى مشوى متبل بالفلفل  

١٤٥ سلطة فواكه البحر  
جمبرى، محار وكاالمارى مع تتبيل حار، كرفس، خس  عصير ليمون، شبت

٧٥ سلة المخبوزات  
تشكيلة من رول الخبز 

كرواسون، دانش (فراولة، خوخ)، مافين، توست أبيض وبنى، لوف مملح 
لوف بالفواكه وخبز الباجيت  

٨٠ إختيارك من البيض ( ٢ بيضة او ١٥٠ مل)   
مقلى، مسلوق، مخفوق، مطهو فى الماء أو أومليت 

إختيارك من سجق دجاج، بطاطس هاش بروان، بيكون اللحم البقرى، 
مشروم، طماطم مشوية أو فاصوليا

الوجبات الخفيفة والسندوتشات 
تقدم مع إختيارك من اÏضافات (كاتشب، مسطردة، مايونيز، 

صوص إتش بى أو صوص التاباسكو) 

١٢٥ سندوتش السلمون المدخن  
سلمون مدخن، جبن كريمى، خس، طماطم، خيار، عصير ليمون، 

شبت فى كرواسون

١٢٥ سندوتش دجاج كاساديا   
خبز التورتيال، دجاج، تشكيلة من الخضروات، كريمة الذعة، طماطم، 

كزبرة طازجة وجبن ويقدم مع شيبس التورتيال  

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

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

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

مشروم، خس وطماطم وصوص الباربكيو ويقدم مع البطاطس المحمرة 
وإختيارك من اÏضافات، جبن، بيض، بصل مشوى أو بيكون اللحم البقرى

تقدم جميع السندوتشات مع البطاطس المحمرة والمخلل.


