
R O O M S E R V I C E M E N U

قائمــة طعــام خدمة الغرف



CONTINENTAL BREAKFAST    SAR.145 

Freshly squeezed orange or carrot  

or grapefruit juice

Bakery basket with croissants, Danish, roll 

& toast bread

Honey, jam & butter

Cereal choice with milk selection 

(full fat, low fat, skimmed or soya)

Choice of coffee: Americano, cappuccino, café 

latte, espresso, decaffeinated or Turkish

Choice of tea: English breakfast, earl grey, mint, 

chamomile, green, jasmine or fruity

A - C - G - H - N                                       (Cal.645)

فطــور كونتيننتــال                                       145 ر.س

عصير البرتقال أو الجزر أو الجريب فروت الطازج

 سلة مخبوزات تحتوي على الكرواسون وفطيرة دانش ولفائف

الخبز وخبز التوست

عسل، مربى، زبدة

خيارات متعددة من حبوب الفطور مع اختيارك من الحليب

(كامل الدسم، قليل الدسم، منزوع الدسم، أو حليب الصويا 

 اختيارك من نوع القهوة: أمريكانو، كابتشينو، التيه، إسبريسو،

قهوة خالية من الكافيين، أو قهوة تركية

اختيارك من نوع الشاي:  شاي الفطور ا£نجليزي، شاي

 إيرل غراي، شاي النعناع، شاي البابونج، شاي أخضر، شاي 

الياسمين، شاي الفواكه

أ – ج – ز – ح – ك                                          (645 ســعرة حرارية 

ر لفطو ا

(

B R E A K F A S T ( 0 6:00 -11:00 )

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

(



WESTERN BREAKFAST              SAR.167

Two eggs cooked to your liking: fried, 

scrambled, poached, omelet or boiled

Served with four from: baked beans, grill tomato, 

mushrooms, hash brown, veal sausages or beef 

bacon

Freshly squeezed orange or carrot

or grapefruit juice

Bakery basket with croissant, Danish, bread roll & 

toast bread

Honey, jam & butter

Cereal choice or with milk selection (full fat, low 

fat, skimmed or soya) or Bircher muesli

Choice of coffee: Americano, cappuccino, café 

latte, espresso, decaffeinated or Turkish

Choice of tea: English breakfast, earl grey, mint, 

chamomile, green, jasmine or fruity

A - C - G - H - N                                  (Cal.807)

فطــور غربــي                                                 167 ر.س

 بيضتان مطبوختان بالطريقة التي تحب: مقلية، مخفوقة،

مسلوقة بدون قشرة، أومليت أو مسلوقة

 تقدم مع أربعة أصناف مختلفة من اختيارك: الفاصوليا

 المطبوخة، الطماطم المشوية، الفطر، هاش براون، نقانق لحم

العجل، أو اللحم المقدد

عصير البرتقال أو الجزر أو الجريب فروت الطازج

 سلة مخبوزات تحتوي على الكرواسون وفطيرة دانش، ولفائف

الخبز، وخبز التوست

عسل، مربى، زبدة

خيارات متعددة من حبوب الفطور مع اختيارك

 من الحليب (كامل الدسم، قليل الدسم، منزوع الدسم، أو 

حليب الصويا) أو بيرشر موسلي

 اختيارك من نوع القهوة: أمريكانو، كابتشينو، التيه، إسبريسو،

قهوة خالية من الكافيين، أو قهوة تركية

  اختيارك من نوع الشاي:  شاي الفطور ا£نجليزي، شاي إيرل غراي،

 النعناع،  البابونج، أخضر، الياسمين أو شاي الفواكه
)أ – ج – ز – ح – ك                                          (807 ســعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



ORIENTAL BREAKFAST         SAR.167

Labneh, hummus, Arabic cheese, beef mortadella 

or turkey ham, vegetable platter with lettuce, 

tomatoes, cucumber, olives, jarjeer, lemon

Two eggs cooked to your liking: fried, 

shakshoukeh, poached, omelet or boiled

Foul medammes with onions, peppers, cumin, 

lemon juice & olive oil

Freshly squeezed orange- or carrot 

or grapefruit juice

Bakery basket with Arabic bread, croissant, 

Danish, bread roll & toast bread

Honey, jam & butter, dates

Choice of coffee: American, cappuccino, café 

latte, espresso, decaffeinated or Turkish

Choice of tea: English breakfast, earl grey, mint, 

chamomile, green, jasmine or fruity

A - C - G - H - N                                (Cal.798)

فطــور شــرقي                                                  167 ر.س

لبنة، حمص، جبنة عربية، مرتديال اللحم أو تركي هام، طبق

 من الخضراوات يحتوي على الخس، الطماطم، الخيار، الزيتون، 

الجرجير، الليمون

 بيضتان مطبوختان بالطريقة التي تحب: مقلية، شكشوكة،

مسلوقة بدون قشرة، أومليت أو مسلوقة

 فول مدّمس مع البصل والفلفل، والكمون، وعصير الليمون،

وزيت الزيتون

عصير البرتقال أو الجزر أو الجريب فروت الطازج

 سلة مخبوزات تحتوي على الخبز العربي والكرواسون وفطيرة

دانش، ولفائف الخبز، وخبز التوست

عسل، مربى، زبدة، تمر

 اختيارك من نوع القهوة: أمريكانو، كابتشينو، التيه، إسبريسو،

قهوة خالية من الكافيين، أو قهوة تركية

 اختيارك من نوع الشاي:  شاي الفطور ا£نجليزي، شاي إيرل غراي،

 شاي النعناع، شاي البابونج، شاي أخضر، شاي الياسمين، شاي

الفواكه

)   أ – ج – ز – ح – ك                                                    (798 سعرة حرارية  

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



(

THE FITNESS BREAKFAST       SAR.145

Poached eggs on brown toast, boiled 

vegetables and potatoes, diet fruit yoghurt

Fresh fruit cut platter, vegetable platter with 

lettuce, tomatoes, cucumber, olives, jarjeer & 

lemon

Lean veal ham and fat free cheese, healthy bread 

basket with Pumpernickel & 

kraftkorn rolls

Choice of coffee: American, cappuccino, café 

latte, espresso, decaffeinated or Turkish

Choice of tea: English breakfast, earl grey, mint, 

chamomile, green, jasmine or fruity

A - C - G - H - N                               (Cal.798)

فطــور صحــي                                                    145 ر.س

 خبز أسمر مع بيض مسلوق بدون قشر، تقدم مع خضراوات

 مسلوقة وبطاطا، مع زبادي الفواكه الصحي

 طبق من الفواكه الطازجة المقطعة، طبق من الخضراوات

يحتوي على الخس، الطماطم، الخيار، الزيتون، الجرجير، الليمون

 لحم عجل طري خاٍل من الدهون مع جبنة خالية الدسم، يقدم

 مع سلة من الخبز الصحي تحتوي على خبز بومبرنكيل ولفائف

خبز كرافت كورن

 اختيارك من نوع القهوة: أمريكانو، كابتشينو، التيه، إسبريسو،

قهوة خالية من الكافيين، أو قهوة تركية

 اختيارك من نوع الشاي:  شاي الفطور ا£نجليزي، شاي إيرل غراي،

 شاي النعناع، شاي البابونج، شاي أخضر، شاي الياسمين، شاي

الفواكه

)أ – ج – ز – ح – ك                                                   (798 سعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



A L L  D A Y  B R E A K F A S T  ( 1 2 : 0 0 - 2 4 : 0 0 )

ALL DAY BREAKFAST                  SAR.80

Freshly squeezed fruit juice, your choice of 

orange, carrot or grapefruit

2 eggs omelet of your choice with beef tenderloin 

medallion, grill tomato & hash brown

Breadbasket with Arabic bread, 

toast & soft rolls

Choice of coffee: American, cappuccino, café 

latte, espresso, decaffeinated or Turkish

Choice of tea: English breakfast, earl grey, mint, 

chamomile, green, jasmine or fruity

A - C - G - H - N                                 (Cal.369)

TWIST’S BEST                                   SAR.80
Sous vide poached eggs with smoked salmon and 

avocados on butter brioche and Hollandaise sauce

Bread basket

A - C - D - G - H - N                           (Cal.366)

PROTEIN STEAK                        SAR.104
Butterfly tenderloin steak with crispy hash brown, 

mushrooms, baked beans,

Fried egg and onion gravy

Bread basket

A - C - H - N                                       (Cal.321)

فطــور طــوال اليــوم                                        80 ر.س

عصير فواكه طازج، مع اختيارك من البرتقال أو الجزر

أو الجريب فروت 

 بيضتان أومليت مع اختيارك من:  شريحة لحم تندرلوين

 ميداليون، طماطم مشوية، هاش براون

 سلة خبز تحتوي على الخبز العربي، وخبز التوست، ولفائف

الخبز الطرّي

 اختيارك من نوع القهوة: أمريكانو، كابتشينو، التيه، إسبريسو،

قهوة خالية من الكافيين، أو قهوة تركية

 اختيارك من نوع الشاي:  شاي الفطور ا£نجليزي، شاي إيرل غراي،

شاي النعناع، شاي البابونج، شاي أخضر، شاي الياسمين، شاي الفواكه

أ – ج – ز – ح – ك                                                   (369 سعرة حرارية 

  وجبــات تقدم طــوال النهار

(

فطــور حســب االختيار

أطباقنــا الخاصــة
 تويســت بســت                                               80 ر.س
 بيض مسلوق بطريقة سو-في مع سمك السلمون المدخن

واªفوكادو مغطى بصلصة هولنديز على شريحة خبز بريوش بالزبدة

سلة خبز

أ – ج – د – ز – ح - ك                                                      (366 سعرة حرارية 
(

 ســتيك غنــّي بالبروتيــن                                 104 ر.س
 شريحة لحم تندرلوين مطبوخة بطريقة الفراشة، تقدم مع

هاش براون مقرمش، فطر، فاصوليا مطبوخة

بيض مقلي مع مرق البصل

سلة خبز

)أ – ج –ح – ك                                                                         (321 سعرة حرارية

A LA CARTE BREAKFAST

SIGNATURE DISHES

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



REGULARS & ORIENTAL

SHAKSHOUKEH                         SAR.58                   
Tomato & capsicum ragout with either fried or 

poached egg topped or scrambled style

Arabic bread

A - C                                                 (Cal.195)

TURKISH EGGS                          SAR.58
Dill labneh, with fried egg topped, chili oil

Arabic bread

A - C                                                 (Cal.228)

BELGIUM WAFFLES                   SAR.58
Served with marble syrup & fresh berries

A - C - G                                           (Cal.291)

اªطبــاق الُمعتــادة والشــرقية

بيضتــان مطبوختــان
69 ر.س    بالطريقــة التــي تحــب                                      

 بيضتان مطبوختان بالطريقة التي تحب: مقلية، مخفوقة،

مسلوقة بدون قشرة، أومليت أو مسلوقة
 يقدم مع أربعة أصناف مختلفة من اختيارك: الفاصوليا

 المطبوخة، الطماطم المشوية، الفطر، هاش براون، نقانق لحم
العجل، أو اللحم المقدد

تقدم مع سلة خبز

)أ – ج – ز                                                                (289 سعرة حرارية 

FALAFEL PLATE                         SAR.69
6 pcs. Falafel with hummus, vegetable 

platter with lettuce, tomatoes, cucumber, olives, 

jarjeer & spring onions 

Arabic bread

A - N                                                 (Cal.532)

 طبــق فالفــل                                                 69 ر.س
  

 يحتوي على الخس، والطماطم، والخيار، والزيتون، والجرجير، 
والبصل اªخضر

يقدم مع الخبز العربي 

)أ – ك                                                                                 (532 سعرة حرارية 

6قطع من الفالفل تقدم مع الحمص، وطبق من الخضراوات

 شكشــوكة                                                   58 ر.س
 خليط من الطماطم والفلفل الحلو المطبوخ مع البيض المقلي

أو المسلوق بدون قشر أو المخفوق
خبز عربي

)أ – ج                                                                                       (195 سعرة حرارية 

 بيــض بالطريقــة التركيــة                          58 ر.س
لبنة بالشبت،  مع البيض المقلي، وزيت الفلفل الحار

خبز عربي

)أ – ج                                                                                      (228 سعرة حرارية 

 وافــل بلجيكــي                                               58 ر.س
يقدم مع شراب القيقب وفاكهة التوت الطازجة

)أ – ج – ز                                                                                 (291 سعرة حرارية

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

.
TWO EGGS PREPARED

TO YOUR LIKING                       SAR.69
Two eggs cooked to your liking: fried, scrambled, 

poached, omelet or boiled

Served with four from: baked beans, grill tomato, 

mushrooms, hash brown, veal sausage or beef 

bacon 

Served with bread basket

A - C - G                                           (Cal.289)



AMERICAN PANCAKES               SAR.58
Served with marble syrup & fresh berries

A - C - G                                            (Cal.291)

FRENCH TOAST                         SAR.58
Butter brioche, soaked in cinnamon milk

Served with marble syrup & fresh berries

A - C - G                                            (Cal.291)

  فطائــر محــالة أمريكيــة                                 58 ر.س
تقدم مع شراب القيقب وفاكهة التوت الطازجة

)أ – ج – ز                                                                       (291 سعرة حرارية 

       خبــز فرنســي محّمــص                                    58 ر.س
خبز بريوش بالزبدة مغمس في حليب مع القرفة

يقدم مع شراب القيقب وفاكهة التوت الطازجة

أ – ج – ز                                                                       (291 سعرة حرارية 
 (

FOUL MEDAMMES                     SAR.46
Broad beans slow cooked, topped 

with olive oil, tahini sauce, cumin, 

tomatoes, onions

Lemon juice & parsley

Served with Arabic bread

A - O                           (Cal.185)

         فــول مدّمــس                                                  46 ر.س
 فول مطهو ببطء مغطى بزيت الزيتون

وصلصة الطحينة، والكمون، وقطع من
الطماطم والبصل 

عصير الليمون مع البقدونس
يقدم مع خبز عربي 

)أ – ل                                                                            (185 سعرة حرارية 

طبــق اªجبــان                                                    69 ر.س
 جبنة الشيدر، جبنة إمنتال، جبنة جودا، جبنة براي، مقرمشات،

عنب، جوز، مع سلة خبز

)أ – ز – ح                                                                     (463 سعرة حرارية 

(

(

GRILLED HALOUMI CHEESE       SAR.69
Grilled haloumi cheese, jarjeer, olives 

& makdous pickles

Served with Arabic bread

\A - G - O                                            (Cal.316)

CHEESE PLATTER                            SAR.69
Cheddar, emental, Gouda, brie, crackers, 
grapes & walnuts, breadbasket
A - G - H                                            (Cal.463)

QUDSIYYEH                                SAR.52
Hummus and foul topped with chickpeas, olive 

oil and tatbelah sauce

Served with Arabic bread

A - N - O                                            (Cal.224)

                قدســية                                                             52 ر.س
 خليط من الحمص والفول مع حبوب الحمص وزيت الزيتون

والتتبيلة الخاصة
تقدم مع الخبز العربي

أ – ك – ل                                                                  (224 سعرة حرارية 

       جبنــة الحلــوم المشــوية
 جبنة الحلوم المشوية، جرجير، زيتون، مخلل                

المكدوس
تقدم مع الخيز العربي

أ – ز – ل                                                                       (316 سعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

ر.س 69  



SELECTION OF YOGHURTS          SAR.35 
Plain, low fat, fruit

G                                                        (Cal.128)

خيــارات متنوعــة مــن الزبــادي                       35 ر.س
سادة، قليل الدسم، بالفواكه

)       ز                                                                                     (128 سعرة حرارية 

HOT OATMEAL PORRIDGE           SAR.58 
Cooked with milk, served with cinnamon sugar, 

fresh forest berries & marble syrup

G                                                        (Cal.204)

عصيــدة الشــوفان الســاخنة                         58 ر.س
 مطبوخة بالحليب، تقدم مع السكر والقرفة، با£ضافة إلى

فاكهة التوت الطازجة وشراب القيقب

)ز                                                                                     (204 سعرة حرارية  

SEMOLINA GRIDS                          SAR.58 
Milk, semolina, cocoa powder, fresh forest berries

G                                                        (Cal.281)

حلــوى الســميد                                                58 ر.س
حليب، سميد، بودرة الكاكاو، فاكهة التوت الطازجة

)ز                                                                                     (281 سعرة حرارية

COLD CUT PLATTER                  SAR.58 
Beef mortadella, turkey ham, veal ham, beef 

salami, garnished with pickled vegetable

Served with bread basket

A - O                                                   (Cal.416)

          طبــق اللحــوم البــاردة                                    58 ر.س
 مرتديــال اللحم، تركي هام

لحم العجل، ســالمي بقري، مزيــن بمخلل الخضراوات
يقدم مع ســلة خبز

)أ – ل                                                                               (416 سعرة حرارية

،

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

SEASONAL FRESH FRUITS            SAR.69
Five kinds of fruits, watermelon, 

cantaloupe, pineapple, kiwi, mango

                                                           (Cal.133)

                      فواكــه موســمية طازجــة                               69 ر.س
 خمســة أنواع مختلفة من الفواكه، البطيخ اªحمر، الشــمام،

اªنانــاس، الكيوي، المانجو

( سعرة حرارية 133)

SWISS BIRCHER MUESLI               SAR.58
Muesli mixture with yoghurt, cream, honey, apple 

banana, pears and walnuts

G - H                                                  (Cal.520)

بيرشــر موســلي السويســري                        58 ر.س
موســلي مع الزبادي، كريمة، عســل، تفاح، موز

كمثرى، جوز
)ز – ح                                                                              (520 سعرة حرارية 

، 



HUMMUS                                         SAR.35                            
Served with Arabic bread

A - N - O                                            (Cal.354)

حمــص                                                                35 ر.س
                

يقدم مع الخبز العربي

)أ – ك – ل                                                                   (354 سعرة حرارية

!

VEGETABLE PLATTER                   SAR.35                        
Lettuce, carrots, cucumber, peppers, spring 

onions, olives, cocktail dip

G                                                    (Cal.128)

طبــق الخضــراوات                                            35 ر.س
 خس، جزر، خيار، فلفل حلو، بصل أخضر، زيتون، صلصلة                

كوكتيل للتغميس

)ز                                                                                     (128 سعرة حرارية 

BAKERY BASKET                             SAR.58                     
Croissant, Danish, bread rolls, toast bread, loaf 

bread

A - C - G                                          (Cal.650)

ســلة خبــز                                                          58 ر.س
 كرواسون ، فطيرة دانش، لفائف الخبز، خبز التوست،                

رغيف الخبز

)أ – ج – ز                                                                        (650 سعرة حرارية 

SIDE DISH / EACH                         SAR.35               
Baked beans / mushrooms / hash brown 

potatoes / grill tomatoes / chicken, 

veal- or beef sausages / beef bacon
 
(Cal.102/89/158/65/125/248)

طبــق جانبــي / لــكل طبــق                                35 ر.س
 الفاصوليا المطبوخة، الفطر، هاش براون، الطماطم                

 المشوية، الدجاج، نقانق باللحم البقري أو بلحم العجل، اللحم

المقدد

سعرة حرارية (102 / 89 / 158 / 65 / 125 / 248                                ) 

LABNEH                                      SAR.35
Served with Arabic bread

A - G                                                   (Cal.190)

       لبنــة                                                                    35 ر.س
تقدم مع الخبز العربي

)أ - ز                                                                                 (190 سعرة حرارية 

،

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



!

MAIN MENU

APPETIZERS:
BURRATA                                         SAR.98
Italian cream cheese mozzarella

Served with ruccola, colored tomatoes, fresh basil, 

balsamic glaze, and garlic toast

A - G - O                                            (Cal.253)

القائمــة الرئيســية

  المقبــالت
          جبنــة بوراتــا                                                      98 ر.س

جبنة موزاريال الكريمية ا£يطالية      
 تقدم مع الجرجير، الطماطم الملونة، الريحان الطازج، الخل 

البلسمي، وخبز الثوم

)أ – ز – ل                                                                     (253 سعرة حرارية

،
:

COLD SEAFOOD 
& AVOCADO                                 SAR.109
Boiled shrimp, smoked salmon, lobster tail, 

ripped avocados, garden lettuce, cocktail sauce

B - D - G - O                                       (Cal.291)

مأكــوالت بحريــة باردة
 مع اªفوكادو                                                                                 109 ر.س
 روبيان مسلوق، سمك السلمون المدخن, ذيل الكركند، قطع

من اªفوكادو، خس, صلصة الكوكتيل

)ب – د – ز – ل                                                            (291 سعرة حرارية 

     

، 
، 

BEEF BRESAOLA                       SAR.104
Air-dried beef, served with rock melon, grilled 

artichoke, baby spinach, parmesan shaving, and 

apple vinaigrette

G - O                                                   (Cal.195)

 لحــم بقــر بريســاوال                                                              104 ر.س

 لحم مجفف في الهواء، يقدم مع الشمام، ونبات الخرشوف

 المشوي، والسبانخ الصغيرة، مع شرائح جبنة البارميزان، وخل

التفاح

)ز – ل                                                                             (195 سعرة حرارية

     

، 
، 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



!

ORIENTAL COLD MEZZEH        SAR.86
Hummus: Chickpeas puree with tahina

Moutabel: eggplant puree with tahina

Tabbouleh: parsley, crushed wheat, 

tomatoes & onions, lemon & olive oil

Fatouch: tomatoes, cucumber, onions, lettuce, 

sumac, Arabic bread croutons

Warak enab: stuffed wine leaves 

with dips roman

Bread basket

A - N - O                                            (Cal.511)

مقبــالت شــرقية بــاردة                                  86 ر.س
حمص: بيوريه الحمص مع صلصلة الطحينة
متّبل: بيوريه الباذنجان مع صلصلة الطحينة

 تبولة: بقدونس، برغل خشن، طماطم، بصل، ليمون، زيت
زيتون

 سلطة الفّتوش: طماطم، خيار، بصل، خس، سماق، خبز
 عربي محّمص

ورق عنب: ورق عنب محشي
بصلصة دبس الرمان 

سلة خبز

               مسببات الحساسية: أ – ك – ل                    (511 سعرة حرارية
(

ORIENTAL HOT MEZZEH          SAR.86
Sambousek (Cheese, chicken, vegetable)

Spring rolls (Vegetable)

Kubbee khamees

Punjabi samosas

Served with dip sauce

A - C - G - H                                       (Cal.765)

مقبالت شــرقية ســاخنة                                                       86 ر.س
سمبوسة (جبن، دجاج، خضار

لفائف سبرينغ رول (خضار

كبة خميس

سمبوسة بنجابية

تقدم مع صلصة للتغميس

)                                           أ – ج – ز-ح                                                               (765سعرة حرارية 

(

(

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



SALADS

CAESAR SALAD CLASSIC            SAR.86
Lettuce, Caesar dressing with anchovies, parme-

san, lemon juice, garlic croutons

Add. Grilled chicken breast              SAR.92

A - C - D - G                                      (Cal.510)

Add. Grilled shrimp                           SAR.94
A -B - C - D - G                                  (Cal.510)

السلطات

سلطة قيصر الكالسيكية                                                86 ر.س
 خس، صلصلة قيصر مع اªنشوجة، جبنة البارميزان، عصير

الليمون، قطع الخبز المحّمص بالثوم

        أ – ج – د – ز                                                                 (470 سعرة حرارية 
مع إضافة صدر الدجاج المشوي:                                     92 ر.س

             أ – ج – د – ز                                                                    (510 سعرة حرارية 
     مع إضافة الروبيان المشوي:                                             94 ر.س

أ – ب – ج – د – ز                                                         (512 سعرة حرارية 

(

(

(

TOFU 
AND VEGETABLE SALAD           SAR.86
Assorted garden leaves, cherry tomatoes, mint 

leaves, fresh warm mushroom sauté, Tofu, pine 

seeds, Japanese dressing

bread basket

 A - H - O                                           (Cal.459)

سلطة التوفو
بالخضراوات                                                                                  86 ر.س 

 نباتات ورقية متنوعة، طماطم كرزية، نعناع، سوتيه الفطر،

جبنة التوفو، حبوب الصنوبر

تتبيلة يابانية 

مع سلة خبز 

)أ – ح – ل                                                                     (459 سعرة حرارية 

FRIED GREEK FETA 
CHEESE SALAD                           SAR.86
Cucumber, onions, tomatoes, capsicum, panko 

fried feta cheese, oregano, Kalamata olives, 

Lemon dressing, olive oil

bread basket

A - G - O                                            (Cal.412)

سلطة يونانية بجبنة
فيتا المقلية                                                                                86 ر.س 
 خيار، بصل، طماطم، فلفل حلو، جبنة فيتا المقلية المحشية

 في خبز البانكو، أوريجانو، زيتون كاالماتا، تتبيلة الليمون وزيت

الزيتون

مع سلة خبز

)أ – ز– ل                                                                          (412 سعرة حرارية 

SHRIMP & AVOCADO SALAD    SAR.104
Boiled shrimp, avocados, cherry tomatoes, spring 

onions, rocca leaves, basil, lemon dressing, olive oil

bread basket

A - B - O                                             (Cal.466)

سلطة الروبيان مع اªفوكادو                                             104 ر.س
 روبيان مسلوق، أفوكادو، طماطم كرزية، بصل أخضر، جرجير،

 ريحان، تتبيلة الليمون وزيت الزيتون

مع سلة خبز

)أ – ب – ل                                                                    (466 سعرة حرارية

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



!

SOUP

ASPARAGUS “CAPPUCCINO”      SAR.58
Green & white asparagus, sweet potato 

croutons-coated & fried, smoked paprika

A - G - O                                             (Cal.161)

الشوربة

هليون "كابتشينو"                                                                   58 ر.س

 هليون أخضر وأبيض، قطع محّمصة ومقلية من البطاطا

الحلوة، فلفل حلو مدخن

)أ – ز– ل                                                                            (161 سعرة حرارية 

QUINOA’S CHICKEN 
& VEGETABLE SOUP”                 SAR.58
Celery, onion, garlic, tomato essence, 

parmesan chips

L - O                                                   (Cal.312)

شوربة الكينوا
بالدجاج والخضار                                                                        58 ر.س 

كرفس، بصل، ثوم، طماطم، شرائح

جبنة البارميزان 

ط – ل                                                                           (312 سعرة حرارية

GULF 
“BOUILLABAISSE”                      SAR.69
Leek, fennel, celery, tomato, salmon, shrimp, 

mussel, scallops, saffron, herbs, garlic crouton

A - B - L - O - R                                 (Cal.178)

(

شوربة المأكوالت البحرية
على الطريقة الخليجية                                                         69 ر.س 

 كّراث، شمر، كرفس، طماطم، سمك السلمون، روبيان، بلح

 البحر، اسكالوب، زعفران، أعشاب، قطع من خبز الثوم المحّمص

)أ – ب – ط – ل – ن                                                   (178 سعرة حرارية 

ORIENTAL LENTIL SOUP           SAR.58
Classic red lentils spiced and served with garlic 

croutons and lemon wedges

                                                           (Cal.139)

شوربة العدس الشرقية                                                      58 ر.س
 عدس أحمر كالسيكي متبل، تقدم مع قطع من خبز الثوم

المحّمص وشرائح الليمون

( (

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

سعرة حرارية 139 



SANDWICHES & BURGER

COUNTRY “PLAQUE” 
WITH BEEF                                  SAR.92
Kraftkorn loaf, lettuce julienne, tomatoes, dill 

pickles, silver onions, “Angus” corn beef, Emental 

cheese, side greens, 

French fries

A - G - O                                            (Cal.466)

الساندويتشات والبرجر

كاونتري "بالك
مع اللحم                                                                                        92 ر.س

 رغيف خبز كرافت كورن، شرائح رفيعة من الخس، طماطم،

 مخلل بنكهة الشبت، مخلل البصل

 شرائح لحم أنجوس البقري، جبنة إمنتال، نباتات ورقية جانبية،

بطاطس مقلية

)أ – ز– ل                                                                        (466 سعرة حرارية 

ITALIAN DRIVE 
MOZZARELLA                             SAR.92
Ciabatta bread, wild ruccola, cherry 

tomatoes, buffalo mozzarella, basil, 

Himalaya salt, French fries

A - G                                                   (Cal.466)

جبنة الموزاريال
ا£يطالية                                                                                          92 ر.س 

 خبز سياباتا، جرجير، طماطم كرزية، بافلو الموتزريال، ريحان،

 ملح الهيمااليا

بطاطس مقلية

)أ – ز                                                                               (466 سعرة حرارية 

CHICKEN CAESAR CARDINI 
WRAP                                           SAR.92
Flour tortillas, iceberg julienne, chicken tender, 

tomato flakes, creamy Caesar 

dressing, parmesan shaving, Mexican Pico de 

Gallo, French fries

A - G - O                                            (Cal.466)

راب الدجاج بصلصة
قيصر                                                                                                92 ر.س 

 تورتيال، شرائح رفيعة من خس آيس بيرغ، قطع الدجاج، طماطم

 مجففة، صلصلة قيصر الكريمية، شرائح جبنة البارميزان،

سلطة بيكو دي جالو المكسيكية

بطاطس مقلية 

)أ – ز– ل                                                                        (466 سعرة حرارية 

LOCAL CAB IN SAJ                      SAR.92
Saj, hummus, tabbouleh, marinated salmon, 

grilled haloumi, pickles 

& makdous, French fries

A - D - G - O                                      (Cal.466)

                                                                                            صاج لوكال كاب                                                                          92 ر.س
 صاج، حمص، تبولة، سمك السلمون المتبل، جبنة الحلوم

المشويّة، مخلل ومكدوس

بطاطس مقلية

)أ –د – ز – ل                                                                 (466 سعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

،

،

،



THE “CLUB HOUSE”
TRADITIONAL                            SAR.92
White or brown toast with chicken, beef 

mortadella, fried egg, beef bacon, cheddar 

cheese, lettuce & tomatoes, French fries

 A - C - O                                            (Cal.591)

”كلوب هاوس
التقليدية                                                                                       92 ر.س  

 خبز التوست اªبيض أو اªسمر مع الدجاج، مرتديال اللحم، بيض

 مقلي، اللحم المقدد، جبنة الشيدر، خس وطماطم، بطاطس

مقلية

أ –ج – ل                                                                        (591 سعرة حرارية

BRIOCHE BUN BURGER           SAR.104
“Angus” beef patty (200 gr.), lettuce 
julienne, tomatoes, cheddar, French fries

-Choose additional one topping for free

Onion sauté, mushroom sauté, fried egg, blue 

cheese, fried jalapenos

A - C - G - O                                       (Cal.584)

                                                                                    برجر بخبز البريوش                                                                 104 ر.س

 شريحة لحم أنجوس (200 جم)، شرائح رفيعة من الخس،

 طماطم، جبنة الشيدر، بطاطس مقلية

 - يرجى اختيار إضافة مجانية

 سوتيه البصل، سوتيه الفطر، بيض مقلي، جبنة زرقاء، هالبينو

مقلي

أ – ج – ز – ل                                                              (584 سعرة حرارية 

(

(

”

PASTA

TAGLIERINI 
TRUFFLE CREAM                      SAR.104
White cream with shallots, garlic, grape wine, 

truffle paste, basil, cherry tomato confit, 

parmesan, crostini

A - C - G - O                                       (Cal.638)

الباستا

 باستا تاليريني
بكريمة الكمأة                                                                            104 ر.س

 كريمة بيضاء مع كراث، ثوم، نبيذ العنب، معجون الكمأة،

 ريحان، كونفيت الطماطم الكرزية، جبنة البارميزان، قطع الخبز

المحّمص

)أ –  ج – ز – ل                                                             (638 سعرة حرارية 

FUSILLI PORCINI                       SAR.98
Shallots, garlic, cepes & mushroom, stock, white 

grape wine and cream, parsley, parmesan, crostini

A - C - G - O                                       (Cal.642)

                                                                                     باستا فوسيلي مع فطر بورسيني                                   98 ر.س
 كراث، ثوم، فطر، مرق، نبيذ العنب اªبيض، كريمة، بقدونس،

 جبنة البارميزان، قطع الخبز المحّمص

)أ –  ج – ز – ل                                                              (642 سعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



RIGATONI OR SPAGHETTI 
CON RAGOUT                            SAR.86
Garlic chips, beef Bolognese, olives, chili flakes, 

parmesan, and crostini

A - C - G - O                                      (Cal.585)

 باستا ريغاتوني أو سباغيتي
                                                                                     بصلصة اللحم                                                                            86 ر.س

 رقائق الثوم، صلصلة بولونيز باللحم، زيتون، رقائق الفلفل الحار،

جبنة البارميزان، مع قطع الخبز المحّمص

)أ –  ج – ز – ل                                                             (585 سعرة حرارية 

 باستا رافيولي
                                                                                     بالكريمة                                                                                          104 ر.س

 باستا محشوة بخليط من السبانخ والجرجير والجبن مع صلصة

الكريمة وجبنة البارميزان

)أ –  ج – ز – ل                                                             (598 سعرة حرارية 

PASTA RAVIOLI 
A LA CREAM                             SAR.104
Spinach and ricotta cheese stuffed pasta with 

cream sauce & parmesan

A - C - G - O                                      (Cal.598)

باستا تالياتيلي
                                                                                     بصلصة“ ألفريدو ”                                                                     86 ر.س 

باستا، دجاج، فطر، ريحان، كريمة

جبنة بارميزان

)أ –  ج – ز – ل                                                                (650 سعرة حرارية 

PASTA TAGLIATELLE 
“ALFREDO”                                SAR.86
Ribbon pasta, chicken, mushrooms, basil, cream, 

parmesan

A - C - G - O                                      (Cal.650)

باستا تالياتيلي
                                                                                     بصلصة ”ألفريدو“                                                                        80 ر.س 

 باستا بيني، ثوم، فلفل حار، زيتون، صلصة الطماطم، ريحان،

جبنة بارميزان

)أ –  ج – ل                                                                      (304 سعرة حرارية

PASTA PENNE 
“ARRABIATTA”                           SAR.80
Penne pasta, garlic, chili, olives, tomato sauce, 

basil, parmesan

A - C - O                                           (Cal.304)

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



PIZZA

PIZZA “BIANCA”                       SAR.104
Ricotta, mozzarella, ruccola, basil, beef bresaola, 

herbed virgin olive oili

A - G                                                  (Cal.620)

البيتزا
  

                                                                                     بيتزا "بيانكا"                                                                                  104 ر.س

 جبنة ريكوتا، جبنة موزاريال، جرجير، ريحان، لحم بقر بريساوال،

زيت زيتون بكر باªعشاب

)أ – ز                                                                                 (620 سعرة حرارية

PIZZA “HARBOR VIEW”            SAR.103
Margherita, roasted seafood: salmon, shrimp, 

scallops, garlic, rosemary, virgin olive oil

A - B - D - G - O - R                            (Cal.877)

                                                                                     بيتزا "هاربور فيو"                                                                      103 ر.س
 صلصة مارجريتا، مأكوالت بحرية مشوية: سمك السلمون،

 روبيان، اسكالوب، ثوم، عشبة إكليل الجبل، زيت زيتون بكر

)أ – ب – د – ز – ل – ن                                                        (877 سعرة حرارية

PIZZA “ASIAN BBQ”                   SAR.92
Margherita, BBQ chicken cubes, 

pineapple, scallions, red pepper, virgin olive oil

A - G - O                                            (Cal.756)

                                                                                     بيتزا "الباربكيو اÑسيوية"                                                    92 ر.س
 صلصة مارجريتا، مكعبات الدجاج بصلصة الشواء، أناناس، بصل

أخضر، فلفل أحمر حلو، زيت زيتون بكر

)أ – ز – ل                                                                                    (756 سعرة حرارية

PIZZA “MARGHERITA”               SAR.86
Tomatoes sauce, mozzarella, basil, virgin olive oil

A - G - O                                          (Cal.545)

                                                                                     بيتزا "مارجريتا"                                                                          86 ر.س

 صلصة الطماطم، جبنة موزاريال، ريحان، زيت، زيتون بكر

)أ – ز – ل                                                                                    (545 سعرة حرارية

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



SEAFOOD MAIN COURSE

DYNAMITE SHRIMP
(12 PCS.)                                    SAR.115
Batter fried shrimp in spicy sriracha aioli

A - B - C - F - O                                  (Cal.640)

(  

أطباق المأكوالت البحرية الرئيسية

روبيان ديناميت
                                                                                     

روبيان مقلي مع صلصة سريراتشا الحارة

)أ – ب – ج – و – ل                                                       (640 سعرة حرارية 

SALMON EN PAPILLOTE          SAR.219
Salmon in Parchment, root vegetables, olive oil, 

thyme butter, potatoes

D - G - O                                            (Cal.442)

                                                                                                                                              سمك السلمون المطبوخ بورق الزبدة                     219 ر.س

 سمك السلمون في ورق الزبدة، خضراوات جذرية، زيت زيتون،

زبدة بنكهة الزعتر، بطاطا
)د – ز – ل                                                                                   (442 سعرة حرارية 

SEABREAM OR FRESH HAMMOUR 
FILLET GRILLED                       SAR.219
Fresh fish fillet with herbs, vegetables, dill 

potatoes or white rice, lemon butter sauce

D - G - O                                            (Cal.521)

 فيليه سبريم
                                                                                     أو فيليه هامور مشوي                                                         219 ر.س
 فيليه السمك الطازج المتبل باªعشاب، خضراوات، مع بطاطا

 بالشبت أو أرز أبيض، صلصة الليمون والزبدة
)د – ز – ل                                                                                     (521 سعرة حرارية 

THAI RED LOBSTER CURRY        SAR.276
Lobster tail meat, red Thai curry with coconut 

cream, eggplant, potatoes, 

lemon grass flavored

Served with white rice

B - D - G - H - O                              (Cal.640)

                                                                                                                                            كاري تايلندي أحمر بالكركند                                        276 ر.س

 لحم ذيل الكركند، كاري تايلندي أحمر مع كريمة جوز الهند،

باذنجان، بطاطا

نكهة عشبة الليمون

يقدم مع اªرز اªبيض

)ب – د – ز – ح – ل                                                 (640 ســعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

12 قطعة)                                                                                       115 ر.س



STEAKS & RIBS

“ANGUS” BEEF 
TENDERLOIN STEAK              SAR.288
250 gr. of beef prime cut, green pepper corn 

or mushroom sauce, fine selected vegetables

French fries or home roasted baby potatoes

G - M - O                                           (Cal.615)

الستيك واªضالع

ستيك تندرلوين
لحم أنجوس البقري                                                          288 ر.س

                                                                                     

أو صلصلة الفطر, تشكيلة مختارة من الخضراوات  

بطاطس مقلي أو بطاطا صغيرة مشوية محضرة في المنزل

)ز – ي – ل                                                                     (615 سعرة حرارية

“ANGUS” RIB EYE STEAK        SAR.254

250 gr. of beef prime cut, green pepper 
corn or mushroom sauce, fine selected vegetables

French fries or home roasted baby potatoes

G - M - O                                           (Cal.728)

                                                                                     ستيك أنجوس ريب آي                                                      254 ر.س

أو صلصلة الفطر، تشكيلة مختارة من الخضراوات 

بطاطس مقلية أو بطاطا صغيرة مشوية محضرة في المنزل

)ز – ي – ل                                                               (728 سعرة حرارية

“ANGUS”
BRAISED SHORT RIBS             SAR.242
350 gr. of beef prime short ribs, dark gravy, fine 

selected vegetables and mashed potatoes
  G - M - O                                           (Cal.615)

أضالع لحم أنجوس الصغيرة
                                                                                     المطهوة ببطء                                                                     242 ر.س 

  
الخضراوات، با£ضافة إلى البطاطا المهروسة 

)ز – ي – ل                                                                  (615 سعرة حرارية

جم من اللحم الفاخر، مرق، تشكيلة مختارة من  350

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

250جم من اللحم الفاخر، فلفل أخضر

250جم من اللحم الفاخر، فلفل أخضر



All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

POULTRY & LAMB

GRILLED BABY CHICKEN        SAR.207
½ boneless baby chicken from the char broiler, 

green pepper corn or mushroom sauce, fine 

selected vegetables, French fries or home roasted 

baby potatoes
  G - M - O                                          (Cal.423)

الدجاج ولحم الضأن

دجاج طرّي مشوي                                                                    207 ر.س

 نصف دجاجة طريّة مشوية بدون عظم، فلفل أخضر

أو صلصلة الفطر، تشكيلة مختارة من الخضراوات

بطاطس مقلية أو بطاطا صغيرة مشوية

محضرة في المنزل 

)ز – ي – ل                                                                   (423 سعرة حرارية 

CHICKEN PICATTA 
PARMIGIANA                            SAR.207
Thin chicken breast in parmesan and panko 

crumbs

Served with spaghetti “Napolitana”

A - C - G - L - O                                 (Cal.549)

بيكاتا الدجاج
                                                                                     بجبنة البارميزان                                                                     207 ر.س 

 صدر دجاجة مشوية مغطى بجبنة البارميزان

والبقسماط الياباني

يقدم مع سباغيتي بصلصلة   نابوليتانا

)أ – ج – ز – ط – ل                                                   (549 سعرة حرارية

GRILLED LAMB CHOPS           SAR.213

Four pcs. of grilled lamb chops, rosemary 
gravy, fine selected vegetables, 

French fries or Home roasted baby potatoes

A - G - L - O                                       (Cal.619)

 قطع لحم الضأن المشوي                                                 213 ر.س

 أربع قطع من لحم الضأن المشوّي، مرق عشبة 

إكليل الجبل، تشكيلة مختارة من الخضراوات

 بطاطس مقلية أو بطاطا صغيرة مشوية محضرة  في المنزل

)أ – ز – ط – ل                                                            (619 سعرة حرارية

ORIENTAL MIXED GRILL        SAR.213 
Chicken shish tawook, Adana meat kofta, shish 

kebab, kastaletta

Served with grilled vegetables, Turkish bread, 

French fries or kabsa rice & hummus

A - M - N                                            (Cal.630)

        مشويات شرقية مشكلة                                                 213 ر.س

شــيش طــاووق دجاج، كفتــة لحم أضنة

شــيش كباب، ريش

تقدم مع خضراوات مشويّة، خبز تركي

 بطاطس مقلية أو أرز الكبسة والحمص 

)أ – ي – ك                                                                  (630 سعرة حرارية 

“ “



CLASSICS

CHICKEN OR LAMB KABSA     SAR.184
Roasted chicken leg or lamb chunk on kabsa rice 

Served with daqus sauce

H                                                        (Cal.704)

الدجاج ولحم الضأن

كبسة دجاج أو لحم الضأن                                               184 ر.س

أفخاذ دجاج مشويّة أو قطع من لحم الضأن مع أرز الكبسة

تقدم مع صلصة الدقوس 

)ح                                                                                   (704 سعرة حرارية 

CHICKEN BIRYANI                   SAR.184
Indian rice dish

Served with cucumber, yoghurt and papad

H                                                        (Cal.705)

                                                                                     برياني الدجاج                                                                              184 ر.س

أرز على الطريقة الهندية

يقدم مع سلطة الخيار بالروب وخبز بابادم الهندي 

)ح                                                                                  (705 سعرة حرارية

VEGETABLE CURRY 
“INDIAN STYLE”                       SAR.161
Vegetable or egg curry

Served with white rice, pickles and papad

C - G - H - O                                      (Cal.452)

كاري الخضار
                                                                                     على الطريقة الهندية"                                                           161 ر.س 

كاري الخضراوات أو البيض
يقدم مع أرز أبيض، مخلل، وخبز بابادم الهندي 

)ج – ز – ح – ل                                                          (452 سعرة حرارية

"

FRIED TOFU 
“SZECHUAN STYLE”                SAR.173
Tofu with capsicum, onions, ginger & garlic, 

tomato sauce

Served with white rice

F - O                                                   (Cal.472)

جبنة التوفو المقلية
                                                                                     على الطريقة السيشوانية"                                              173 ر.س

 جبنة التوفو مع الفلفل الحلو، بصل، زنجبيل، ثوم، صلصة

الطماطم

تقدم مع اªرز اªبيض  

)و – ل                                                                        (472 سعرة حرارية 

"

SIDE DISHES

ANY ONE EXTRA SIDE DISH     SAR.46
Rice, potatoes, vegetables, green salad, extra 

sauce or extra topping

O (for sauce)   (Cal.270/548/72/34/50-75)

اªطباق الجانبية

عند إضافة طبق جانبي                                                         46 ر.س

أرز، بطاطا، خضراوات، سلطة خضراء، صلصة إضافية

 أو غيرها من ا£ضافات 
)) ل (بالنسبة إلى الصلصة (270/548/72/34/50-75

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



DESSERT

UMALI                                         SAR.58
Puff pastry, milk, cream, sugar & pistachio

A - C - G                                             (Cal.566)

الحلويات

أم علي                                                                                            58 ر.س

فطيرة هّشة، حليب، قشطة، سكر، فستق

)أ – ج – ز                                                                       (566 سعرة حرارية 

DATES PUDDING                        SAR.58
Butter, dates & eggs

A - C - G                                             (Cal.512)

                                                                                     بودينغ التمر                                                                                58 ر.س

زبدة، تمر، بيض

)أ – ج – ز                                                                         (512 سعرة حرارية 

CRÈME BRULÉE                         SAR.58
Egg yolk, fresh cream, vanilla & sugar

A - C - G                                            (Cal.110)

                                                                                     كريم بروليه                                                                               58 ر.س

صفار البيض، كريمة طازجة، فانيال، سك

      أ – ج – ز

                                      
CHURROS                                    SAR.64
Served with Gianduja & pistachio sauce

A - C - G                                             (Cal.566)

                                                                                     تشوروز                                                                                          64 ر.س

تقدم مع شوكوالتة غاندوجا وزبدة الفستق

)أ – ج – ز                                                                       (566 سعرة حرارية 

ICE CREAM MIX                          SAR.58
Vanilla, strawberry, chocolate

A - C - G                                             (Cal.402)

                                                                                                                                                                         آيس كريم مكس                                                                  58 ر.س

فانيال، فراولة، شوكوالتة

أ – ج – ز                                                                         (402 سعرة حرارية 

STRAWBERRY CHEESE CAKE       SAR.58
Strawberry cheesecake

A - C - G                                             (Cal.642)

                                                                                                                                                                         تشيز كيك الفراولة                                                                58 ر.س

تشيز كيك الفراولة

أ – ج – ز                                                                       (642 سعرة حرارية 

(

(

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

سعرة حرارية 110) (



STEWIE GRIFFIN’S FRIED EGG 
ON TOAST WITH BEANS            SAR.46
White toast bread, fried egg, cheddar cheese and 

baked beans

A - C - G                                             (Cal.579)

وجبة ستوي غريفن: خبز التوست مع البيض
المقلي والفاصوليا                                                                    46 ر.س 

 خبز التوست اªبيض، بيض مقلي، جبنة الشيدر، فاصوليا

مطبوخة

)أ – ج – ز                                                                    (579 سعرة حرارية  

GARFIELD’S MACARONI 
& CHEESE                                   SAR.46

Macaroni pasta with creamy cheddar cheese sauce 

A - C - G                                             (Cal.566)

 وجبة غارفيلد
                                                                                     معكرونة بالجبن                                                                       46 ر.س

 معكرونة مع صلصة جبنة الشيدر الكريمية

)أ – ج – ز                                                                       (566 سعرة حرارية 

SANDY CHEEK’S 
CHICKEN NUGGETS                   SAR.46
Mc’s chicken nuggets

Served with French fries or Omani chips, 

ketchup & mayo 

A - C - G                                             (Cal.594)

 وجبة ساندي أمور
                                                                                     ناجتس الدجاج                                                                            46 ر.س

 ناجتس الدجاج على طريقة ماكدونالدز

 تقدم مع البطاطس المقلية أو رقائق بطاطس عمان، كاتشب

 ومايونيز

)أ – ج – ز                                                                       (594 سعرة حرارية 

K I D ’ S  S E L E C T I O N

قائمــة وجبــات ا�طفال

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات



FINN THE HUMAN’S 
MILK SHAKE                               SAR.29
Choose your favorite flavor between strawberry, 

banana, vanilla & chocolate 

 A - C - G                                            (Cal.353)

  ميلك شيك
                                                                                     فين البشري                                                                                29 ر.س

 اختر ما تحب من النكهات التالية: الفراولة، الموز، الفانيال،

الشوكوالتة

)أ – ج – ز                                                                     (353 سعرة حرارية

PATRICK STAR’S STRAWBERRY 
ICE CREAM CUP                         SAR.46
Strawberry ice cream, fresh strawberries, fresh 

whipped cream, strawberry sauce, cracker sticks

A - C - G                                             (Cal.252)

 كوب آيس كريم
                                                                                     النجم بسيط                                                                               46 ر.س 

 آيس كريم الفراولة، فراولة طازجة, كريمة مخفوقة، صلصة

  الفراولة, أصابع مقرمشة

)أ – ج – ز                                                                       (252 سعرة حرارية 

All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT
If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,

please inform your order taker who will advise for alternative choice

جميع اªسعار بالريال السعودي وخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل

A-Contains gluten / B-Contains crustacean shellfish / C-Contains eggs / D-Contains fish / E-Contains Peanuts / F-Contains soybeans / G-Contains milk & lactose 
H-Contains tree nuts / L-Contains celery / M-Contains mustard / N-Contains sesame / O-Contains Sulphur dioxide / P-Contains lupines / R-Contains mollusks

 أ – يحتوي على الجلوتين/ ب – يحتوي على القشريات وأنواعها/ ج – يحتوي على البيض/ د – يحتوي على السمك / ه – يحتوي على الفول السوداني/ و – يحتوي على فول الصويا/ ز – يحتوي على الحليب والالكتوز
/ ح – يحتوي على المكسرات/ ط – يحتوي على الكرفس/ ي – يحتوي على الخردل/ ك – يحتوي على بذور السمسم/ ل – يحتوي على الكبريتيت/ م – يحتوي على نبات الّترمس/ ن – يحتوي على الرخويات

SHAGGY ROGER’S 
HOT DOG SANDWICH               SAR.46
Chicken frank in a soft roll bun

Served with French fries or Omani chips 

ketchup & mayo 

A - C - G                                            (Cal.614)

 وجبة شاجي روجر
                                                                                     شطيرة الهوت دوغ                                                                46 ر.س 

دجاج فرانك في شطيرة طريّة

تقدم مع البطاطس المقلية أو رقائق بطاطس عمان 

 كاتشب ومايونيز 

)أ – ج – ز                                                                         (614 سعرة حرارية 



FRESH JUICES                            SAR.29

Orange (Cal.118)

Grapefruit (Cal.101)

Green or red apple (Cal.123)

Watermelon (Cal.76)

Sweet melon (Cal.76)

Pineapple (Cal.140)

Carrot (Cal.100)

DETOX FRESH JUICES              SAR.29

Kale (Cal.33)

Cucumber (Cal.48)

Celery (Cal.43)

Beetroot, celery, apple & carrot (Cal.110)

Apple, ginger, celery (Cal.112)

MOCKTAILS                               SAR.29

Mixed fruit cocktail (Cal.125)

Lemon with mint (Cal.130)

Homemade ice tea (Cal.88)

Mojito (Cal.48)

Cranberry Sangria (Cal.144)

Rosewater lemonade (Cal.103)

Saudi Champagne (Cal.35)

SAUDI CHAMPAGNE                 SAR.69

Jug (Cal.140)

 

عصائر طازجة                                                                 29 ر.س

برتقال (118 سعرة حرارية

جريب فروت (101 سعرة حرارية

تفاح أحمر أو أخضر (123 سعرة حرارية

بطيخ أحمر (76 سعرة حرارية

بطيخ (76 سعرة حرارية

أناناس (140 سعرة حرارية

جزر (100 سعرة حرارية

عصائر ديتوكس طازجة                                                       29 ر.س

كيل (33 سعرة حرارية

خيار (48 سعرة حرارية

كرفس (43 سعرة حرارية

شمندر، كرفس، تفاح، جزر (110 سعرة حرارية

تفاح، زنجبيل، كرفس (112 سعرة حرارية

موكتيل                                                                                         29  ر.س

كوكتيل الفواكه المشكلة (125 سعرة حرارية

ليمون بالنعناع (130 سعرة حرارية

شاي مثلج محضر بالمنزل (88 سعرة حرارية

موهيتو (48 سعرة حرارية

سانجريا التوت البري (144 سعرة حرارية

ليمون وماء الورد (103 سعرة حرارية

شامبانيا سعودي (35 سعرة حرارية

شامبانيا سعودي                                                                      69 ر.س

حجم كبير (140 سعرة حرارية) 
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B E V E R A G E S

المشــروبات

جميع اªسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل
All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT

If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,
please inform your order taker who will advise for alternative choice



MILKSHAKES 
AND COLD COFFEE                   SAR.29

Vanilla (Cal.220)

Banana (Cal.220)

Strawberry (Cal.257)

Chocolate (Cal.220)

Iced coffee (Cal. 60)

Viennese Iced coffee (Cal.375)

Frappuccino (Cal.242)

Iced mocha (Cal.212)

ALLERGEN: C - G 

SOFT DRINKS                             SAR.17  

Pepsi 360 ml. (Cal.141)

Pepsi Diet 360 ml. (Cal.2)

Coca Cola 320 ml. (Cal.153)

Coca Cola Diet 320 ml. (Cal.1) 

7up 360 ml. (Cal.140)

7up Diet 360 ml. (Cal.1)

 

 ميلك شيك
وقهوة باردة                                                                   29 ر.س

فانيال (220 سعرة حرارية

موز (220 سعرة حرارية

فراولة (257 سعرة حرارية

شوكوالتة (220 سعرة حرارية

قهوة مثلجة (60 سعرة حرارية

قهوة فيينا المثلجة (375 سعرة حرارية

فرابوتشينو (242 سعرة حرارية

موكا مثلجة (212 سعرة حرارية
مسببات الحساسية: ج – ز

مشروبات غازية                                                                        17 ر.س

بيبسي  360 مل (141 سعرة حرارية

دايت بيبسي  360 مل (2 سعرة حرارية

 كوكا كوال  320 مل (153 سعرة حرارية

 دايت كوكا كوال  320 مل (1 سعرة حرارية

 سفن آب  360 مل (140 سعرة حرارية

دايت سفن آب  360 مل (1 سعرة حرارية
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جميع اªسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل
All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT

If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,
please inform your order taker who will advise for alternative choice



MALT DRINKS 
HOLSTEIN                                   SAR.29 

330 ml. (Cal.40)
BUDWEISER                                   SAR.35 

330 ml.(Cal.135)
BITBURGER                                 SAR.40

330 ml .(Cal.73) 

NON ALCOHOLIC WINE

LUSSORY WHITE 
WINE CHARDONNAY                  SAR.159

750 ml. (Cal.142)
                   
LUSSORY RED WINE 
MERLOT                                       SAR.159

750 ml. (Cal.142)

WATER

AQUA PANNA                                 SAR.27

500 ml. still (Cal.0)  

AQUA PANNA                                 SAR.36 

1000 ml. still (Cal.0)

SAN PELLEGRINO                         SAR.27 

500 ml. sparkling (Cal.0)

SAN PELLEGRINO                         SAR.36 

1000 ml. sparkling (Cal.0) 

BERAIN                                            SAR.13 

750 ml. still (Cal.0) 

BERAIN                                            SAR.23

1500 ml. still (Cal.0)

 مشروبات الشعير

هولستين                                                                                      29 ر.س

بدوايزر                                                                       35 ر.س

  بيتبورغر                                                                                          40 ر.س

نبيذ خاٍل من الكحول

نبيذ شاردونيه

اªبيض                                                                                           159 ر.س 

نبيذ ميرلوت

اªحمر                                                                                            159 ر.س 

ماء

أكوا بانا                                                                           27 ر.س

أكوا بانا                                                                            36 ر.س

سان بيليغرينو                                                             27 ر.س

سان بيليغرينو                                                                         36 ر.س

 

بيرين                                                                                                13 ر.س

بيرين                                                                                              23 ر.س

سعرة حرارية )مل40 330 (

سعرة حرارية )مل330 135 (

سعرة حرارية )مل330 73 (

سعرة حرارية )مل750 142 (

سعرة حرارية )مل750 142 (

سعرة حرارية )مل1000 0 (

سعرة حرارية )مل1000 0

سعرة حرارية )مل750 0

(

(

سعرة حرارية )مل500 0 (

سعرة حرارية )مل500 مياه معدنية

مياه معدنية

مياه معدنية

مياه معدنية

مياه ساكنة

سعرة حرارية )مل1500 0 مياه ساكنة)

0 (

جميع اªسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل
All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT

If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,
please inform your order taker who will advise for alternative choice



ESPRESSO(CAL.9)                         SAR.19 

DOUBLE ESPRESSO(CAL.18)       SAR.25

CAPPUCCINO(CAL.39)                 SAR.27 

ARABIC COFFEE(CAL.7)               SAR.35

AMERICANO(CAL.15)                   SAR.25

PLUNGER FRENCH PRESS COFFEE 

(CAL.15)                                         SAR.25

CAFÉ LATTE(CAL.41)                   SAR.27

LATTE MACCHIATO(CAL.43)      SAR.27

TURKISH COFFEE(CAL.15)          SAR.25

FRENCH COFFEE (CAL.32)          SAR.19

DECAFFEINATED COFFEE 

(CAL.0)                                          SAR.25

NESCAFE(CAL.40)                         SAR.25

HOT CHOCOLATE(CAL.101)       SAR.27 

MOKACCINO(CAL.91)                  SAR.25

TEA (CAL.0)

ENGLISH BREAKFAST                   SAR.23

EARL GREY                                        SAR.23 

CHINESE SENCHE GREEN            SAR.23

JASMINE GREEN                            SAR.23

PURE CHAMOMILE FLOWERS     SAR.23

MOROCCAN MINT                        SAR.23

GINGER                                          SAR.21               

إسبريسو                                                                                         19 ر.س

دبل إسبريسو                                                           25 ر.س

  كابتشينو                                                                                     27 ر.س

     قهوة عربية                                                                                35 ر.س

أمريكانو                                                                                          25 ر.س

                                                                                    قهوة فرنسية محضرة بواسطة البلنجر 

             

التيه

 التيه ماكياتو                                                                              27 ر.س 

قهوة تركية                                                                                25 ر.س

قهوة فرنسية                                                                             19 ر.س

قهوة خالية من الكافيين

   

نسكافيه                                                                                       25 ر.س

شوكوالتة ساخنة                                                                   27 ر.س

موكاتشين     9                                                                           25 ر.س

شاي  (0 سعرة حرارية

الفطور ا£نجليزي 

إيرل غراي 

شاي أخضر صيني

الياسمين 

زهرة البابونج 

الشاي المغربي بالنعناع

زنجبيل

 

سعرة حرارية ) 9 (

سعرة حرارية ) 18 (

سعرة حرارية ) 39 (

سعرة حرارية ) 7 (

سعرة حرارية ) 0 (

40سعرة حرارية ) (
سعرة حرارية ) 101 (

سعرة حرارية ) 1 (

سعرة حرارية ) 15 (

سعرة حرارية ) 41 (

43سعرة حرارية ) (

سعرة حرارية ) 15 (

32سعرة حرارية ) (

سعرة حرارية ) 15 ر.س25)

ر.س        25

ر.س27

H O T  B E V E R A G E S

المشــروبات الســاخنة

جميع اªسعار بالريال السعودي وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
 إذا كان لديك حساسية من المكسرات أو تعتقد أنه قد يكون لديك أي اشكال أخرى من عدم تحمل الطعام أو الحساسية

يرجى أبالغ مقدم الطلب الذي سينصح بالخيارالبديل
All the prices are in Saudi Riyals and including to 15 % VAT

If you are allergic to nuts or think you may have any other forms of food intolerance or allergies,
please inform your order taker who will advise for alternative choice

(

ر.س        23

ر.س        23

ر.س        23

ر.س        23

ر.س        23

ر.س        23

ر.س       21


