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Order. Savour.  

Repeat. 
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بان كیك / وافل
Pan cakes / Wa�es

بان كیك الحلیب بالزبدة
یقدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القبقب

Pancake
Served with banana pecan butter, berry compote & maple syrup

الوافل المقرمشة
الوافل بالفانیلال، شراب القبقب،كریما مخفوقة وكومبوت التوت

Crispy wa�es
Vanilla wa�e, maple syrup, whipped cream & berry compote

فطور بدایة الیوم الصحي 
الزبادي الیوناني، بیرشر موسلي، سلطة الفاكھة  

یقدم مع المربى وتشكیلة من الخبز  
Healthy day start breakfast

Greek yoghurt, bircher muesli, served with fruit salad and flap jack
served with assorted jam and bread

Rendez Vous Tea Lounge
Timings : 07:30 am – 00:00 am

الفطور المفضل
Breakfast favourites

A la carte Breakfast | اختیارات الفطور الصباحي 
7.30 am – 12.00 nn 

30

30

45

55

50

38

فطور راندیفو
سمك السالمون المدخن والمحشو بالبیض المخفوق،

یقدم مع المربى وتشكیلة من الخبز  
Rendez Vous  breakfast

Smoked salmon stu�ed with scrambled eggs, served with
hash brown, assorted jam and bread

سلة الثالث انواع من البیض المطھو  
سمك السالمون المدخن، لحم حبش، سالمي، البیض المطھي بالماء من دون قشر وصلصة ھوالندیة،

یقدم مع المربى وتشكیلة من الخبز  
Three way eggs benedictine basket

Smoked salmon,
turkey, salami topped with poached eggs and hollandaise sauce,

served with assorted jam and bread

سلة المخبوزات   
دانیش، كرواسان سادة، كرواسان جبنة، كیك بالشوكوال

یقدم مع المربى وتشكیلة من الخبز
The baker basket

Danish, plain croissant, cheese croissant, chocolate roll
served with assorted jam and bread

اختیارات من المعروضات 
Make your selection from the display

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT
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وجبات خفیفة
Light Snacks

تورتیال خضار البحر االبیض المتوسط ملفوف 
خبز التورتیال ، حمص ،خضار مشویة 

Mediterranean vegetables tortilla wrap
Feta, hummus, caramelized onion, crisp lettuce, tomato and
cucumber, topped with roasted mediterranean vegetables,

 wrapped in tortilla bread

غالیت الروبیان والبطاطس
بطاطس مشویة مع روبیان وتقدم مع الكزبرة وصلصة الفول السوداني

Potato & prawn galettes
Baked potato and grilled prawn, served with coriander peanut butter sauce

طبق دواجن
أجنحة الدجاج متبلة ، كروكیت السمان، تشو تشو دجاج، تقدم مع صلصة الصویا والزنجبیل

 Poultry platter
Marinated chicken wings, quail croquette, cho cho chicken,

served with ginger and soy sauce dip

ارانشیني
الصویا وصلصة مایونیز  حار، واسابي ، الخبز بفتات مغطاة ، مقلیھ محشیھ ارز كرات

Arancini
Deep fried Stu�ed rice balls, coated with bread crumbs

spicy wasabi mayo and soy sauce

38

35

38

33

حساء الیوم 
یقدم مع قطع خبرمحمص وزیت الریحان

Soup of the day
Served with basil oil and crouton

حساء الفطر البري
مع الكریما، زیت الكمأ االبیض والبازیلالء 

Wild mushroom soup
Pan fried wild mushroom with white tru�e oil

قائمة الحساء
The Soups

وجبات خفیفة
 Light Bites
موزاریلال إیولي 

اصابع جبنة موزاریلال ملفوفة مع الفلفل، تقدم مع صلصة إیولي
Mozzarella peppers bites

Lightly battered mozzarella served with aioli sauce

سالمون سوزیت 
اسمك سالمون مخبوز مع لشیا بالقشور

Salmon sucette
Baked chia crusted salmon served with mix leaves and gribiche

26

28

26

35

Lunch menu is served 12 noon till 11:00 pm

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT

SIGNATURE
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الساندویتشات والبرغر
Sandwiches and Burger

شطیرة ضلع الریب – توقیع
ضلع قصیر مطبوخ ببطء مع البصل بالكرامیل والمایونیز ،الوسابي ،المخلالت

یقدم في خبز سیاباتا الزیتون
Short rib sandwich - Signature

Slow cooked short rib with caramelized onion, wasabi mayonnaise,
& pickles Served in olive ciabatta bread

3

40

35

45

45

سلطة القیصر
قلب الخس الروماني مع جبنة البارمیزان ، خبز محمص 

  مع الدجاج المشوي 
  مع الروبیان 

Caesar salad
Roman lettuce served with caesar dressing and parmesan

Grilled chicken  
Grilled prawns  

سلطة السلمون المدخن 
سمك السلمون المدخن مع تشكیلة من السلطة الخضراء

Smoked salmon salad
Smoked salmon served with mix leaves

ركن السلطات
Salads

45

34

38
45

عثملیة دجاجة
خبز العجین، دجاج شرائح یقدم مع حمص

Chicken osmalieh
Marinated chicken strips, rolled with angel hair dough

served with hummus dip

سلطة جبنة الحلومي – خاص 
جبنة الحلومي المشویة مع طماطم تشیري والرمان تقدم مع صلصة التفاح والخل

Quinoa halloumi salad- Chef's Signature
Breaded hallumi & salami with cherry tomato, pomegranate Served

with molasses and apple vinegar

السلطة الیونانیة التقلیدیة 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون

Traditional greek salad
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano with lemon

and olive oil dressing

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT
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Sandwiches and Burger

ساندویش باستورما سیباتیتا بالخبز االیطالي 
لحم البقر المجفف باستورما یقدم مع الطماطم المجففة وتشكیلة من السلطات الخضراء

Basterma ciabatta
Spread boursin served with dried beef bastorma,

sundried tomato, mix leaves and French fries

برجر دجاج
برجر دجاج متبل  ، طماطم ، بصل سوتیھ ، جبنة سویسریة یقدم مع بطاطس مقلیة

Chicken burger
Marinated herb chicken breast served with curly fries

برجر لحم بقري
برجرلحم بقري متبل ، طماطم ، بصل سوتیھ ، جبنة سویسریة یقدم  بطاطس مقلیة

Beef burger
Mince beef grilled served with beef bacon

beetroot relish curly fries

كراون كلوب ساندویش 
توست ابیض او اسمر، صدر دجاج ، مشوي، بیكون بقري ،بیض مقلي ، شرائح طماطم ،خیار، خس

Crowne club sandwich
Toasted white or brown bread topped with chicken beef

bacon, eggs and served with French fries

4

45

بیتزا
Piza

بیتزا مارغاریتا
صلصة الطماطم ،جبنة الموزاریال المبشورة

Pizza margueritta
Pizza base topped with tomato sauce and grated mozzarella

بیتزا لحم سالمي مدخن
بیتزا مع صلصة طماطم و لحم سالمي مدخن مع جبنة الموزاریلال المبشورة

Pizza pepperoni
Pizza base topped with tomato sauce mozzarella

cheese and pepperoni

بیتزا خضار  
صلصة طماطم ، تشكیلة من الخضر، جبنة الموزاریال المبشورة

Pizza vegetarian
Pizza base topped with tomato sauce mozzarella

cheese and vegetables

45

58

50

42

48

55

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT

SIGNATURE
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دجاج مشوي على الطریقة البیروفیة 
صدر دجاج متبل مشوي یقدم مع بطاطس مھروسة وصلصة أالعشاب 

Peruvian Chicken
Marinated char grilled chicken breast served with

Mashed Potato and Herb Salsa

لحم بقري تندرلین مشوي 
لحم بقري تندرلین مشوي یقدم مع خضارسوتي و صلصة الفطر او الفلفل االسود 

Grilled beef tenderloin
Char Grilled Beef Tenderloin Served with Sautéed Vegetables

Mushroom sauce or pepper sauce

شریحة سمك الھامور
شریحة من سمك ھامورالمقلي یقدم مع خضاررات تولي وصلصة االعشاب 

Hammour fillet slices
Pan fried hammour fillet with herb salsa and vegetables

خضار بریاني
ارز بسمتي معطر مع التوابل الھندیة الكاملھ مع االعشاب والخضروات

Vegetable biriyani
Fragrant basmati rice cooked with whole spices,

herbs and vegetables

األطباق الرئیسیة
Main Course

68

105

72

45

فوندو الشوكوال
مع ایس كریم فانییلال

Homemade chocolate fondant
with vanilla ice cream

كیكة الجبن باللیمون
California lemon cheesecake
Served with raspberry coulis

ام علي  
Um Ali

آیس كریم
فانیلیا ،شوكوالتة ، فراولة تقدم مع الموز

Trio of ice cream vanilla, chocolate & strawberry ice cream
 Served with banana

حلویات
Dessert

99

36

26

35

35

الشرقیة  الطریقة على مشكلھ مشویات
حمام ،كفتھ ،طاووق شیش ، ، كباب ریش لحم غنم، شیش 

وسلطة صغیرة الطحینھ، الخضار،  الشرقي،  تقدم مع االرز 
Oriental mix grill selections

Lamb chops, shish kebab, shish tawook, pigeo served with
 oriental rice, sautéed vegetables, oriental salad and tahina sauce

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT

NEW

NEW

NEW

NEW
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دالمشروبات الغازیة 
Soft drinks

دایت سفن اب میراندا / سفن اب / / دایت بیبسي / بیبسي 
 7up / Diet / Pepsi / Diet Pepsi / Miranda

كوك ، كوال الیت
Coke / light Coke

میاه معدنیة محلیة 
Local mineral water

200ml    |    ۲۰۰ ملم
 330ml    |    ۳۳۰ ملم
 600ml    |    ٦۰۰ ملم
 1.5liter   |     ۱٫٥ ملم

میاه تونیك غازیة 
Tonic water

قائمة المشروبات
Beverage Menu

32

17

06
08
10
13

12

طبق فاكھھ مشكلة
Selection of fruit platter

بیرة
Non-Alcoholic Beer

بدوایزر  /  ھولستن 
Budweiser / Holston

 
شاي مثلج طازج  

Fresh Iced tea

بیرة
BEERS

22
35

22
35

24

12

12

میاه معدنیة مستوردة  
Imported mineral water

میاه أكوا بانا االیطالیة                      
Acqua Panna Water

Small    |    صغیر
Large    |   ۱ لیتر

سان بلغرینو میاه ایطالیة فوارة                       
S.Pellegrino Sparkling Water

Small    |    صغیر
Large    |   ۱ لیتر

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT
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الحلیب المخفوق
Smoothies

فیري بیري
العنب البري ،التوت ، الموز ، حلیب جوز الھند   

Very berry
Blueberries, Raspberry, Banana, Coconut milk

بلیس فراولة
الثلج المطحون والحلیب واضافة القلیل من الزبادي ثم یخفق الثلج  مع الفراولة  

Strawberry bliss
Ice Cold milk poured Over Ice, Strawberry and lashings of Yoghurt blended

28

28

موخیتوا
Mojito

موخیتوا فراولة   
Strawberry mojito

موخیتوا الرمان   
 Pomegranate mjito

بطیخ
اناناس
كیوي

البرتقال
الجزر

اللیمون
المانغو
التفاح

كوكتیل
كوكتیل سعودي

عصائر طازجة موسمیة
Fresh Seasonal Juices

Watermelon
Pineapple

Kiwi
Orange
Carrot

Lemon & mint
Mango
Apple

Cocktail Juice
Saudi Cocktail

40

30
28
28
26
26
24
32
26
28
24

28

28

أفوبایا رانشیرو – خاص
افوكادو وبابایا مع الكریما والمكسرات

AvoPaya Ranchero- Signature
(Avocado & papaya with cream, and nuts)

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT
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الحلیب المخفوق
Milk Shakes

خلطات رائعة المذاق من الحلیب والفواكھ
A fantasy of milk and fruit combinations

كالسیكي
ایس كریم فانیلال وموز 

Classic
Vanilla Ice Cream and Banana

حلیب مخفوق استوائي
ایس كریم فانیلال ، برتقال واناناس

Tropical milk shake
Vanilla ice Cream, Orange and Pineapple

آیس كریم الفانیلال مع التمر
مخفوق مع التمر

Dates milk shake
Vanilla Ice Cream & Pitted Dates

حلیب مخفوق بالفروالھ
اآلیس كریم الفانیلیا والفراولة الطازجة

Strawberry Milk Shake
Vanilla Ice Cream, Fresh Strawberry

28

28

28

35

تشكیلة من الشاي  
Selection of Damman tea

شاي انجلیزي ، نعناع ، شاي اخضر ،الیاسمین، البابونج، جاردین بلیو، ارلي غراي
 English breakfast, Peppermint

     Green Jasmine, Chamomile, Jardin Bleu, Early Grey

براد شاي مغربي  لشخص                     

قائمة الشاي
The Tea Menu

21

24

24

24

22

24

 فریق عملنا في المطبخ جاھز دائمأ لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
تخضع جمیع األسعار لضریبة القیمة المضافة بنسبة ٥٪  

Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement. All prices are subject to 5% VAT

Moroccan Tea pot for 1 person

شوكوالتھ ساخنھ
Hote Chocolate

شاي ماساال
Masala tea

كافیھ التیھ 
Ca�e latte

منزوعة الكافیین 
Deca�einated



T:   13 898 8840
E:  reservations.cpalkhobar@ihg.com
www.crowneplaza.com/alkhobar

For reservation: 

00966 55 764 9121 

@Crowne_Plaza_khcrowneplaza_alkhobar /CrownePlazaAlKhobar


