
BREAKFAST
Served from 07:00 am till 12:00 noon

Fresh Bakery Basket (5 items) 
White or brown toast, baguette, hard and soft rolls
croissant, chocolate croissant, cinnamon roll, fruit Danish, 
muffin, butter low fat margarine

SAVOR Breakfast
2 Eggs of your choice: fried, omelette or scrambled
Sausages, hash brown, turkey bacon, baked beans, grilled tomato
White or Brown toast, Croissant, Pain au chocolat, Cinnamon roll,
Fruit Danish, Low fat Muffin, butter, low fat margarine, jams and 
marmalade

2 Eggs of your Choice
Whole egg or all white
Scrambled, omelette, fried, poached or boiled
With onion, cheese, mushroom, tomato, capsicum or chilli

Side Dishes Non-Vegetarian 
Chicken sausage (6 pcs.)
Lamb merguez sausage (6 pcs.)
Turkey bacon (10 strips)

45

75

40

25
EACH

Kindly advice your order taker if you are allergic to any type of food
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Side Dishes Vegetarian 
Sautéed mushrooms
Hash brown potato
Baked beans
Grilled tomatoes  

Seasonal Fresh Fruit Cuts (V, H)
Melon, citrus and tropical fruits 

Foul Medames (V)
Traditional Arabic stewed fava beans, olive oil, condiments and 
Arabic bread

ALL DAY MENU
Served from 11:00 am till 12:30 am

LIGHT SNACKS
Bruschetta (V, G, D) 
Focaccia bread topped with tomato, garlic, parmesan cheese, 
fresh basil, olive oil, arugula 

Pesto Arancini (V, G, D, N) (8 pcs.)
Crispy fried risotto rice balls flavoured with pesto, marinara sauce 

18
EACH

40

35

45

40
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Oriental Cold Mezze Platter (G, S, N, D, V, H) 
Hummus, Moutabel, Muhammara, Tabouleh, Warak Enab

Shrimp “Pil Pil” (D) 
Shrimps cooked in olive oil, garlic, lemon, parsley, cherry tomato, 
grilled crusty bread

Spicy Chicken Wings (G, D) (6 pcs.)
Charcoal grilled, served with BBQ sauce 

Crispy Fried Black Pepper Calamari (G, D)
Lemon-Garlic sauce

SALADS
Healthy Garden Salad (V, H) 
Mixed green lettuce, cucumber, tomato, artichoke, bell pepper, radish, 
Kalamata olives, lemon vinaigrette
Add-On: QAR 10 Falafel / QAR 15 grilled chicken / QAR 20 chili-garlic 
sautéed shrimp

Caesar Salad (G, S, D) 
Romaine lettuce, Caesar dressing, garlic croutons, shaved parmesan 
cheese  
Add-On: QAR 10 Falafel / QAR 15 grilled chicken / QAR 20 chili-garlic 
sautéed shrimp

75

65

40

55

55

55
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Caprese Salad (D) (H, V) 
Cow mozzarella cheese, tomato, basil, olive oil, rocket lettuce, 
cracked black pepper

SOUPS
Shorbat Adas (V, H)
Arabic lentil soup, crispy khubus bread and lemon wedges

Fisherman’s Soup 
Rich seafood stew with mussel, clams, shrimp, squid, parsley, 
grilled garlic bread  

Cream of Tomato (D, G, V) 
Creamy tomato soup with fresh basil, shredded parmesan,
garlic croutons

SANDWICHES
Crowne Club (G, E, D) 
Toasted white or brown bread, lettuce, grilled chicken breast, 
turkey bacon, fried egg, tomato, cheddar cheese and mayonnaise
Add-On: Beef Striploin QAR 20

70

40

65

40

65
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Crowne Burger (G, E, S, D) 
180 grams beef patty, cheddar cheese, gherkin, caramelized onion, 
tomato, lettuce, mayonnaise, BBQ sauce, French fries

Chicken Shawarma Wrap (G, D) 
Spiced chicken strips, saj bread, lettuce, tomato, pickles, garlic sauce, 
French fries 

Falafel Wrap (D, G, S, N, V, H)
Crispy fried chickpea patties wrapped in saj bread, tomato,
mixed lettuce, tahini sauce, pickles, French fries

Steak Sandwich (G, E, S, D) 
Australian beef striploin steak, caramelized onion, bell pepper, 
cheddar cheese, tomato, lettuce, BBQ sauce

MAIN COURSE
Spaghetti or Penne Bolognese (G, D) 
Minced beef ragu in rich tomato sauce, parmesan cheese  

Tagliatelle Porticciolo (G, D, Sh) 
Mixed seafood in creamy tomato sauce with basil and garlic 

75

60

50

80

60

80
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Spaghetti Tonno (G, D, N) 
Tuna, sundried tomato, black olives, capers, basil, red chilli, garlic 
and parmesan cheese

Pizza Margherita (G, D) 
Tomato, mozzarella cheese, oregano 

Corn Fed Chicken Breast (G, D) 
Charcoal grilled tender chicken supreme, seasonal vegetables, 
mushroom sauce, French fries 

Australian Grass-fed Beef Tenderloin 200 grams (D) 
Grilled asparagus, mushroom sauce, thick cut fries 

Atlantic Salmon Fillet 200 grams (D)
Seasonal vegetables, fries and lemon-butter sauce 

DESSERT
Seasonal Fresh Fruit Cuts (V, H) 
Melon, Pineapple, Papaya

Basque Burnt Cheesecake (G, D) 
Served with red fruit compote and whipped cream

65

55

90

145

130

40

45
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Muhallabiah (G, D, N) 
Silky milk pudding topped with rose molasses,
cotton candy and pistachio  

Coupe de Glace (G, D, N) 
Vanilla, Chocolate and Strawberry ice cream,
red fruit compote, chocolate sauce, whipped cream

PASTRIES FROM THE COUNTER
Served from 11:00 am till 12:30 am

Pralines (6 pcs.)
Lemon Merengue Pie 
Black Forest 
Chocolate Ganache Cake 
Basque Burnt Cheesecake
Cinnamon Roll
Blueberry Danish 
Chocolate Chip Cookie
Oatmeal Cookie

40

45

25
35
35
35
35
15
15
10
10
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15 MINUTES DELIVERY
Caprese Salad (V, H, N) 
Italian buffalo mozzarella, beef tomato served
with basil and extra virgin olive oil

Spaghetti or Penne Bolognese (G, D)
Minced beef ragu in rich tomato sauce, parmesan cheese

Basque Burnt Cheesecake (G, D) 
Served with red fruit compote and vanilla ice cream 

BEVERAGES
COFFEE, TEA & CHOCOLATE

Espresso
Macchiato (Espresso with foamed milk) 
Double Espresso
Cappuccino (Espresso, hot milk, steamed milk foam)
American Coffee (Espresso with hot water)
Café Latte (Espresso with steamed milk)
Hot Chocolate or Cold Chocolate Milk
Iced Coffee

70

60

45

26
28
32
29
28
29
29
29
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28

22
22
22
22
22
22
35

22
35

22
35

SOFT DRINKS

Coca Cola / Diet Coca Cola
Sprite / Diet Sprite
Fanta
Tonic water
Soda water
Ginger Ale
Red Bull Energy

STILL WATER

Evian Water (Small) 
Evian Water (Large)

SPARKLING WATER

San Pellegrino (Small) 
San Pellegrino (Large) 

Selection of Dilmah Loose Tea
Brilliant Breakfast Tea, Green Tea with Jasmine Flowers, 
Original Earl Grey, Single Estate Assam, Single Estate Darjeeling, 
Moroccan Mint Green Tea, Pure, Chamomile Flowers, Ceylon 
whole leaf Green Tea, Sencha Green Extra Special, 
Italian Almond, Mediterranean



CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

Moet & Chandon Brut, Champagne
Nicolas Feuillatte Brut, Champagne
Prosecco, Veneto, D.O.C., Italy 
Freixenet, Cordon Negro, Brut, Spain 

WHITE WINES

Jacob’s Creek, Sauvignon Blanc, South Eastern Australia
Luigi Bosca, Finca la Linda, unoaked Chardonnay, Mendoza, 
Argentina
Bouchard Aine & Fils, Macon–Villages, France 
Two Oceans, Sauvignon Blanc, Australia

BOTTLE

1400
1200
420
310

290
300

400
240

GLASS

65

60
60

50

JUICES & ICED TEA

Fresh Iced Tea
Freshly Squeezed Orange
Fresh Lemon and Mint Mix
Chilled Juices (Orange, Grapefruit, Apple, Pineapple,
Tomato, Mango, Cranberry)

30
35
35
22
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BOTTLE

290
290
450
290
240
500

290

1200
1200
1200
1200
1200
1350
1800
1500
1500

GLASS

60
60
90
60
50

60

45
45
45
45
45
60
75
60
60

RED WINES

Luigi Bosca, Finca la Linda, Malbec, Mendoza, Argentina
Nederburg, Pinotage, Western Cape, South Africa
Penfolds, Koonunga Hill, Shiraz/Cabernet, Australia
Miguel Torres, Santa Digna, Cabernet Sauvignon, Central Valley
Two Oceans, Sauvignon Blanc, Australia
Anthony Rodet, Pinot Noir, Burgundy

ROSE WINE

Miguel Torres, Santa Digna, Central Valley, Chile 

BLENDED SCOTCH 

Grant’s      
J&B     
Famous Grouse  
Johnnie Walker Red Label  
Ballantine’s                                                                                                                          
Ballantine’s 12 y/o    
Dimple 15 y/o                                                                                                                    
Chivas Regal 12 y/o 
Johnny Walker Black Label
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BOTTLE

1200

1200

1400
1400

1200
1200
1200
1400

GLASS

50

45

60
60

45
45
45
60

BOURBON & AMERICAN WHISKEY

 Jack Daniel’s

IRISH & CANADIAN WHISKEY

Jameson 

SINGLE MALT WHISKIES

Glenmorangie 10 y/o
Glennfiddich 12 y/o

GIN

Gordon’s
Beefeater
Bombay Sapphire
Hendrick’s



VODKA

Smirnoff
Absolut
Belvedere 
Grey Goose

TEQUILA

Jose Cuervo Silver
Jose Cuervo Gold

RUM

Bacardi Carta Blanca
Bacardi Black
Havana Club 3 yrs

CACHACA

Cachaca Pitu
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BOTTLE

1200
1200
1400
1500

1200
1200

1200
1200
1200

1200

GLASS

45
45
60
60

45
45

45
45
45

45



VERMOUTH

Martini Dry, Martini Bianco, Martini Rosso

SHERRY & PORT

Tio Pepe Fino
Croft Tawny

COGNAC & ARMAGNAC & BRANDY

Metaxa
Hennessy V.S. 
Hennessy V.S.O.P. 
Hennessy X.O. 
 
LIQUEURS

Drambuie
Campari
Pernod
Grand Marnier
Cointreau
Kahlua
Bailey’s
Archer’s Peach
Malibu
Southern Comfort
Amaretto

45 

45
45

45
60
85
240

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Kindly advice your order taker if you are allergic to any type of food
N - Nuts  |  G - Gluten  |  E - Eggs  |  D - Dairy  |  S - Sesame  |  Sh - Shellfish  |  V - Vegetarian Dish  |  H - Healthy Option  | L - Local

All prices are in Qatari Riyal



Kindly advice your order taker if you are allergic to any type of food
N - Nuts  |  G - Gluten  |  E - Eggs  |  D - Dairy  |  S - Sesame  |  Sh - Shellfish  |  V - Vegetarian Dish  |  H - Healthy Option  | L - Local

All prices are in Qatari Riyal

CIDERS & COOLERS 

Savannah Dry
Bacardi Breezer Melon 

BOTTLED BEERS

Stella Artois
Becks’s
Peroni
Heineken
Budweiser
Corona

45
50

45
45
45
45
45
45



الرجاء اعالم مدون الطلبات ان كنت تعاني من اي حساسية تجاه اي صنف من الطعام
 مك - مكسرات | ج - جلوتن | ب - بيض | ح - مشتقات الحليب | س - سمسم | أس - أسماك و حيوانات بحرية | ن - نباتي | ص - صحي | م - محلي

جميع االسعار باللاير القطري

٤٥
٥٠

٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥

العصائر والمرطبات

 البيرة

سافانا دراي
بيكاردي بريزر البطيخ

ستيال أرتوا
بيكس

بروني
هاينكن

بدويايزر
كورونا



الرجاء اعالم مدون الطلبات ان كنت تعاني من اي حساسية تجاه اي صنف من الطعام
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جميع االسعار باللاير القطري

٤٥

٤٥
٤٥

٤٥
٦٠
٨٥
٢٤٠

٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥
٤٥

فيرموث

 شيري و بورت واين

كونياك، أرمانياك و براندي

   مشروبات كحولية

    مارتيني دراي/بيانكو/روس

بتيو بيبو
توايني

ميتاكسا 
V.S هينيسي

VSOP هينيسي
XO هينيسيخوسيه كيورفو جولد

درام بوي
كامباري

بيرنود
جراند مارنير

كوينترو
كالوا
بيليز

ارتشريز بيتش
 ماليبو

 ساوثرن كمفورت
 اماريتو



كأس        زجاجة
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠                   
٦٠        ١٤٠٠                   
كأس        زجاجة
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠                   
٦٠        ١٤٠٠                   
٦٠        ١٥٠٠                                      

كأس        زجاجة
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠                   

كأس        زجاجة
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠ 

كأس        زجاجة
٤٥        ١٢٠٠                   

جن

فودكا

رم

 تاكيال

كاشاسا
 

جوردنز
بيف إيتر

بومباي سافير
 هيندركس

سميرنوف
أبسولوت
بيلفيدير

  جري جوز

باكاردي كارتا بالنكا
باكاردي بالك

  هافانا كلوب٣ سنوات

خوسيه كيورفو سيلفر 
خوسيه كيورفو جولد

كاشاسا بيتو

الرجاء اعالم مدون الطلبات ان كنت تعاني من اي حساسية تجاه اي صنف من الطعام
 مك - مكسرات | ج - جلوتن | ب - بيض | ح - مشتقات الحليب | س - سمسم | أس - أسماك و حيوانات بحرية | ن - نباتي | ص - صحي | م - محلي

جميع االسعار باللاير القطري



كأس        زجاجة
 ٤٥        ١٢٠٠                   
 ٤٥        ١٢٠٠                              
٤٥        ١٢٠٠                   
٤٥        ١٢٠٠                   
 ٤٥        ١٢٠٠                   
 ٦٠        ١٣٥٠                   
 ٧٥        ١٨٠٠                          
٦٠        ١٥٠٠       
٦٠        ١٥٠٠

كأس        زجاجة
 ٥٠        ١٢٠٠                   

كأس        زجاجة
 ٤٥        ١٢٠٠                   

كأس        زجاجة
٦٠        ١٤٠٠                   
٦٠        ١٤٠٠                   

بلندد ويسكي

ويسكي األمريكي

أيريش ويسكي

سينغل مالت ويسكي

جرانتس
جي اند بي

فيمس جراوس
جوني ووكر ريد ليبل

 باالنتينز
باالنتينز ١٢ عام

ديمبل ١٥ عام
شيفاز ريغال ١٢

 جوني ووكر بالك ليبل

جاك دانيالز

جايمسون

جلينمورانجى  ١٠ عام
جلنفدتش ١٢ عام

الرجاء اعالم مدون الطلبات ان كنت تعاني من اي حساسية تجاه اي صنف من الطعام
 مك - مكسرات | ج - جلوتن | ب - بيض | ح - مشتقات الحليب | س - سمسم | أس - أسماك و حيوانات بحرية | ن - نباتي | ص - صحي | م - محلي

جميع االسعار باللاير القطري



          كأس       زجاجة
١٤٠٠      
١٢٠٠ 
  ٤٢٠ 
  ٦٥      ٣١٠

           كأس       زجاجة
٦٠        ٢٩٠                        
٦٠        ٣٠٠ 
٤٠٠                 
٥٠        ٢٤٠

            كأس       زجاجة
٦٠        ٢٩٠                    
٦٠        ٢٩٠                    
٩٠        ٤٥٠                   
 ٦٠       ٢٩٠        
٥٠        ٢٤٠           
٥٠٠    

٦٠        ٢٩٠                   

الشمبانيا والنبيذ الفوار

النبيذ األبيض

النبيذ األحمر

النبيذ الوردي

موت آند تشاندون بروت امبيلاير، فرنسا
نيكوالس فيوليت بروت، فرنسا

بروسيكو، فينيتو، دي أو سي، إيطاليا
فريشينت، كوردون نيغرو، بروت، اسبانيا

جيكبس كريك، سوفينين بالنك، استراليا
لويجي بوسكا، فينكا الليندا، شاردونيه ميندوزا، األرجنتين

بوشارد إين آند فيلس، ماكون فيليجز بورغندي، فرنسا
تو أوشنز، كيب تاون سوفينون بالنك، جنوب افريقيا

ميغويل توريس، سانتا دينغا، سنترال فالي، تشيلي

 لويجي بوسكا، فينكا الليندا، ميندوزا كابرنيه سوفينيون،
األرجنتين

ندربرج، بينوتاج، كيب تاون ، جنوب إفريقيا
بينفولدز، كونونغا هيل، شيراز/كابرنيت، استراليا

ميجل تورس، سانتا دجنا، كاربينه سوفنيون إسبانيا 
تو أوشنز، كيب تاون  شيراز، جنوب إفريقيا

انتوني روديت، بينو نوار، برجندي 

الرجاء اعالم مدون الطلبات ان كنت تعاني من اي حساسية تجاه اي صنف من الطعام
 مك - مكسرات | ج - جلوتن | ب - بيض | ح - مشتقات الحليب | س - سمسم | أس - أسماك و حيوانات بحرية | ن - نباتي | ص - صحي | م - محلي

جميع االسعار باللاير القطري



٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٢٢
٣٥

٢٢
٣٥
٢٢
٣٥

٣٠
٣٥
٣٥
٢٢

المشروبات الغازية

المياه

عصائر و شاي مثلج

كوكاكوال/ كوكاكوال دايت
سبرايت/ سبرايت دايت

فانتا
تونيك
صودا

شراب الزنجبيل
ريد بول

مياه إفيان - صغيرة
مياه إفيان - كبيرة

مياه غازية )سان بيليجرينو( - صغيرة
مياه غازية )سان بيليجرينو( - كبيرة

شاي مثلج
عصير برتقال طازج

 عصير الليمون الطازج مع النعنع
 عصائر طبيعيه

برتقال، جريب فروت، تفاح، أناناس، طماطم، منجا، توت بري

الرجاء اعالم مدون الطلبات ان كنت تعاني من اي حساسية تجاه اي صنف من الطعام
 مك - مكسرات | ج - جلوتن | ب - بيض | ح - مشتقات الحليب | س - سمسم | أس - أسماك و حيوانات بحرية | ن - نباتي | ص - صحي | م - محلي

جميع االسعار باللاير القطري



٢٦
٣٢
٢٨
٢٩
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٢٨

قائمة المشروبات
شاي وقهوة وهوت تشوكلت

إسبريسو
 دبل إسبريسو

ماكياتو )إسبريسو مع حليب برغوة(
كابتشينو )إسبريسو، حليب ساخن، رغوة حليب على البخار(

قهوة أمريكية )إسبريسو مع ماء ساخن(
كافيه التيه )إسبريسو مع حليب على البخار(

شوكوالته ساخنة او باردة
قهوة مثلجة

شاي
 شاي اسود, اخضر, بابونج, شاي النعناع,شاي المغربي, شاي

المندرين
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٧٠

٦٠

٤٥

أطباق تقدم خالل ١٥ دقيقة
سلطة كابريسه )ن، ص، م(

 جبنة الموزاريال االيطالية، طماطم، تقدم مع صلصة البيستو بالريحان وزيت الزيتون 
البكر، جرجير، فلفل أسود

معكرونة مع صلصة البولونيز )ج،ح(
لحم مفروم مع صلصة الطماطم، معكرونة سباغيتي أو بينيه، جبنة البارمزان 

كعكة الجبن المكرملة )ج،ح(
تقدم مع صلصة الفاكهة الحمراء و الكريما المخفوقة
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٤٠

٤٥

٢٥
٣٥
٣٥
٣٥
٣٥
١٥
١٥
١٠
١٠

مهلبية )ج،ح،م(
مع الورد، غزلة، والفستق 

كأس اآليس كريم )ج،ح،م(
فانيال، شوكوالته، فراولة ، صلصة الفاكهة الحمراء، صلصة الشوكوال، كريمة مخفوقة 

حلويات مشكلة 
ً  من ١١ صباحاً حتى ١٢:٣٠ صباحا

برالينز)قطع الشوكوال( ٦ قطع 
فطيرة الليمون و المرانج 

كعكة الغابة السوداء 
كعكة جناش الشوكوال 
كعكة الجبن المكرملة

لفافة القرفة 
حلو الدانش بالتوت 

كوكيز الشوكوال 
كوكيز بالشوفان 
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٦٥

٥٥

٩٠

١٤٥

١٣٠

٤٠

٤٥

سباغيتي بالتونة )ج،ح،م(
تونة ، طماطم مجففة، زيتون أسود، كابر، ريحان، فلفل أحمر، ثوم و جبنة البارمزان 

بيتزا مارجريتا )ج،ح(
 طماطم، موتزاريال، أوريجانو 

صدر دجاج  مشوي )ج،ح(
صدر دجاج مشوي على الفحم، خضار موسمية، صلصة الفطر، بطاطا مقلية 

لحم المتن “تندرلوين” ٢٠٠ غرام )ج،ح(
هليون مشوي، صلصة الفطر، بطاطا سميكة مقلية 

سلمون أطلسي ٢٠٠ غرام )ص،ج،ح(
خضار موسمية، بطاطا مقلية، صلصة اللليمون بالزيدة 

الحلويات  
قطع فاكهة موسمية طازجة )ص، ن(

شمام، أناناس، بابايا

كعكة الجبن المكرملة )ج،ح(
تقدم مع صلصة الفاكهة الحمراء و الكريما المخفوقة 
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٧٥

٦٠

٥٠

٨٠

٦٠

٨٠

برغر كراون )ج،ب،س،ح(
١٨٠ غرام من اللحم البقري الفاخر، جبن شيدر، طماطم، مخلل، بصل مكركل، خس، 

مايونيز، صلصة الباربكيو، بطاطا مقلية 

شاورما دجاج )ج،ح(
دجاج متبل، خبز الصاج، خس، طماطم، مخلل، صلصة الثوم، بطاطا مقلية 

فالفل )ج،ح،س،م()ص،ن(
فالفل المقرمش، خبز الصاج، طماطم، خس، صلصة الطحينة، مخلل، بطاطا مقلية 

شطيرة ستيك اللحم )ج،ب،س،ح(
لحم البقري األسترالي، خس ، طماطم، صلصة باربيكيو، فلفل حلو، جبنة شيدر، بصل 

مكرمل 

األطباق الرئيسية 
معكرونة مع صلصة البولونيز )ج،ح(

لحم مفروم مع صلصة الطماطم، معكرونة سباغيتي أو بينيه، جبنة البارمزان 

تاجليتل بحرية )ج،ح،أس(
مأكوالت بحرية، صلصة الطماطم، ريحان و الثوم
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٧٠

٤٠

٦٥

٤٠

سلطة كابريسه )ن، ص، م(
 جبنة الموزاريال االيطالية، طماطم، تقدم مع صلصة البيستو بالريحان وزيت الزيتون 

البكر، جرجير، فلفل أسود  

الحساء 
شوربة عدس )ص،ن(

شوربة عدس عربية، خبز مقلي و ليمون 

الشوربة البحرية )أس(
حساء األسماك البحرية الغني، حبار، روبيان، بلح البحر، بقدونس، خبز الثوم المحمص 

حساء الطماطم و الكريما  )ح،ج،ن(
مع الريحان و جبنة البارمزان و قطع الخبز المحمص

السندويشات 
شطيرة كراون كلوب )ج،ح،ب(

خبز محمص أبيض أو اسمر، صدر دجاج مشوي ، لحم الحبش المقدد، بيض مقلي، 
شرائح الطماطم، جبنة، خس

أضف قطة لحم الخاصرة ٢٠ ر.ق. 

٦٥
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٧٥

٦٥

٤٠

٥٥

٥٥

٥٥

مازة باردة )ن،ص()ج،س،م،ح(
حمص، متبل، محمرة، تبولة، ورق عنب 

روبيان “بيل بيل “ )ح،أس(
روبيان مطبوخ بزيت الزيتون، ثوم، بقدونس، طماطم كرزية، خبز محمص

أجنحة دجاج حارة ٦قطع )ج،ح(
مشوية عالفحم، مع صلصة الباربكيو 

حلقات الحبار المقرمشة بالفلفل األسود )ج،ح(
صلصة الليمون مع الثوم 

السلطات 
سلطة خضراء صحية )ص،ن(

خس مشكل، خيار، طماطم، أرضي شوكي، فلفل حلو، فجل، زيتون، صلصة الليمون 
أضف: فالفل ١٠ ر.ق. دجاج مشوي ١٥ ر.ق. ٢٠ ر.ق. روبيان مشوي مع الثوم 

سلطة سيزر الكالسيكية )ص،ن(
خس، جبنة بارميزان، خبز محمص، صلصة األنشوفة

أضف: فالفل ١٠ ر.ق. دجاج مشوي ١٥ ر.ق. ٢٠ ر.ق. روبيان مشوي مع الثوم



للطبق
١٨

٤٠

٣٥

األطباق الجانبية النياتية 
فطر مقلى 

بطاطا مبشورة مقرمشة “هاش براون” 
فاصوليا حمراء 
طماطم مشوية 

قطع فاكهة موسمية طازجة )ص، ن(
شمام، حمضيات، فاكهة استوائية 

فول مدمس )ن( 
فول على الطريقة األصلية، توابل تقليدية، زيت زيتون،  خبز عربي

قائمة الطعام 
ً تقدم من ١١ صباحاً حتى ١٢:٣٠ صباحا

الوجبات الخفيفة 
بروسكتا )ن،ج،ح(

خبز الفوكاشيا مغطى بطبقة من الطماطم، ثوم، بارمزان،
ريحان، زيت زيتون و جرجير 

أرانشيني بصلصة البيستو ٨ قطع )ن،ج،ح،م(
كرات األرز اإليطالي المقرمشة مع صلصة البيستو و الطماطم
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٤٥

٤٠



٤٥

٧٥

٤٠

٢٥

الفطور
يقدم من الساعة ٧:٠٠ صباحاً حتى الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

سلة المخبوزات الطازجة )٥ اصناف(
خبز محمص أبيض أو أسمر، باغيت، تشكيلة من لفائف الخبز 

كروسان الزبدة، كروسان بالشوكوال، لفائف القرفة
فطائر الدانش بالفاكهة، مافين، الزبدة الحيوانية او النباتية  قليلة الدسم )المارجرين(

إفطار سافور
اختيارك من بيضتان مقليتان أو مخفوقتان أو عجة

نقانق ، بطاطا مبشورة مقرمشة، لحم الحبش المقدد، فاصوليا حمراء، طماطم مشوية 
خبز محمص أبيض أو أسمر، باغيت، تشكيلة من لفائف الخبز، كروسان الزبدة، 

كروسان بالشوكوال، لفائف القرفة
فطائر الدانش بالفاكهة، مافين، الزبدة الحيوانية او النباتية  قليلة الدسم )المارجرين(

بيضتان من اختيارك
كاملتان او بياض البيض

بيض مخفوق، مقلي، مسلوق او عجة
مع البصل والجبن والفطر والطماطم والفلفل الحلو  أو الفلفل الحار

األطباق الجانبية 
نقناق الدجاج ٦ قطع

مقانق الخروف “ميرجز”  ٦ قطع 
لحم الديك رومي المقدد ١٠ قطع

للطبق
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