
Food for thought
A little something to

keep you going

شيئا قليال ً
لتبقىمستمر

خيارات الطعام



4.500

4.500

5.000

5.500

5.300

FAST & FRESH
We are happy to offer you fast & fresh food options – 
freshly prepared items, delivered to you within 15 minutes

FRESH GARDEN GREEN SALAD (V) (H)     
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine lettuce, with 
lemon & olive oil dressing.

FETA SALAD (V)    
Crisp Romaine lettuce, cherry tomato, cucumber, red onion, 
feta cheese with Mediterranean dressing.

TUNA SALAD SANDWICH (S)   
Full flavoured tuna salad with mayonnaise, Romaine lettuce, 
tomato slices, served on whole wheat bread & French fries.

CIABATTA SANDWICH (V)  
With mozzarella cheese, iceberg lettuce, cucumber & 
tomato served with spicy potato wedges.

FAST & FRESH

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



سلطة الحديقة الطازجة الخضراء )ن( )ص(
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع مرق الليمون وزيت 

الزيتون

سلطة الفيتا (ن)
خس روماين الهش الطازج ،  مع الطماطم الكرزية والخيار، بصل أحمر و جبنة 

فيتا مع مرق البحر ا�بيض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)
سلطة التونة الطازجة مع المايونيز، خس روماين، شرائح الطماطم، تقدم على 

خبز القمح الكامل والبطاطا المقلية

ساندوتش سياباتا (ن)
مع جبن الموتزاريال، خس ا�يسبرغ، خيار وطماطم يقدم مع ودجز البطاطا 

الحارة

٤٫٥٠٠

٥٫٠٠٠

٥٫٥٠٠

٥٫٣٠٠

سريع / طازج

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية



CONTINENTAL BREAKFAST
Continental cheese platter with assorted cold cuts.Seasonal sliced 
fresh fruit. Selection from baker’s basket: plain and chocolate 
croissants, fruit Danish, plain muffin, doughnut, soft and hard 
roll.French baguette, white or brown toast, with fruit preserves, 
honey and butter. Choice of freshly squeezed juice, fruit: orange, 
grapefruit, watermelon, lemon mint, apple.Vegetable: carrot, 
cucumber and celery. Choice of breakfast beverage: finest 
selection of teas, coffee, decaffeinated coffee, hot chocolate, full fat, 
low fat, skimmed or soy  milk.

AMERICAN BREAKFAST
Two eggs cooked to your preference: fried, omelette, poached, 
scrambled, boiled, served with turkey bacon or chicken sausage, 
grilled tomato or sautéed mushrooms, baked beans or hash 
brown.Seasonal sliced fresh fruit.Continental cheese platter. 
Natural, low fat or fruit yogurt.Choice of cereal: Corn Flakes, Rice 
Crispies, Weetabix, Choco Pops, All Bran, Frosties, Bran Flakes, 
with hot or cold milk. Selection from baker’s basket: plain and 
chocolate croissants, fruit Danish, plain muffin, doughnut, soft and 
hard roll.French baguette, white or brown toast, with fruit 
preserves, honey and butter. Choice of freshly squeezed juice, fruit: 
orange, grapefruit, watermelon, lemon mint, apple.Vegetable: 
carrot, cucumber and celery. Choice of breakfast beverage: finest 
selection of teas, coffee, decaffeinated coffee, hot chocolate, full fat, 
low fat, skimmed or soy milk.

10.000

11.000

MIDDLE EASTERN BREAKFAST (L)   
Labneh with thyme.Halloumi and feta cheese.Olives, Hummus, 
Sliced tomatoes and cucumber Ful medames with 
condiments.Seasonal sliced fresh fruit.Selection from baker’s 
basket: zaatar and chocolate croissants, fruit Danish, Arabic bread 
with fruit preserves, honey and butter.Choice of freshly squeezed 
juice, fruit: orange, grapefruit, watermelon, lemon mint, 
apple.Vegetable: carrot, cucumber and celery. Choice of breakfast 
beverage: finest selection of teas, Turkish coffee, hot chocolate, full 
fat, low fat, skimmed,soy milk.

10.500

HEALTHY BREAKFAST (H)      
Eggs white omelette with filling: onion, tomato, mushroom.Sliced 
low fat cheese with assorted cold cuts. Seasonal sliced fresh fruit 
with choice of natural or low fat yogurt.Porridge with skimmed 
milk or original bircher muesli with apple and honey. Multi grain 
toasted bread with margarine, natural honey.Choice of freshly 
squeezed juice, fruit: orange, grapefruit, watermelon, lemon mint, 
apple.Vegetable: carrot, cucumber and celery. Choice of breakfast 
beverage: finest selection of teas, coffee, decaffeinated coffee, low 
fat, skimmed, soy milk.

10.500

BREAKFAST
Daily From 6:00 am until 12:00 pm

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



الفطور
فطور كونتينتال

طبق أجبان كونتينتال مع لحوم باردة.
فاكهة موسمية طازجة ومقطعة.

تشكيلة من سّلة الخباز: كرواسان سادة وبالشوكوالتة، الحلوى الدنمركية بالفاكهة، مافن 
سادة، دونات.

باغيت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبيض. مع فاكهة مجففة وعسل وزبدة.
تشكيلة من عصير الفاكهة الطازج، الفاكهة: برتقال، غريب فروت، شمام، نعناع بالليمون، تفاح.

الخضار: جزر وخيار وكرفس.
 خياركم من مشروبات الفطور : أفخر نوعية من أصناف الشاي، قهوة، من دون كافيين، شوكوالتة 

ساخنة، حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم ، حليب منزوع الدسم ، حليب الصويا.

١٠٫٠٠٠

فطور أميركي
بيضتان مطهوتان بالطريقة التي تفضلونها: مقليتان، بشكل عجة، مسلوقتان، تقدمان مع الحبش

أو نقانق الدجاج، بندورة مشوية أو فطر مسلوق، فاصولياء مخبوزة أو بنية قاسية.
فاكهة موسمية طازجة ومقطعة. طبق الجبنة كونتينتال .

لبن بالفاكهة، طبيعي،، دسم قليل.
خياركم من الحبوب: رقائق الذرة، مقرمشات اNرز، ويتابيكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستيز،

بران فاليكس مع الحليب الساخن أو البارد.
تشكيلة من سلة الخباز: كرواسان سادة وبالشوكوال، الحلوى الدنمركية بالفاكهة، مافن سادة،

دونات.
باغيت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبيض. مع فاكهة مجففة وعسل وزبدة.

تشكيلة من عصير الفاكهة الطازج، الفاكهة: برتقال، غريب فروت، شمام، نعناع بالليمون، تفاح.
الخضار: جزر وخيار وكرفس. خياركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعية من أصناف الشاي، قهوة، 

من دون كافيين، شوكوالتة
ساخنة، حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم.حليب منزوع الدسم، حليب الصويا.

١١٫٠٠٠

فطورالشرق ا وسط
لبنة بالزعتر. جبنة الحّلوم والفيتا .

زيتون، حمص، طماطم وخيار مشروحة.
فول مدمس مع بهاراته. فاكهة موسمية طازجة ومقطعة.

تشكيلة من سّلة الخباز: كرواسان بالزعتر وبالشوكوال، الحلوى الدنمركية بالفاكهة، خبز عربي. مع 
فاكهة مجففة وعسل وزبدة.

تشكيلة من عصير الفاكهة الطازج، الفاكهة: برتقال، غريب فروت، شمام، نعناع بالليمون، تفاح.
الخضار: جزر وخيار وكرفس.

 خياركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعية من أصناف الشاي، قهوة تركية، شوكوالتة ساخنة، 
حليب كامل الدسم، حليب قليل الدسم، حليب منزوع الدسم، حليب الصويا.

١٠٫٥٠٠

الفطور الصحي
عجة البيض محشوة: بصل، طماطم، فطر.

جبنة قليلة الدسم مقطعة مع لحومات باردة.
فاكهة موسمية طازجة ومقطعة مع لبن بالفاكهة الطبيعية أو لبن قليل الدسم.

حساء الشعير مع الحليب منزوع الدسم أو مع الميوزلي ا�صلي مع التفاح والعسل.
خبز توست بالحبوب المتعددة مع السمن والعسل الطبيعي.

تشكيلة من عصير الفاكهة الطازج، الفاكهة: برتقال، غريب فروت، شمام، نعناع بالليمون، تفاح.
الخضار: جزر وخيار وكرفس.

خياركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعية من أصناف الشاي، قهوة، من دون كافيين،حليب قليل 
الدسم، حليب منزوع الدسم، حليب الصويا.

١٠٫٥٠٠

من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر ظهراً

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية



1.800

1.500

3.500

3.500

1.500

2.300

2.300

3.500

2.300

2.500

JUICE FRESHLY SQUEEZED
Fruit: orange, grapefruit, watermelon, lemon mint, apple. Vegetable: 
carrot, cucumber and celery.
CHILLED JUICE
Orange, grapefruit, apple, mixed fruits, pineapple, mango, tomato, 
cranberry.
SEASONAL SLICED FRESH FRUIT (H) (V)
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple, orange,  pear,  
grapes and dates.
TROPICAL FRUIT SALAD (H) (V)  
Served with honey on the side.
NATURAL, LOW FAT OR FRUIT YOGURT (H) (V) 

FRUIT COMPOTE (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry 
CEREALS 
Corn Flakes, Rice Crispies, Weetabix, Choco Pops, All Bran, Frosties, 
Bran Flakes 
Served with hot or cold choice of full cream, low fat, skimmed or 
soy milk.
HOMEMADE MUESLI (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, 
honey, freshly grated apple and yogurt.
PANCAKES, WAFFLES, TOAST 
Buttermilk Pancake (V) (N)
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple 
syrup.
FRENCH TOAST (V)  
Raisin brioche toast served with caramelized apple.
CRISPY WAFFIES (V)   
Vanilla waffies, warm maple syrup, whipped cream and berry 
compote.



تشكيلة الفطور
إختاروا نوعًا واحداً من ا طعمة والمشروبات

خيارات الطعام:
بيض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكليزي.

لحم بقر مقدد ومدخن، جبنة مقطعة، بيض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمح 
كامل. بيض على طريقة بينيديكت فوق بطاطا سمراء قاسية، مع لحم مقدد 

مدخن وصلصة هوالنديز. تونا بانيني بالشياباتا المشوي مع صلصة الخس 
والطماطم. خيار صحي من مكعبات الفاكهة مع اللبن القليل الدسم والعسل مع 

رشات من اللوز المكسر.

خيارات المشروبات
شاي، القهوة السوداء، عصير بارد، شاي مثّلج، مياه معدنية عادية أو فوارة.

خيارات الفطور وفقًا للطلب
فاكهة ولبن

١٫٨٠٠

١٫٥٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٥٠٠

١٫٥٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٣٠٠

٣٫٥٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٥٠٠

عصائر طازجة
الفاكهة: برتقال، غريب فروت، شمام، نعناع بالليمون، تفاح. الخضار: جزر وخيار 

وكرفس 
عصائر مبردة

برتقال، غريب فروت، تفاح، فاكهة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري 
فاكهة موسمية طازجة ومقطعة (ن) (ص)

شمام، كيوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقطع 
سلطة الفاكهة االستوائية (ن) (ص)

يقدم إلىجانبها العسل  
 لبن طبيعي أو قليل الدسم أو زبادي الفواكه (ن) (ص)

مربى الفاكهة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة 

 الحبوب 
رقائق الذرة، مقرمشات ا رز، ويتابيكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستيز، 

بران فاليكس
مع حليب الصويا أو حليبب دسم أو قليل الدسم, بارد أو ساخن

 الميوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك)
النسخة السويسرية التقليدية من الشوفان المنقوع مع الحليب والكريما والبندق 

والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن 
بانكيك

يقدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القيقب الدافىء. 

توست فرنسي (ن)
توست البريوش العنب المجفف يقدم مع التفاح بالكاراميل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانيال، شراب القيقب الدافىء، كريما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العليق.



4.500

6.500

5.500

4.500

6.700

7.500

7.000

2.000
2.000
2.300
2.300
2.000
2.000

2.500

2.000

2.500

3.200

3.000

3.000

3.000

EGGS, OMELETTES
THREE EGGS OMELETTE 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, 
tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese
EGGS BENEDICT (S)
English mint topped with 2 poached eggs, smoked salmon, sautéed 
spinach and Hollandaise sauce, served with hash brown and grilled 
tomato. 

BREAKFAST FAVORITES
ALL DAY BREAKFAST 
2 eggs any style, turkey bacon, chicken sausage, grilled tomato, hash 
brown, baked beans and toast.
TOAST BASKET    
Brown and white sliced bread with jam, marmalade, honey and 
butter
SMOKED SALMON (S)    
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.
CHEESE PLATTER 
Gruyère, brie, mozzarella, cheddar, blue cheese served with 
assorted bread, crackers and nuts.
ASSORTED COLD CUTS PLATTER    
Fine selection of sliced smoked turkey, chicken mortadella, roast 
beef and beef bresaola.
HASH BROWN POTATOES (V)
BAKED BEANS (V) 
TURKEY BACON
CHICKEN OR VEAL SAUSAGES 
SAUTÉED MUSHROOM (V) 
GRILLED TOMATO (V) 

LOCAL DELICACIES
FUL MEDAMES (L) (V)
Fava beans, garlic, lemon and condiments
BALILA (L) (V) 
Chick peas, garlic, lemon and condiments
HUMMUS (L) (V)
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.
GRILLED HALLOUMI (L) (V) 

INDIAN SPECIALITIES
STEAMED IDLI (V) (H) 
Steamed rice dumplings, served with sambhar and coconut chutney.
DOSA (V) (H) 
Rice flour crisp pancake, served with chutney and sambhar.
CHANA MASALA (V) 
Chickpeas cooked in onion and spicy tomato gravy, served with 
plain pratha or basmati rice.



بيض/عجة
٤٫٥٠٠

٦٫٥٠٠

عجة بثالث بيضات
 عجة عادية أو ببياض البيض مع الحشوة التي تختارونها، بصل، طماطم، فلفل 

أخضر، فطر، فليفلة أو جبنة 
بيض على طريقة بينيديكت (ث)

مافن إنكليزي مع بيضتين مسلوقتين، وسلمون مدخن، وسبانخ مسلوقة 
وصلصة هوالنديز. يقدم مع بطاطا سمراء قاسية وطماطم مشوية.

أالطباق المحلية
٤٫٥٠٠

٦٫٥٠٠

٢٫٥٠٠
٣٫٢٠٠

فول مدمس (مح) (ن)
فول، ثوم، ليمون وبهارات. 

بليلة (مح) (ن)
 حمص متبل، ثوم، ليمون وبهارات .

حمص (مح) (ن)
جبنة حلوم  (مح) (ن)

أطباق هندية
٣٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

إيدلي بالبخار أو مهروسة (ن) (ص)
كريات ا�رز المطهوة بالبخار، تقدم مع السمبهار وشاتني جوز الهند.

دوزا (ن) (ص)
بان كيك مقرمشة با�رز والطحين، تقدم مع الشاتني والسمبهار.

شانا ماساال (ن)
حمص مطهو بصلصة البصل والطماطم بالبهار، يقدم مع الباراثا السادة أو أرز 

بسمتي.

ا�طباق المفضلة للفطور
٥٫٥٠٠

٤٫٥٠٠

٦٫٧٠٠

٧٫٥٠٠

٢٫٠٠٠

٢٫٠٠٠
٢٫٠٠٠
٢٫٣٠٠
٢٫٣٠٠
٢٫٠٠٠
٢٫٠٠٠

 فطور يومي
بيضتان مقليتين، أمليت أو مسلوق،لحم الديك الرومي ،نقانق دجاج، 

فاصوليا و بطاطس الهاش براون
 سلةالتوست

شريحة من خبز التوست ا�بيض و ا�سمر، مربى  قشور البرتقال، العسل ، الزبدة
سالمون مدخن

سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كريمة بنكهة الفجل
طبق الجبن (ن)

غرويير، بري، موزاريال، شيدر، جبن الزرقاء ، يقدم مع الخبز ، المقرمشات 
والمكسرات

طبقه اللحوم الباردة
تشكيلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتاديال الدجاج، البقر 

المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بريساوال
بطاطا الهاش براون (ن)

فاصولياء مخبوزة (ن)
لحم حبش

نقانق الدجاج أو العجل
فطر مسلوق (ن)

طماطم مشوية (ن)



2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

FRESH FROM THE BAKERY
CROISSANT PLAIN I CHOCOLATE      
CINNAMON ROLL
APRICOT DANISH
DOUGHNUT
MUFFIN / Loaf Bread / White, Brown or Bagutte
YOUR CHOICE OF BAKERY ITEMS (3PCS)
All breakfast pastries are served with homemade 
compotes, jams, marmalade, honey and butter.

2.300
2.300

2.000

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.000

2.000

HOT BEVERAGES
COFFEE
TURKISH
Finely ground double boiled, served at your desired 
sweetness.
ESPRESSO
The Classic, smooth and rich in flavour, lingering aroma 
with caramelly sweet finish.
DOUBLE  ESPRESSO 
Two perfect shots of rich espresso.
CAPPUCCINO
Espresso with steamed milk, topped with a deep layer of 
foam.
LONG BLACK COFFEE   
American style coffee, rich and full bodied.
CAFFÈ LATTE
Espresso with steamed milk, lightly topped with foam.
FLAVOURED CAFÉ LATTE 
Espresso with steamed milk and your choice of syrup 
lightly topped with foam: hazelnut, vanilla, caramel. 
HOT CHOCOLATE  
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a 
real treat for chocolate lovers.
MILK
Full fat, low fat, skimmed
FINEST SELECTION OF TEAS & INFUSIONS
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | 
Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

ENGLISH BREAKFAST TEA

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



ا�طباق المفضلة للفطور
٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠

كرواسان سادة/بالشوكوالتة
لفافات بالقرفة

الحلوى الدنمركية بالمشمش
دونات

مافن
ما تختارونه من قطع الحلوى (٣ قطع)

كافة معجنات الفطور تقدم مع الكومبوت المنزلية الصنع، المربيات، المرمالد، 
العسل والزبدة.

٢٫٣٠٠

٢٫٠٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٣٠٠

٢٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية

المشروبات الساخنة و القهوة
قهوة 
تركية

مطحونة بدقة ومغلية تقدم بدرجة الحالوة التي تختارونها.

إسبريسو
جرعة مزدوجة من القهوة الغنية .

كابوتشينو

إسبريسو مع الحليب و  طبقة عميقة من الرغوة.

القهوة السوداء الكبيرة
قهوة على الطريقة ا ميركية.

كافيه التيه

إسبريسو مع حليب بالبخار، مع طبقة خفيفة من الرغوة.

كافيه التيه بنكهة مميزة
إسبريسو مع حليب بالبخار وشراب بنكهة من خياركم مع طبقة خفيفة من 

الرغوة، بندق، فانيال، كاراميل.

الشوكوال الساخنة
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحليب الطازج، ستبهج قلوب محبي 

الشوكوال.

حليب
كامل الدسم، قليل الدسم، مقشود الدسم، حليب الصويا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة
شاي اخضر مع الياسمين | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | 

اشاي االفطار ا نجليزي



APPETIZERS

المقبالت



6.300

7.500

7.300

3.500

3.200

3.500

6.500

4.500

7.300

3.500

3.500

APPETIZERS
Red Chilli Prawns (S)
Omani prawns with garlic, ginger, red chilli and fresh parsley.

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish 
cream.

Seafood Tempura (S)    
Lightly battered fried shrimps, calamari and Hamour tempura, 
served with a Soya Sauce.

Crispy Calamari (S)
Breaded calamari with homemade tartar sauce

Chicken Tikka            
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in 
clay oven, served with mint chutney and Cucumber salad

Deep Fried Chicken wings  
Marinated chicken wings with spicy Thai sauce 

Asian Mix Platter    
Chicken Satay, shrimps, vegetable spring rolls and seafood cake 
with sweet chili sauce

Arabic Lamb Kofta (L)   
Grilled lamb with fresh cucumber yogurt and mint chutney

Arabic Mezzeh Platter (L) 
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves, kibbeh, sambousek and 
cheese fatayer.

Omani Fries (V)
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a 
slightly spicy sauce.

Vegetable Tempura (V)           
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion 
tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



المقبالت
٦٫٣٠٠

٧٫٥٠٠

٧٫٣٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٢٠٠

٣٫٥٠٠

٦٫٥٠٠

٤٫٥٠٠

٧٫٣٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٥٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية

الربيان بالفلفل ا حمر (ث)
الربيان العماني مع الثوم والزنجبيل والفلفل ا�حمر والبقدونس الطازج.

السلمون ا سكتلندي المدخن (ث)
السلمون االسكتلندي يقدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

تيمبورا ثمار البحر
ربيان و كلماري و سمك الهامور مغطى بالطحين و مقلي, يقدم مع صلصة 

الصويا

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تيكا
دجاج مسعب، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن الطين، يقدم مع 

بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلية
 دجاج متبل بخلطة التوابل التايلندية

مشاوي مشكلة اسيوية
دجاج الستايس , روبيان البارسلي, لفائف الخضار, فطيرة المأكوالت البحرية 

وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطريقة العربية (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخيار والنعناع.

طبق المازة العربية (مح)
حمص، متبل، تبولة، ورق عنب، كبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطا مقلية بالجبنة و البصل (ن)
بطاطس مقلية مقرمشة مع البصل , جبينة الشيدر و صلصة حارة

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شيتاكي وتامبورا البصل، ويقدم مع الواسابي 

بالبهارات بصلصة المايونيز والصويا.



Appetizer or Entrée servings

3.300

3.500

3.200

3.500

SOUPS
Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan and pesto 
croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)        
Middle Eastern traditional rich and delicious lentil soup, served 
with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)    
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut 
short pasta. 

5.500

5.200
6.000

5.000

4.500

5.500

SALADS

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H)
Garden greens with balsamic vinegar dressing, served with grilled 
mango and cajun tuna chunks.

Caesar Salad (V)
Crisp Romaine lettuce with creamy garlic dressing topped with 
croutons and parmesan cheese.
Grilled chicken  
Shrimps 

Fattoush (V) (L) (H)           
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, radish with 
fresh thyme in lemon and olive oil dressing, served with crispy 
bread and a dash of pomegranate molasses.

Fresh Garden Green Salad (V) (H)        
A refreshing mix of tomato, cucumber, Romaine lettuce, with 
lemon & olive oil dressing. 

Traditional Greek Salad (V)        
Feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano with lemon and 
olive oil dressing.

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



تقدم بحجم المقبالت

الحساءات
توم يام كونغ (ث)

حساء الربيان الساخن مع قطع الفطر الرفيعة.

حساء كريما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، يقدم مع البارميزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطريقة العربية(ن) (مح)
حساء العدس على الطريقة الشرق أوسطية التقليدية، تقدم مع مكعبات الخبز 

المحمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اÍيطالي مع الخضروات الموسمية قطع الباستا الصغيرة.

٣٫٣٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٢٠٠

٣٫٥٠٠

السلطات
سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص)

خضراوات طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقدم مع المانجو المشوي وتونا 
كاجون.

سلطة السيزار (ن)
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات الخبز 

المحمصة وشرحات البارميزان المقطعة.
الدجاج المشوي

الربيان

فتوش (ن) (مح) (ص)
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج 

بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقدم مع الخبزالمحمص و دبس الرمان.

سلطة الحديقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزيج منعش من الطماطم والخيار، خس روماين ، مع الليمون وزيت الزيتون

السلطة اليونانية التقليدية (ن)
جبنة الفيتا، طماطم، خيار، بصل أحمر، صلصة أوريغانو مع ليمون وزيت زيتون.

٣٫٣٠٠

٥٫٢٠٠
٦٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

٤٫٥٠٠

٥٫٥٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية



6.500

5.500

5.700

6.300

6.500

7.200

7.000

7.000

5.200

MEALS LIGHT
(Sandwiches, Burgers & Pizza)
Salmon Sandwich (S)
Smoked salmon in grilled rye bread, capers and cream cheese with fresh 
salad and potato chips.

Pita Pockets (S)
White pita bread filled with tuna, green onions, mayonnaise and 
shredded lettuce with julienne tomatoes, served with potato
chips.

Chicken Tikka Wrap    
Charcoal grilled chicken tikka, onion, bell pepper, served with French 
fries and mint chutney. 

Classic Club Sandwich     
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with mayonnaise and 
crispy salad in toasted white or brown bread, served with French fries 
and coleslaw. 

Cajun Chicken Burger          
Cajun crusted chicken breast with tomato, lettuce and your choice of 
turkey bacon, cheese, egg or mushroom with avocado mayonnaise in 
toasted sesame bun, served with cajun potatoes and tomato salsa. 

Mexican Fajita Wrap    
Spicy, thinly sliced beef strips, caramelized onions, lettuce, tomatoes and 
jalapeno with cheddar cheese, wrapped in tortilla bread and served with 
tomato salsa and sour cream. 

Ciabatta Steak Sandwich (160g)      
Beef steak with onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato 
served with potato wedges. 

Beef Burger (180g)     
Charcoal  grilled  beef patty cooked well done with tomato, lettuce, 
gherkins and your choice of turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in 
toasted sesame bun, served with steak fries. 

Falafel Sandwich (V) (L)       
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in 
whole wheat pita pockets served with hummus and pickle

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



(سندويشات، برغر وبيتزا)
وجبات خفيفة 

سندويش السالمون
سمك السلمون المدخن مع القبار و  كريمة الجبنة و السلطة

الطازجة و رقائق البطاطس

بيتا بوكت
خبز ابيض بالتونة ، بصل أخضر، مايونيز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق 

البطاطا

إنديانا
سندويش دجاج تندوري بالخبزالهندي صنع منزلي مع الخس البطاطا المقلية 

بالكاري.

تيكا دجاج
دجاج تيكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، يقدم مع بطاطا مقلية 

وبهارات شاتني بالنعناع.

 كلوب ساندويتش
دجاج مدخن، الحبش، لحم مقدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة مقرمشة 

مع التوست ا�سمر أو ا�بيض، مع البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

تشيكن برغر بالكاجون
صدر الدجاج ببهارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري 

بالسمسم وما تختارونه من الحبش أو اللحم المقدد، أو الجبن أو البيض أو الفطر 
بالمايونيز ضمن خبر فرنجي بالسمسم محمص يقدم مع البطاطا بالكاجون 

وصلصة الطماطم

فاهيتا مكسيكية  
شرائح اللحم البقري الرقيق ، بصل حلو ، خس، طماطم و هاليبينو مع جبنة 

شيدر، ملفوفة في الخبز وتقدم مع رقائق التورتيا

ساندويتش الستيك بخبز الشيباتا (غرام ١٦٠ )
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم يقدم مع شرائح البطاطس

برغراللحم (غ ١٨٠)
لحم  مشوي على الفحم ناضج تمامًا مع طماطم، خس، مخلل خيار ا، وما 
تختارونه من الحبش أو اللحم المقدد، أو الجبن أو البيض أو الفطر ضمن خبر 

فرنجي بالسمسم محمص يقدم مع بطاطا مقلية 

 ساندويش الفالفل
 فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خيار مخلل مع الطحينة محشوة 

جميعها داخل رغيف من خبز القمح وتقدم مع الحمص.

٦٫٥٠٠

٥٫٥٠٠

٦٫٠٠٠

٥٫٧٠٠

٦٫٣٠٠

٦٫٥٠٠

٧٫٢٠٠

٧٫٠٠٠

٧٫٠٠٠

٥٫٢٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية



6.500

5.500

2.500

5.000

9.500

17.500

6.500

6.000

6.500

13.200

 16.500

Quesadillas
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with 
tomato salsa and guacamole.

Pizza Margherita (V)            
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano.

Extra toppings (each)       
Chicken, beef, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples. 

Pepperoni (N)       
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives. 

MAIN COURSES
Grilled Salmon (S)
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs 
mashed potatoes and tomato compote.

Seafood mixed grill  (S)
Selection of grilled seafood (Omani shrimps, Omani calamari, hamour 
and Omani lobster), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S)
Battered fried hamour fillet served with green peas puree, fresh lemon, 
thick fries and mojito tartar sauce.

Chicken Breast
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed vegetables, 
mashed potato and apple cream sauce.

Murgh Tikka Masala
Tandoori chicken tikka subtly flavoured with coriander and cumin 
seeds, cooked in rich onion and tomato gravy served with Paratha or 
basmati white rice , pickle, mango chutney, raita and papadum.

Oriental Mixed Grill (L) 
Lamb chops, kofta, kebab, shish taouk, served with oriental rice and 
fattoush salad.

Prime Beef Tenderloin (300 gms) 
US beef tenderloin grilled to your preference, served with green beans, 
garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.



ا�طباق ا�ساسية

شطيرة الكاساديا
كاساديا باللحم أو الدجاج، بصل، كزبرة، جبنة شيدار، تقدم مع صلصة 

الطماطم والغواكامولي.

بيتزا مرغريتا (ن)
صلصة الطماطم، جبنة الموزاريال وأوريغانو.

إضافات (السعر لكل إضافة)
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس.

بيتزا بيبروني (مك)
طماطم، بيبروني، جبنة موزاريال، بيستو، وزيتون.

٦٫٥٠٠

٥٫٥٠٠

٢٫٥٠٠

٥٫٠٠٠

٩٫٥٠٠

١٧٫٥٠٠

٦٫٥٠٠

٦٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

١٣٫٢٠٠

١٦٫٥٠٠

سلمون مشوي (ث)
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحميصة البستو، يقدم أعشاب طازجة 

وبطاطا مهروسة مع كومبوت الطماطم.

تشكيلة ثمار البحر المشوية (ث)
تشكيلة من ثمار البحر المشوية الربيان العماني و الشارخة العمانية ، 

والكاالماري، والمحار( يقدم مع سلطة موسمية أو ا�رز بالزعفران.)

سمك وبطاطا مقرمشة (ث)
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقدم مع هريسة البازيالء الخضراء والليمون 

الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار.

صدر الدجاج
صدر الدجاج المشوي أو المقلي ، يقدم مع الخضار المسلوقة والبطاطا 

المهروسة، وصلصة كريما التفاح.

مورغ تيكا ماساال
دجاج تيكا تندوري بنكهة الكزبرة وبزر الكمون ومطهو في الصلصة الغنية 

بالبصل والبندورة ويقدم مع خبز الباراتا  أو ا�رز البسمتي، والمخلالت، وشاتني 
المانجو، والرايتا والبابادوم.

تشكيلة المشاوي الشرقية (مح)
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شيش طاووق، يقدم مع ا�رز الشرقي 

وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوين المميزة (٣٠٠ غ)
مشوي للدرجة التي تفضلونها ، يقدم مع الفاصولياء الخضراء، والبطاطا 

المهروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .



6.000

7.500

5.500

5.500
6.500
7.500

Make Your Own Pasta
Your choice of pasta with homemade sauce Pasta: Penne, spaghetti or 
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng
Fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg
Chicken or beef satays or Seafood

Vegetables Korma (V) (N)
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with Paratha 
bread  or basmati white rice, pickle, mango chutney, raita and papadum.
Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V)
Boneless chicken
Shrimps (S)

Served with pickles, mango chutney, raita and papadum. 

2.500
3.000
3.000
2.500
3.000
2.500
3.000
2.500
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500

Mixed vegetable salad
Broccoli with almond butter (V) (N)  
Sautéed mushrooms with garlic (V)
Crispy green beans (V)
Mixed garden vegetables (V)
Buttered spinach (V)
Saffron rice (V)
Steamed rice (V)
Paratha bread (V)
Potato wedges (V)
French fries (V)  
Baked potato (V)  
Mashed Potatoes (V)

SIDE ORDERS

7.500

3.500
4.500
4.000
3.600

3.500

3.700

Cheese Platter
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, blue cheese, served with assorted 
bread, crackers and nuts
Um Ali (V) (N) 
Baked Cheese with Strawberry 
Classic Crème brûlée 
Ice Cream with Cookies and whipped Cream 
(3 Scoops)    
Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, cappuccino
Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H)
Freshly sliced melon, kiwi, strawberry, pineapple, orange, pear, grapes and 
dates.
Chocolate Mousse

DESSERTS

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



سلطة الخضار المشكلة
بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك)

 فطر مقلي مع الثوم (ن)
الفاصولياء  الخضراء (ن)

سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)
سبانخ بالزبدة (ن)

أرز بالزعفران (ن)
أ رز مسلوق (ن)

خبز البراتا (ن)
شرائح البطاطا (ن)
البطاطا مقلية (ن)

البطاطا مشوية (ن)
بطاطا مهروسة (ن)

٢٫٥٠٠
٣٫٠٠٠
٣٫٠٠٠
٢٫٥٠٠
٣٫٠٠٠
٢٫٥٠٠
٣٫٠٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٠٠٠
٢٫٠٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠

أطباق جانبية

طبق الجبنة
غرويير، بري، موزاريال، تشيدار، تقدم مع أنواع من الخبز، ومكسرات مقرمشة .

الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك)
الجبنة المخبوزة مع الفراولة

كريم بروليه بالطريقة الكالسيكية
آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (٣ مغارف)

فانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، كابوتشينو
فاكهة موسمية طازجة ومقطعة (ن) (ص)

قطع من الشمام، والكيوي، والفراولة، وا�ناناس، والبرتقال، واÍجاص، والعنب 
والتمر الطازج.

الشوكوالته الموس

٧٫٥٠٠

٣٫٥٠٠
٤٫٥٠٠
٤٫٠٠٠
٣٫٦٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٧٠٠

الحلويات

٦٫٠٠٠

٧٫٥٠٠

٥٫٥٠٠

٥٫٥٠٠
٦٫٥٠٠
٧٫٥٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية

الباستا على طريقتكم
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنعمنزلي . الباستا: بيني، سباغيتي، أو 

فوزيلي صلصة : الطماطم أو بولونييزي أو بستو أو جبنة

نازي غورنغ
أرز  مقلي، خضار مقرمشة، يقدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقراو ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك)
تشكيلة الخضار بصلصة الكريما بالكاري الهندي، وتقدم مع الباراتا أو ا�رز 

البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

 خضار (ن)
دجاج مسحب 

(ث) ربيان
يقدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم



KIDS MENU

قائمة
ا�طفال



KIDS MENU

Tomato Soup (V)

Fish Finger with French fries(S)

Steamed Fish Fillet with veggies(V) (S) 

Chicken Nuggets with French fries 

Chicken Lollypops with curly fries  

Beef Cheese Burger with French fries 

Pasta with tomato or white sauce 

French Fries 

Mini Chocolate brownie  (N)  

Chocolate Mousse         

Fruit Yogurt        

Ice cream

One scoop of Strawberry or Vanilla or chocolate 

3.500

3.200

3.200

3.200

3.000

3.500

3.200

2.000

2.500

2.500

2.500

1.500

Vegetarian (V) - Contains Nuts (N)  -  Healthy Option (H) - Eggs (E) 
Beef (B) - Seafood (S) - Poultry (P) -Dairy (D) - Pork (PO) - Gluten ( G)  



قائمة لالطفال

حساء الطماطم (ن)

أصابع السمك مع بطاطا مقلية (ث)

فيليه سمك مطهو بالبخار مع خضار (ن) (ث)

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلية

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلية

معكرونة مع طماطم وصلصة بيضاء 

براوني الشكوالتة 

شوكوال موس

لبن بالفاكهة

أيس كريم

واحدة من الخيارات: شوكوالتة او فراولة او فانيلي

٣٫٥٠٠

٣٫٢٠٠

٣٫٢٠٠

٣٫٢٠٠

٣٫٠٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٢٠٠

٢٫٠٠٠

٢٫٥٠٠

٢٫٥٠٠

٢٫٥٠٠

١٫٥٠٠

(Ü)¢†«H -  (∫)º◊ - (¢U) ≈ë°U -(Ω) äGô°ùµe(¿)≈JÉÑf

 (Æ) ÚJƒ∏Z - (ñ) ôjõæN (CG) ¿ÉÑdCG- (O) êÉLO -  (¢S)áj ôëH ä’ƒcÉe 



LATE NIGHT
MENU

قائمة اخر
الليل



Vegetarian (V) - Contains Nuts (N)  -  Healthy Option (H) - Eggs (E) 
Beef (B) - Seafood (S) - Poultry (P) -Dairy (D) - Pork (PO) - Gluten ( G)  

7.500

3.500

3.200

3.500

7.300

APPETIZERS
Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S)
Breaded calamari with homemade tartar sauce

Chicken Tikka          
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay 
oven, served with mint chutney and cucumber salad

Deep fried chicken wings       
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce 

Arabic Mezzeh Platter (L)     
Hummus, moutabel, tabouleh, vine leaves, kibbeh, sambousek and cheese 
fatayer.

3.200

3.500

SOUPS
Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious lentil soup, served with 
croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short 
pasta.

5.200
6.000

5.000

SALADS
Caesar Salad (V)
Crisp Romaine lettuce tossed in creamy garlic dressing topped with 
croutons and parmesan shavings.
Grilled chicken  
Shrimps 
Fattoush (V) (L) (H)           
A refreshing mix of tomato, cucumber, lettuce, parsley, radish with fresh 
thyme in lemon and olive oil dressing, served with crispy bread and a 
dash of pomegranate molasses.

Appetizer or Entrée servings

6.300

7.000

SANDWICHES & BURGERS
Classic Club Sandwich
Smoked chicken, turkey bacon, fried egg, cheese with mayonnaise and 
crispy salad in toasted white or brown bread, served with French fries 
and coleslaw

Beef Burger (180g)
Charcoal grilled beef patty Served with tomato, lettuce, gherkins and 
your choice of turkey bacon, cheese, egg or mushrooms in toasted 
sesame bun, with fries.



(Ü)¢†«H -  (∫)º◊ - (¢U) ≈ë°U -(Ω) äGô°ùµe(¿)≈JÉÑf 
 (Æ) ÚJƒ∏Z - (ñ) ôjõæN (CG) ¿ÉÑdCG- (O) êÉLO -  (¢S)áj ôëH ä’ƒcÉe 

تقدم بحجم المقبالت

المقبالت
السلمون االسكتلندي المدخن  (ث)

السلمون االسكتلندي يقدم مع الليمون والقبار والتوست وكريما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تيكا
دجاج مسحب طري، منقوع في البهارات واللبن ومطبوخ في فرن الطين، يقدم 

مع بهارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلية
دجاج متبل بخلطة التوابل التايلندية 

طبق المزة العربية (مح)
حمص، متبل، تبولة، ورق عنب، كبة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

٧٫٥٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٢٠٠

٣٫٥٠٠

٧٫٣٠٠

الحساءات
حساء العدس على الطريقة العربية (ن) (مح)

حساء العدسالتقليدي، يقدم  مع مكعبات الخبز المحمص وقطع الليمون.

مينستروني (ن)
الحساء التقليدي اÍيطالي مع الخضروات الموسمية ووقطع الباستا الصغيرة.

٣٫٢٠٠

٣٫٥٠٠

السلطات
سلطة السيزار (ن)

خس افرنجي  مع صلصة ثوم بنكهة الكريما يعلوها مكعبات الخبز المحمصة 
وشرحات البارميزان المقطعة.

الدجاج المشوي
الربيان

فتوش (ن) (مح) (ص)
الخلطة المنعشة من الطماطم والخيار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج 

بصلصة الليمون وزيت الزيتون، تقدم مع الخبزالمحمص و دبس الرمان.

٥٫٢٠٠
٦٫٠٠٠

٥٫٠٠٠

السندويتشات و البرجر
٦٫٣٠٠

٧٫٠٠٠

كلوب ساندويش 
دجاج مدخن، الحبش، لحم مقدد، بيض مقلي، جبنة بالمايونيز، وسلطة  مع 

التوست ا�سمر أو ا�بيض، مع البطاطا المقلية وسلطة الملفوف.

برغراللحم (١٨٠ غ)
لحم  مشوي على الفحم يقدم مع طماطم، خس، مخلل الخيار، وما تختارونه 

من الحبش أو اللحم المقدد، أو الجبن أو البيض أو الفطر ضمن خبز
أفرنجي بالسمسم محمص يقدم مع بطاطا مقلية .



5.200

5.500

LIGHT BITES

Falafel Sandwich (V) (L)                     
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in 
whole wheat pita pockets served with hummus and pickle

Panini Caprese (V)(N)                
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto 
served with rocket salad and French fries 

4.500

7.200

Chicken Tikka Wrap                        
Charcoal grilled chicken tikka, onion, bell pepper, served with French 
fries and mint chutney

Mexican Fajita Wrap                  
Spicy, thinly sliced beef strips , caramelized onions, lettuce, tomatoes and 
jalapeno with cheddar cheese, wrapped in tortilla bread and served with 
tomato salsa and sour cream

MAIN COURSES
4.500

7.200

6.000

7.500

5.500
6.500
7.500

5.500

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |     
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.

Fish & Chips (S)                          
Battered fried hamour fillet served with green peas puree, fresh lemon, 
thick fries and mojito tartar sauce.

Chicken Breast                     
Grilled or pan fried chicken breast, served with sautéed vegetables, 
mashed potato and apple cream sauce.

Make Your Own Pasta                        
Your choice of pasta with homemade sauce. Pasta: Penne, spaghetti. 
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng                    
Fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg,
Chicken or beef satays or Seafood. 

Rice Biryani                     
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with
Vegetables (V)  
Boneless chicken   
Shrimps (S)   
Served with pickles, mango chutney, raita and  papadum.

All day breakfast  
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, 
baked beans and hash brown potatoes



السندويتشات و البرجر

ساندويش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خيار مخلل مع الطحينة محشوة 

داخل رغيف من القمح وتقدم مع الحمص.

بانيني الكابريزي  (مك) (ن)
خبز السمسم مع الموتزريال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبيستو 

يقدم مع سلطة الروكا و البطاطا المقلية

٥٫٢٠٠

٥٫٥٠٠

دجاج التيكا الملفوف 
دجاج التيكا المشوي، بصل، فلفل يقدم مع البطاطا المقلية وصلصة النعناع

 فاهيتا مكسيكية
شرائح اللحم البقري الرقيق ، بصل حلو، خس، طماطم وهالبينو مع جبنة شيدر، 

ملفوفة في الخبز التورتيال

٤٫٥٠٠

٧٫٢٠٠

ا�طباق الرئيسية 
٤٫٥٠٠

٧٫٢٠٠

٦٫٠٠

٧٫٥٠٠

٥٫٥٠٠
٦٫٥٠٠
٧٫٥٠٠

٥٫٥٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية

سمك وبطاطا مقرمشة (ث)
فيليه الهامور المقلية المدقوقة، تقدم مع هريسة البازيالء الخضراء والليمون 

الطازج والبطاطا المقلية الكبيرة الحجم وصلصة تارتار.

صدر الدجاج
صدر الدجاج المشوي أو المقلي ، يقدم مع الخضار المسلوقة والبطاطا 

المهروسة، وصلصة كريما التفاح.

الباستا على طريقتكم
ما تختارونه من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا: بيني، سباغيتي، أو  

صلصة: الطماطم أو بولونييزي أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ
أرز مقلي، خضار مقرمشة، يقدم مع بيض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقراو ثمار البحر.

أرز برياني
أرز بسمتي بنكهة غنية مع الزنجبيل، والبصل، والكزبرة، ويطهى مع

خضار (ن)
دجاج مسحب                                                                                                                                                                     

ربيان (ث)
يقدم مع المخلالت، وشاتني المانجو، والرايتا والبابادوم.

فطور يومي
بيضتان مقليتين، أمليت أو مسلوق،الديك الرومي ،نقانق دجاج، فاصوليا مخبوزة 

و  بطاطا الهاش براون



DESSERTS
3.500

3.600

3.500

3.700

Um Ali (V) (N)                           

Ice Cream with Cookies and Chantilly Cream 
(3 Scoops)                   
Vanilla, strawberry, caramel, chocolate, 

Seasonal Sliced Fresh Fruit (V)(H) 
Freshly sliced melon , kiwi, strawberry, pineapple, orange, pear, grapes 
and dates. 

Chocolate mousse

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |     
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.



الحلويات
الحلوى العربية المميزة أم علي (ن) (مك)

آيس كريم مع كوكيز وكريما شانتيي (٣ مغارف)
فانيال، فراولة، كاراميل، شوكوالتة، 

فاكهة موسمية طازجة ومقطعة (ن) (ص)
قطع من الشمام، والكيوي، والفراولة، وا�ناناس، والبرتقال، واÍجاص، والعنب 

والتمر الطازج.

الشوكوالته الموس

٣٫٥٠٠

٣٫٦٠٠

٣٫٥٠٠

٣٫٧٠٠

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية



HOT &
BEVERAGES

MENU

المشروبات الساخنة
و المرطبات



1.600
1.600
1.600
1.600

SOFT DRINK & WATER

Red Bull 4.500
ENERGY DRINK

Freshly Squeezed    
Fruit: orange | grapefruit | watermelon | lemon mint | 
apple.
Vegetable: carrot | cucumber and celery.

Chilled Juices 
Orange | grapefruit | apple | mixed fruits | pineapple | 
mango | tomato | cranberry.

2.700

2.000

JUICES

2.500
2.500

FLAVOURED DRINKS
Fresh Lemon Ice Tea      
Fresh lime soda, Water 

2.400
3.400

STILL & SPARKLING
Perrier
San Pellegrino

2.500

MILK SHAKES
Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

2.200

COLD DRINKS
Iced coffee   

2.500

HOT DRINKS
Hot chocolate

3.000

3.000

3.000

SMOOTHIES
Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain 
yoghurt.

Slush Yoghurt 
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |     
(L) Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.

Pepsi  | Diet Pepsi
Mirinda
7Up
Ginger Ale, Tonic, Soda



مشروبات غازية
بيبسي | ديت بيبسي

ميرندا
سفن أب 

شراب الزنجبيل  طونك  

١٫٦٠٠
١٫٦٠٠
١٫٦٠٠
١٫٦٠٠

مشروبات الطاقة
٢٫٧٠٠ريد بول

عصائر
عصائر طازجة

الفاكهة: برتقال، غريب فروت، شمام، نعناع بالليمون، تفاح.
الخضار: جزر وخيار وكرفس.

عصائر مبردة

برتقال، غريب فروت، تفاح، فاكهة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، 
توت بري.

٢٫٧٠٠

٢٫٠٠٠

ايس تي الليمون الطازج
صودا الليمون الطازج

٢٫٥٠٠
٢٫٥٠٠

ميلك شيك
٢٫٥٠٠فانيال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة
٢٫٢٠٠القهوة المثلجة

مشروبات ساخنة  القهوة
٢٫٥٠٠الشوكوال الساخنة

بيرييه
سان بيليغرينو

٢٫٤٠٠
٣٫٤٠٠

سموزيث
بيري باش

توت العليق، فرولة، توت اسود و زبادي

يوغارت سالش
يوغرت سالش زبادي، تمر، عسل ولوز 

بروتال بنانا
موز، ايس كريم فانيال، تمر، حليب طازج، سيروب السكر

٣٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

٣٫٠٠٠

مشروبات منكهة

يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية

مياة معدنية و غازية



Kindly inform your order taker if you are allergic to any type of food

(H) Healthy choice / Balanced dish | (S) Contains seafood | (N) Contains nuts |   (L) 
Local / Regional product | (V) Suitable for vegetarians. Our Kitchen team will be

pleased to assist with any dietary requirement.

All Prices are inclusive of 12% service charge and 5% municipality fees.

4.200
4.200

4.200

4.200

GLASS BOTTLEWHITE WINES

RED WINES

Dark Horse Sauvg Blanc USA
Barefood pinot Grigio  
Sea Change Sauvignon Blanc France
Blu Nun Sichel German
Wolf Blass Eaglehawk Chardonnay Australia
Blanc de blancs -Chateau Ksara Lebanon
False Bay Chenin Blanc              

22.000
24.000
25.000
29.500
23.000
50.000
19.500

22.000
19.500
33.000
33.500
20.000
27.000
21.000

4.200
4.200

4.200

6.500

Dark Horse Cab Sauvignon USA
Wolf Blass Eaglehawk Merlot
Sea Change Merlot France
Torres Sangr De Toro Cataluny Spain
El Chivo cab Sauvignon Chile
False Bay Shiraz South Africa 
Zonin Lambrusco Dell Emilia IGT Italian

ROSE WINE
25.000
25.000

Dark Horse Rose
Mateus Rose 

SPARKLING WINEV
45.0001821 Prosecco brut D

CHAMPAGNE
95.000Moet & Chandon brut Imperial

SPIRITS
2.500
3.000

Regular Spirits    
Premium Spirits  

APERITIFS
3.000Campari,Martini Dry, Martini Bianco,

Martini Ross, Cizano, Ricard

BOTTLE BEERS
4.300Al Maza, Heineken, Budweiser, Amstel, Corona 

CANNED BEERS
3.300
3.300

San Miguel
Scandia Gold



يرجىإبالغ موظف خدمة الطعام عن أي حساسية تجاه أي نوع من الطعام

(ص) خيار صحي/طبقمتوازن | (ث) يحتوي على ثمارالبحر| (مك) يحتوي على مكسرات (مح) منتج محلي/إقليمي 
| (ن) مناسب للنباتيين. فريق عملنا في المطبخ جاهز دائمًا لتقديم المساعدة حول أيمتطلبات غذائية خاصة

ا�سعارأعاله تشمل١٢ ٪ رسوم الخدمة و ٥٪ رسوم البلدية

قنينةكأسالنبيذ ا�بيض
دارك هورس ساوفج بالن 

اري فووت جريجيو 
سي جينج سوفينيون بالن 

بلو نان سيكال جيرمن
ولف بالس ايجليهاوك جاردوني

بلون دو بلون شاتو كساره -لبنان
فالس باي تشينن بانس  

٢٢٫٠٠٠
٢٤٫٠٠٠
٢٥٫٠٠٠
٢٩.٥٠٠
٢٣٫٠٠٠
٥٠.٠٠٠
١٩٫٥٠٠

٤٫٢٠٠
٤٫٢٠٠

٤٫٢٠٠

٤٫٢٠٠
ريد واين

دارك هورس كاب سوفينيون 
وولف بالس ايجلي هاوك ميرلوت

سي جانج ميرلوت
توريس سانجر دي تورو كاتالوني 

ال شيفو كابيرنيت سوفينيون شيلي
فالس بي شيراز

زونين المبروسكو ديل ايميليا اجت

٢٢٫٠٠٠
١٩٫٥٠٠
٣٣٫٠٠٠
٣٣٫٥٠٠
٢٠.٠٠٠
٢٧٫٠٠٠
٢١٫٠٠٠

٤٫٢٠٠
٤٫٢٠٠

٤٫٢٠٠

٦٫٥٠٠

روز واين
دارك هورس روز

ماتيوس روز
٢٥٫٠٠٠
٢٥٫٠٠٠

سباركلنق واين
٤٥٫٠٠٠ بروسيسو بروت ١٨٢١

شامبين
٩٥٫٠٠٠مووي اند شاندون اميريال

المشروبات الروحية: 
المشروبات الروحية العادية

المشروبات الروحية المميزة 
٢٫٥٠٠
٣٫٠٠٠

فاتحات شهية
٣٫٠٠٠كامباري ، مارتيني دراي ، مارتيني بيانكو ، مارتيني روس ، سيزانو ، ريكارد

زجاجات البيرة
٤٫٣٠٠الماظة ، هاينكن ، بدويايزر ، أمستل ، كورونا

البيرة المعلبة
سان ميغيل

سكانديا قولد
٣٫٣٠٠
٣٫٣٠٠






