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AED

(SF) Seafood, (D) Dairy, (N) Nuts, (G) Gluten, (H) Healthy,      Vegetarian,      Spicy

Above prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fee, 10% Service Charge and 5% VAT

For guests with food allergies or specific dietary requirements, please ask to speak to a Manager.
*Consuming raw or under cooked meat, poultry, seafood, shellfish and eggs may increase your risk of food borne illness, especially those with certain medical conditions

BREAKFAST ENTRÉE 

OMELETTES ALA CARTE 

Egg Florentine (D,G)
Two poached eggs on English muffin topped with hollandaise sauce served with 
grilled tomato, veal bacon, spinach and hash brown potato 

42

25

Farm House Breakfast (D,G)
Two eggs any style of your choice served with grilled beef or chicken sausage veal bacon, 
grilled tomato and hash brown potatoes along with two slices of white or brown toast, 
butter & preserves

French Toast  / Pancakes (D,G)    
With warm maple syrup or berries compote

40Create Your Three Egg Omelette
Cheddar, mozzarella, bacon, mushroom, tomato, onion, and bell pepper made with your 
choice of whole egg or egg white served with grilled tomato, grilled mushroom, 
hash brown potatoes and baked beans

BAKERIES, CEREALS, FRUITS & YOGHURT 
42Basket of Fresh Bakeries (D,G)

Freshly baked croissant, pain au chocolate, almond croissant, Danish 
stuffed doughnut, sugared doughnut served with butter and jam
Sugar free jam and salted butter available on request

28Steel Cut Oatmeal (D,H) 
Served with fresh cream, cinnamon syrup and golden raisins

28Plain Porridge (D,N,H)
Served with honey and toasted almond

25Fruit Parfait (D,H)
Low fat yoghurt layered with granola, honey and seasonal fresh fruit

25Fruit Salad with Honey Yoghurt (D,N)
Strawberries, banana, orange and apple topped with almond yoghurt

23Cereal Selection (D,H)
Corn flakes, bran flakes, rice krispies, coco pops, muesli, berry flakes or
sugar free Swiss style muesli and all bran served with hot or cold low fat or soya milk

BREAKFAST A LA CARTE
(Available 24 Hours) 
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AEDAPPETIZER

Fried Calamari (SF)
Lightly battered then fried golden color served with spicy aioli dip

ENTRÉE SALADS

Tomato Mozzarella Salad (D,G,   )
Italian buffalo mozzarella and marinated tomato, with fresh basil pesto & extra virgin
olive oil served with crusty bruschetta

45Chicken Wings (S) 
Tossed in homemade bbq sauce and crispy wedges 

45Chicken Breaded Tenders (D,G) 
Crispy fried tender chicken with pickled spicy honey mustard dip and fries  

35Vegetable (G,   )  or Chicken Spring Roll (G)
Fried crispy rolls served with sweet chili and plum sauce

LUNCH / DINNER A LA CARTE
(Available from 12.00 pm to Midnight) 

26

 48

Oriental Shrimp Salad (SF) 
Romaine lettuce, rocca, cucumber, tomato, mint leaves, spring onion tossed with 
garlic vinaigrette dressing and dry lemon powder

 45

Tuna Corn Salad (SF)
Mix greens, white tuna chucks in olive oil, cherry tomato tossed in lemon olive oil dressing

 45

Barbecue Chicken Salad with Crispy Corn Tortillas 
Baby potato, romaine, springs onion, sweet corn, black beans, cherry tomato, cilantro,
And guacamole cream tossed in our ranch dressing

43

Classic Caesar Salad (SF,D,G)
Romaine lettuce, parmesan cheese, garlic croutons with sliced grilled chicken

40

Seasonal Garden Salad (H,    ) 
Mix of freshly leaves frisee, radicchio, rocca, lollo rosso and iceberg lettuce tossed with 
mustard vinaigrette dressing

 42

Selection of Cold Arabic Mezzeh (H,    ) (For One or Two) 
Hummus, mutable, taboule, fattoush, vine leaves and mix pickles served with arabic bread

 43 - 48

Selection of Hot Arabic Pastries (D,G)
Meat kebbeh, cheese sambousek, meat sambousek and spinach 

(SF) Seafood, (D) Dairy, (N) Nuts, (G) Gluten, (H) Healthy,      Vegetarian,      Spicy

Above prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fee, 10% Service Charge and 5% VAT

For guests with food allergies or specific dietary requirements, please ask to speak to a Manager.
*Consuming raw or under cooked meat, poultry, seafood, shellfish and eggs may increase your risk of food borne illness, especially those with certain medical conditions
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AED

(SF) Seafood, (D) Dairy, (N) Nuts, (G) Gluten, (H) Healthy,      Vegetarian,      Spicy

Above prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fee, 10% Service Charge and 5% VAT

For guests with food allergies or specific dietary requirements, please ask to speak to a Manager.
*Consuming raw or under cooked meat, poultry, seafood, shellfish and eggs may increase your risk of food borne illness, especially those with certain medical conditions

SOUP

SANDWICHES, BURGERS & WRAPS

Creamy Mushroom Soup (D,   ) 
With truffle oil

42

38

Rich Tomato Soup with Pesto (D,N,   )
Fresh basil pesto and cream

Chicken Noodles Soup (G)
Mushroom, sweet corn, ginger, mint & basil 

30Lentil Soup (   )         
With lemon wedges & croutons 

All served with French Fries & Mixed Salad  (24 hours)

52Cajun Grilled Chicken (D,G) 
Lettuce, tomato, pickles, Cajun mayonnaise, melted jack cheese in toasted bun bread

52Breaded  Tender Chicken Wrap (D,G)
Tomato, romaine lettuce, lemon mayo wrapped in tortilla bread

48Holiday Inn Club (D,G)
Toasted bread layered with olive oil, garlic aioli, chicken, tomato, iceberg lettuce, 
egg, veal bacon and roasted beef brisket

48The Classic Burger (D,G)  
Angus beef, lettuce, tomato, sliced red onion, mayo and ketchup topped with cheddar cheese
 in burger bun

45Butternut Goats Cheese Beet Burger 115gm (D,G,    )
Veggie burger made with a mix of butternut squash, potato, goat cheese, lightly seasoned 
and coated in crispy oat flakes and black pepper breadcrumb served in sesame burger bun

45Crispy Mozzarella Sandwich (G,    )  
Tomato, basil, marinated zucchini with homemade pesto mayo in ciabatta bread

42Cheesy Tortilla Wrap (G,   )    
Roasted bell pepper, sundried tomato, jalapenos & cheddar cheese  



AEDMAIN COURSES
Available from 12.00 pm to Midnight 

Side Accompaniments                                                        
Your Choice of Side Dish
Steamed rice                        
French fries                          
Sautéed vegetables            
Mashed potato 
Seasonal garden salad   

Your Choice of Sauce
Brown gravy 
Pepper corn 
Mushroom 
Béarnaise 
Lemon butter 
Creamy saffron 

FROM THE GRILL

99
87
75
55

58 - 75

220 Black Angus Tenderloin (D) 
220 Black Angus Strip loin Steak (D) 
Grilled Salmon Fillet (SF,D) 
Tender Chicken Breast 
Arabic Mix Grill (D) (For One or Two)
Platter of mixed shish taouk, lamb chops, lamb kofta, shoukaf and arayes

  45

PASTAS & PIZZAS

Your Choice of Pasta 
Penne, Rigatoni, Tagliatelle, Spaghetti, Fettuccine 

42Served with Your Choice of Sauce
 Tomato (    ), Arabiata (    ,     ), Chili Garlic (    ,     ), Carbonara (D), Creamy Pesto (D, N)
 Bolognaise or Chicken Alfredo Sauce (D)

(SF) Seafood, (D) Dairy, (N) Nuts, (G) Gluten, (H) Healthy,      Vegetarian,      Spicy

Above prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fee, 10% Service Charge and 5% VAT

For guests with food allergies or specific dietary requirements, please ask to speak to a Manager.
*Consuming raw or under cooked meat, poultry, seafood, shellfish and eggs may increase your risk of food borne illness, especially those with certain medical conditions



AED

(SF) Seafood, (D) Dairy, (N) Nuts, (G) Gluten, (H) Healthy,      Vegetarian,      Spicy

Above prices are in UAE Dirhams and inclusive of 7% Municipality fee, 10% Service Charge and 5% VAT
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DESSERT 

Italian Wood Fired Pizzas

45          55Pizza Margherita (D,G,    )  
Tomato, mozzarella and fresh basil

45          55Pizza Vegetarian (D,G,   ) 
Tomato, mozzarella, zucchini, eggplants and capsicum 

45          65Pizza Seafood (SF,D,G)
Tomato, mozzarella, zucchini, eggplants and capsicum 

45          65Pizza Pepperoni(D,G)  
Tomato, mozzarella and sliced pepperoni

65Smokey Mexican Pizza (D,G,    )  
Your choice of chicken or beef , chunky tomato salsa, grilled onion bell pepper, 
jalapenos, sour cream topped with cheddar & mozzarella cheese

65Chicken Tikka Pizza (D,G,    )  
Pizza sauce, sliced onion, bell pepper, chilies, coriander leaves topped with cheddar, 
mozzarella cheese and mint yogurt chutney 

35
With berry compote and sesame brandy snap

S              L
The Pizza is available in 2 sizes 
(28 cm large round pizza, 15 cm small round pizza)
 

Crème Brûlée  

35
Layered of chocolate sponge with apricot jam glazed with dark chocolate
Bitter Chocolate Apricot Cake

35
Coffee mascarpone, cream cheese, lady finger biscuit topped with chocolate
shaved and cocoa powder 

Tiramisu       

28
Cubed of pineapple, mango, kiwi, papaya, passion fruit and lychee with flavoured syrup
Tropical Fruit Salad  with Spiced Syrup

10
Cookies & cream, chocolate fudge brownie, vanilla, strawberry, maple syrup and walnut
Ice Cream (per scoop)      



٤٢

درهماألطباق الرئيسية
متوفرة من12:00ظهرًا حتى منتصف الليل

المعكرونة والبيتزا 

بيني، ريغاتوني، تالياتيلي، سباغيتي، فيتوتشيني

٢٢٠ بالك أنجوس تندرلين (أ) 
٢٢٠ بالك أنجوس ستريب لوين ستيك (أ)

فيليه السلمون المشوي (ب، أ)
صدور دجاج تندر

(لفرد أو فردين) مشويات مشكلة عربية (أ) 

األصناف الجانبية 
اختيارك من األطباق الجانبية

اختيارك من الصلصة

اختيارك من المعكرونة

المشويات

ُتقدم مع اختيارك من الصلصة

٥٥
طبق من الشيش طاووق المشكل، شرائح لحم الضأن، كفتة لحم الضأن، شقف، عرايس

أرز مطهو بالبخار                        
بطاطا مقلية                          

خضار سوتيه            
بطاطا مهروسة 

سلطة جاردن الموسمية     

غريفي البني 
فلفل أسود 

مشروم 
البرينيز 

زبدة الليمون 
الزعفران الدسم 

م) صوص البيستو (أ,  كاربونارا (أ),   ,(     , الثوم الحار (      ,(     , أرابياتا (      ,( طماطم (    
بولونيز أو صلصة ألفريدو الدجاج (أ)

(ب) بحريات، (أ) ألبان، (م) مكسرات، (غ) غلوتين، (ص) صحي،       نباتي،     حار

ُيرجى من الزوار ذوي الحساسية من بعض المأكوالت أو المتطلبات الغذائية الخاصة طلب التحدث إلى أحد المديرين.
*إن تناول األطعمة النيئة أو غير مكتملة التسوية مثل اللحوم، والدجاج، والمأكوالت البحرية، والبيض، واألسماك قد يزيد من خطر األمراض المنقولة عن طريق األغذية، وخاصًة من يعانون من ظروف صحية معينة.

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل %7 رسوم بلدية، و%10 رسوم خدمة، و%5 ضريبة القيمة المضافة

٩٩
٨٧
٧٥
٥٨  - ٧٥

٤٥



الحلويات

درهم
صغيرةكبيرةالبيتزا اإليطالية على الحطب 

البيتزا متوفرة بحجمين
بيتزا دائرية كبيرة 28 سم، بيتزا دائرية صغيرة 15سم 

غ,   )   بيتزا مارغريتا (أ, 
طماطم، وموتزاريال، وريحان طازج

 ( غ,    بيتزا بالخضار  (أ, 
طماطم، موتزاريال، كوسة صغيرة، باذنجان رومي، فلفل أحمر حار

بيتزا المأكوالت البحرية (ب,أ,غ)
مأكوالت بحرية مشكلة، مشروم، طماطم، موتزاريال.

بيتزا ببروني(أ,غ)
طماطم، موتزاريال، شرائح البيروني

( بيتزا سموكي المكسيكية (أ,غ,    
اختيارك من الدجاج أو اللحم البقري، صلصة الطماطم المكتنزة، فلفل أسود وبصل مشوي،  

هالبينو، الكريمة الحامضة المغطاة بالجبن الشيدر وجبن الموتزاريال 

( بيتزا تكا الدجاج (أ,غ,    
صلصة البيتزا، شرائح البصل، فلفل أسود، توابل، أوراق الكزبرة المغطاة بجبن الشيدر،  

جبن الموتزاريال، صلصة الزبادي بالنعناع

الكريم بروليه 
بكمبوت التوت وبسكويت رقيق بالسمسم ملفوف بنكهة الزنجبيل

كيكة الشوكوالتة الداكنة بالمشمش
طبقات من كعكة الشوكوالتة مع مربى المشمش المدهونة بالشوكوالتة الداكنة

تيراميسو   
ماسكربوني القهوة، كريمة الجبن، بسكويت الليدي فنكرز المغطى

بالشوكوالتة ومسحوق الكاكاو

سلطة الفواكه االستوائية بالشراب المنكه
مكعبات األناناس، مانجو، كيوي، ببايا، فاكهة العاطفة، ليتشي بالشراب المنكه

٢٨

آيس كريم (المغرفة الواحدة)  
بسكويت وكريمة، براوني الشوكوالتة، فانيليا، فراولة، شراب القيقب، جوز

١٠

(ب) بحريات، (أ) ألبان، (م) مكسرات، (غ) غلوتين، (ص) صحي،       نباتي،     حار

ُيرجى من الزوار ذوي الحساسية من بعض المأكوالت أو المتطلبات الغذائية الخاصة طلب التحدث إلى أحد المديرين.
*إن تناول األطعمة النيئة أو غير مكتملة التسوية مثل اللحوم، والدجاج، والمأكوالت البحرية، والبيض، واألسماك قد يزيد من خطر األمراض المنقولة عن طريق األغذية، وخاصًة من يعانون من ظروف صحية معينة.

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل %7 رسوم بلدية، و%10 رسوم خدمة، و%5 ضريبة القيمة المضافة

٤٥ ٥٥

٤٥ ٥٥

٦٥ ٤٥

٦٥ ٤٥

٦٥

٦٥

٣٥

٣٥

٣٥



السندويتشات والبرغر واللفائف

درهمالشوربة
شوربة كريمة المشروم (أ،   )

بزيت الكمأة

شوربة طماطم ريتش بالبيستو (أ، ن   ) 
بيستو الريحان الطازج والكريمة

شوربة نودلز الدجاج (غ،   )     
مشروم، ذرة حلوة، زنجبيل، نعناع، ريحان 

 ( شوربة العدس (   
بقطع الليمون والخبز المحمص

ُتقدم جميعها مع البطاطا المقلية والسلطة المشكلة (على مدار اليوم)

دجاج كاجن مشوي (أ، غ) 
خس، طماطم، مخلالت، مايونيز كاجن، جبن جاك المذابة في الخبز المحمص

لفائف تندر الدجاج المقلي بفتات الخبز (أ، غ)
طماطم، خس روماني، مايونيز الليمون المغطى في خبز التورتيال

هوليداي إن كلوب (أ، غ) 
خبز محمص المخلوط بزيت الزيتون، وأيولي الثوم، والدجاج، والطماطم، وخس آيس بيرغ،  

وبيض، ولحم بقري مقدد، ولحم الصدر المشوي

غ)  البرغر الكالسيكي (أ, 
خس، طماطم، شرائح البصل األحمر، مايونيز وكاتشب لحم بقري أنغوس, 

مخلوط مع جبن شيدر في خبز البرغر

برغر نباتي معد بخليط من قرع الجوز، والبطاطا، والجبن المصنوع من حليب الماعز، تتبيلة خفيفة،
ومغلف في رقائق الشوفانالمقرمش وفتات الفلفل األسود وُيقدم في خبز البرغر بالسمسم

٤٥ برجز بنكهة البنجر مع جبن الجوز المصنوع من حليب الماعز (أ، غ،   ) 

طماطم، ريحان، كوسة متبلة بمايونيز البيستو منزلي الصنع في خبز سياباتا
سندوتش كرسبي بالموتزاريال (غ،   )                         

فلفل رومي مطبوخ، طماطم مجففة، هالبينو، جبن شيدر
٤٢ لفائف التورتيال بالجبن (غ،   )

(ب) بحريات، (أ) ألبان، (م) مكسرات، (غ) غلوتين، (ص) صحي،       نباتي،     حار

ُيرجى من الزوار ذوي الحساسية من بعض المأكوالت أو المتطلبات الغذائية الخاصة طلب التحدث إلى أحد المديرين.
*إن تناول األطعمة النيئة أو غير مكتملة التسوية مثل اللحوم، والدجاج، والمأكوالت البحرية، والبيض، واألسماك قد يزيد من خطر األمراض المنقولة عن طريق األغذية، وخاصًة من يعانون من ظروف صحية معينة.

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل %7 رسوم بلدية، و%10 رسوم خدمة، و%5 ضريبة القيمة المضافة

٤٥

٤٢

٣٨

٣٠

٥٢

٥٢

٤٨

٤٨

٤٥



صلصة جاردن الموسمية (ص،   )

أو سبرنج رول الدجاج (غ)  خضروات (غ،   ) 

العشاء حسب الطلب الغداء/ 
متوفر من 12:00 ظهرًا حتى منتصف الليل

المقبالت

سلطات مقبالت

درهم
كلماري مقلي (ب) 

مطبوخ بالزبدة حتى التحول إلى اللون الذهبي، وُيقدم مع صلصة أيولي الحارة

أجنحة الدجاج (ح) 
مغطاة بصلصة الباربكيو المنزلية الصنع وودجز مقرمش

٤٥

تندرز الدجاج المقلي بفتات الخبز (أ، غ) 
تندر الدجاج المقلي المقرمش مع صلصة خردل العسل المخللة الحارة والبطاطا المقلية 

رول مقرمشة مقلية ُتقدم مع الفلفل الحلو وصلصة البرقوق

كبة باللحم، سمبوسك جبنة، سمبوسك باللحم، سبانخ
اختيارك من المعجنات العربية الساخنة (أ، غ)

جبنة موتزاريال إيطالية مصنوعة من الحليب الجاموسي، والطماطم المخللة،
مع زيت الزيتون المستخرج طبيعيًا وبيستو الريحان الطازج وُتقدم مع بروشتا المقرمشة

سلطة موتزاريال الطماطم (أ، غ،  )    

٤٢

خس روماني، روكا، خيار، طماطم، أوراق النعناع، بصل أخضر مخلوط 
مع تتبيلة صلصة خل الثوم ومسحوق الليمون

سلطة الروبيان الشرقية (ب)

خضروات متنوعة، قطع التونة البيضاء في زيت الزيتون، طماطم الكرز المخلوطة في تتبيلة زيت الزيتون والليمون
سلطة التونة بالذرة (ب)   

بطاطا صغيرة، خس روماني، بصل أخضر، ذرة حلوة، فاصوليا سوداء، طماطم الكرز،
كزبرة،وكريمة الغواكامولي المخلوطة في تتبيلة الرانش الخاصة بنا 

صلصة باربكيو الدجاج بتورتيال الذرة المقرمشة

خس روماني، جبن بارميزان، خبز محمص بالثوم مع شرائح الدجاج المشوية
سلطة سيزر التقليدية (ب، أ، غ) 

مزيج من أوراق الخضروات الطازجة، هندباء، روكا، خس أحمر، خس آيس بيرغ المخلوطة  
بتتبيلة صلصة خل الخردل

(لفرد أو فردين) اختيارك من المزة العربية الباردة (ص،    ) 
حمص، متبل، تبولة، فتوش، أوراق العنب، مخلالت مشكلة ُتقدم مع الخبز العربي

(ب) بحريات، (أ) ألبان، (م) مكسرات، (غ) غلوتين، (ص) صحي،       نباتي،     حار

ُيرجى من الزوار ذوي الحساسية من بعض المأكوالت أو المتطلبات الغذائية الخاصة طلب التحدث إلى أحد المديرين.
*إن تناول األطعمة النيئة أو غير مكتملة التسوية مثل اللحوم، والدجاج، والمأكوالت البحرية، والبيض، واألسماك قد يزيد من خطر األمراض المنقولة عن طريق األغذية، وخاصًة من يعانون من ظروف صحية معينة.

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل %7 رسوم بلدية، و%10 رسوم خدمة، و%5 ضريبة القيمة المضافة

٤٥

٣٥

٣٦

٤٨

٤٥

٤٥

٤٣

٤٠

٤٢

٤٣  - ٤٨



اإلفطار حسب الطلب

بيض فلورانتين (أ، غ)  

متوفر على مدار اليوم

طبق اإلفطار الرئيسي 

أومليت حسب الطلب 

المخبوزات، الحبوب، الفواكه، الزبادي

درهم

بيضتان مسلوقتان على المافن اإلنجليزي المغطى بالصلصة الهولندية وُتقدمان مع 
الطماطم المشوية، ولحم العجل المقدد، وبطاطا هاش براونز

إفطار فارم هاوس (أ، غ)
بيضتان من أي نوع من اختيارك ُتقدمان مع اللحم البقري المشوي أو نقانق الدجاج

أواللحم البقري المقدد، والطماطم المشوية، وبطاطا هاش براونز،
مع شريحتين من التوست األبيض أو البني، والزبد، والمربات

بان كيك (أ، غ) الخبز الفرنسي المحمص/ 
بشراب القيقب الدافئ، أو كمبوت التوت

أعد ثالث بيضات أومليت بطريقتك المفضلة
شيدر، موتزاريال، لحم مقدد، مشروم، طماطم، بصل، فلفل رومي معد مع اختيارك من بيضة كاملة أو

بياض البيض المقدم مع الطماطم المشوية، والمشروم المشوي،
وبطاطا هاش براونز، وفاصوليا مطبوخة

سلة المخبوزات الطازجة (أ، غ)
كرواسون مخبوز طازجًا، كرواسون الشوكوالتة، كرواسون اللوز، كعكة دنماركية محشوة،

كعكة مسكرة ُتقدم مع الزبدة والمربى
مربى خالية من السكر، وزبدة مملحة متوفرة عند الطلب 

حبوب الشوفان الكاملة (أ، ص)
ُتقدم مع الكريمة الطازجة، وشراب القرفة، والزبيب الذهبي

عصيدة سادة (أ، م، ص)
ُتقدم مع العسل واللوز المحمص

بارفيه الفواكه (أ، ص) 
زبادي منخفض الدسم مغطى بالجرانوال، والعسل، والفاكهة الموسمية الطازجة

سلطة الفواكه بزبادي العسل (أ، م) 
فراولة، موز، برتقال، تفاح مغطى بزبادي اللوز

اختيار الحبوب (أ، ص)
كورن فليكس، رقائق النخالة، رقائق األرز، كوكو كريسبيز، مويسلي، رقائق التوت، أومويسلي خالي من

السكر على الطريقة السويسرية، وُتقدم جميع النخالة مع الحليب الساخن أو البارد منخفض الدسم أو حليب الصويا

٤٠

٤٢

٢٥

٤٠

٤٢

(ب) بحريات، (أ) ألبان، (م) مكسرات، (غ) غلوتين، (ص) صحي،       نباتي،     حار

ُيرجى من الزوار ذوي الحساسية من بعض المأكوالت أو المتطلبات الغذائية الخاصة طلب التحدث إلى أحد المديرين.
*إن تناول األطعمة النيئة أو غير مكتملة التسوية مثل اللحوم، والدجاج، والمأكوالت البحرية، والبيض، واألسماك قد يزيد من خطر األمراض المنقولة عن طريق األغذية، وخاصًة من يعانون من ظروف صحية معينة.

األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي، وتشمل %7 رسوم بلدية، و%10 رسوم خدمة، و%5 ضريبة القيمة المضافة
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