
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.

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.

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.

BREAKFAST
(6:00 am to 12:00 pm)

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.

الفطور
(من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانیة عشر ظھراً)

فطور كونتینتال 
طبق أجبان كونتینتال مع لحوم باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوالتة، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات.

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور : أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم ، حلیب منزوع الدسم 

، حلیب الصویا.

فطور أمیركي 
بیضتان مطھوتان بالطریقة التي تفضلونھا: مقلیتان، بشكل عجة، مسلوقتان، تقّدمان مع الحبش أو نقانق الدجاج، بندورة مشویة أو فطر مسلوق، فاصولیاء مخبوزة 

أو بنیة قاسیة.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

طبق الجبنة كونتینتال .
لبن بالفاكھة، طبیعي،، دسم قلیل.

خیاركم من الحبوب: رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس مع الحلیب الساخن أو البارد.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات. 

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل

الدسم.حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

الفطور الشرق األوسطي (مح) 
لبنة بالزعتر.

جبنة الحلّوم والفیتا .
زیتون، حّمص، طماطم وخیار مشروحة.

فول مدّمس مع بھاراتھ.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان بالزعتر وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، خبز عربي. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة تركیة، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب 

الصویا.

الفطور الصحي 
عجة البیض محشوة: بصل، طماطم، فطر.
جبنة قلیلة الدسم مقّطعة مع لحومات باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة مع لبن بالفاكھة الطبیعي أو لبن قلیل الدسم.
حساء الشعیر مع الحلیب منزوع الدسم أو مع المیوزلي األصلي مع التفاح والعسل.

خبز توست بالحبوب المتعّددة مع السمن والعسل الطبیعي.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین،حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.
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یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.
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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.

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.

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.

BREAKFAST
(6:00 am to 12:00 pm)

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.

الفطور
(من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانیة عشر ظھراً)

فطور كونتینتال 
طبق أجبان كونتینتال مع لحوم باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوالتة، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات.

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور : أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم ، حلیب منزوع الدسم 

، حلیب الصویا.

فطور أمیركي 
بیضتان مطھوتان بالطریقة التي تفضلونھا: مقلیتان، بشكل عجة، مسلوقتان، تقّدمان مع الحبش أو نقانق الدجاج، بندورة مشویة أو فطر مسلوق، فاصولیاء مخبوزة 

أو بنیة قاسیة.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

طبق الجبنة كونتینتال .
لبن بالفاكھة، طبیعي،، دسم قلیل.

خیاركم من الحبوب: رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس مع الحلیب الساخن أو البارد.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات. 

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل

الدسم.حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

الفطور الشرق األوسطي (مح) 
لبنة بالزعتر.

جبنة الحلّوم والفیتا .
زیتون، حّمص، طماطم وخیار مشروحة.

فول مدّمس مع بھاراتھ.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان بالزعتر وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، خبز عربي. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة تركیة، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب 

الصویا.

الفطور الصحي 
عجة البیض محشوة: بصل، طماطم، فطر.
جبنة قلیلة الدسم مقّطعة مع لحومات باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة مع لبن بالفاكھة الطبیعي أو لبن قلیل الدسم.
حساء الشعیر مع الحلیب منزوع الدسم أو مع المیوزلي األصلي مع التفاح والعسل.

خبز توست بالحبوب المتعّددة مع السمن والعسل الطبیعي.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین،حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.
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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.

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.

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.

BREAKFAST
(6:00 am to 12:00 pm)

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.

الفطور
(من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانیة عشر ظھراً)

فطور كونتینتال 
طبق أجبان كونتینتال مع لحوم باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوالتة، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات.

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور : أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم ، حلیب منزوع الدسم 

، حلیب الصویا.

فطور أمیركي 
بیضتان مطھوتان بالطریقة التي تفضلونھا: مقلیتان، بشكل عجة، مسلوقتان، تقّدمان مع الحبش أو نقانق الدجاج، بندورة مشویة أو فطر مسلوق، فاصولیاء مخبوزة 

أو بنیة قاسیة.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

طبق الجبنة كونتینتال .
لبن بالفاكھة، طبیعي،، دسم قلیل.

خیاركم من الحبوب: رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس مع الحلیب الساخن أو البارد.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات. 

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل

الدسم.حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

الفطور الشرق األوسطي (مح) 
لبنة بالزعتر.

جبنة الحلّوم والفیتا .
زیتون، حّمص، طماطم وخیار مشروحة.

فول مدّمس مع بھاراتھ.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان بالزعتر وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، خبز عربي. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة تركیة، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب 

الصویا.

الفطور الصحي 
عجة البیض محشوة: بصل، طماطم، فطر.
جبنة قلیلة الدسم مقّطعة مع لحومات باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة مع لبن بالفاكھة الطبیعي أو لبن قلیل الدسم.
حساء الشعیر مع الحلیب منزوع الدسم أو مع المیوزلي األصلي مع التفاح والعسل.

خبز توست بالحبوب المتعّددة مع السمن والعسل الطبیعي.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین،حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.
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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.

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.

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.

BREAKFAST
(6:00 am to 12:00 pm)

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.

الفطور
(من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانیة عشر ظھراً)

فطور كونتینتال 
طبق أجبان كونتینتال مع لحوم باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوالتة، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات.

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور : أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم ، حلیب منزوع الدسم 

، حلیب الصویا.

فطور أمیركي 
بیضتان مطھوتان بالطریقة التي تفضلونھا: مقلیتان، بشكل عجة، مسلوقتان، تقّدمان مع الحبش أو نقانق الدجاج، بندورة مشویة أو فطر مسلوق، فاصولیاء مخبوزة 

أو بنیة قاسیة.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

طبق الجبنة كونتینتال .
لبن بالفاكھة، طبیعي،، دسم قلیل.

خیاركم من الحبوب: رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس مع الحلیب الساخن أو البارد.
تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان سادة وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، مافن سادة، دونات. 

باغیت فرنسي طري وقاسي، توست أسمر أو أبیض. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل

الدسم.حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

الفطور الشرق األوسطي (مح) 
لبنة بالزعتر.

جبنة الحلّوم والفیتا .
زیتون، حّمص، طماطم وخیار مشروحة.

فول مدّمس مع بھاراتھ.
فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة.

تشكیلة من سلّة الخبّاز: كرواسان بالزعتر وبالشوكوال، الحلوى الدنمركیة بالفاكھة، خبز عربي. مع فاكھة مجففة وعسل وزبدة.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة تركیة، شوكوالتة ساخنة، حلیب كامل الدسم، حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب 

الصویا.

الفطور الصحي 
عجة البیض محشوة: بصل، طماطم، فطر.
جبنة قلیلة الدسم مقّطعة مع لحومات باردة.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة مع لبن بالفاكھة الطبیعي أو لبن قلیل الدسم.
حساء الشعیر مع الحلیب منزوع الدسم أو مع المیوزلي األصلي مع التفاح والعسل.

خبز توست بالحبوب المتعّددة مع السمن والعسل الطبیعي.
تشكیلة من عصیر الفاكھة الطازج، الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. 

الخضار: جزر وخیار وكرفس.
خیاركم من مشروبات الفطور: أفخر نوعیة من أصناف الشاي، قھوة، من دون كافیین،حلیب قلیل الدسم، حلیب منزوع الدسم، حلیب الصویا.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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55

64
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

20

24

24

1000 ml

30

1500 ml

30

1500 ml

26

500 ml

22

500 ml

22

500ml

18

330 ml

22

500 ml

26

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

30

30

30

30

30

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

750 ml

882

190

190

190

150 ml

148

42

42

42

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

190

190

190

126

882

42

42

42

50
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

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

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

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

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

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

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

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

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

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

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

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

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

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

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

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

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

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

SOUPS

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

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

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

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

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

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

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

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

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

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

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

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

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

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

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

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

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

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

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

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

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

750ml

222

222

232

252

336

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

232

210

222

305

400

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

485

568

305

275

420

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

252

242

252

274

336

درھم
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

348

410

295

410

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

336

294

378

378

610

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

222

242

348

242

222
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

274

294

232

326

358

درھم
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

bottle

840

840

840

1260

840

840

840

840

840

840

30 ml

40

40

40

58

40

40

40

40

40

40

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

bottle

840

840

1365

1105

1105

1525

840

840

30 ml

40

40

64

50

50

68

40

40

درھم
AED



BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca
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BREAKFAST PACK

Choose One Food & Beverage Option 

Food Option:
Poached egg, goat cheese with turkey ham on English toast.

Smoked beef bacon, sliced cheese, scrambled eggs with tomato on whole wheat bread.
Egg benedict over hash brown potato with smoked ham and hollandaise sauce.

Tuna panini in grilled ciabatta bread with cos lettuce and tomato salsa.
Healthy option of diced fruits with low fat yogurt

and honey sprinkled with almonds crumble.

Beverage Option:
Tea, long black coffee, chilled juice, ice tea, still or sparkling mineral water.

EXPRESS BREAKFAST

Crowne Scrambler 
A high protein freshly cooked scrambled eggs, cheese slices layered with crispy turkey bacon.

تشكیلة الفطور

إختاروا نوعاً واحداً من األطعمة والمشروبات 

خیار الطعام:
بیض مسلوق، جبنة ماعز مع لحم الحبش على توست إنكلیزي.

لحم بقر مقّدد ومدّخن، جبنة مقطعة، بیض مخفوق، مع الطماطم على خبز قمحة كاملة.
بیض على طریقة بینیدیكت فوق بطاطا سمراء قاسیة، مع لحم مقّدد مدّخن وصلصة ھوالندیز.

تونا بانیني بالشیاباتا المشوي مع صلصة الخس والطماطم.
خیار صحي من مكعبات الفاكھة مع اللبن القلیل الدسم والعسل مع رشات من اللوز المكّسر.

خیار المشروبات
شاي، القھوة السوداء الطویلة، عصیر بارد، شاي مثلّج، میاه معدنیة عادیة أو فوارة.

فطور إكسبرس

كراون سكرامبلر 
بیض مخفوق طازج غني بالبروتین، شرحات جبن على شكل طبقات مع حبش مقرمش.

Sausage Gravy Delight 
Grilled beef sausages on fresh onion bagel toppedwith turkey ham, yellow cheddar and onion gravy.

A LA CARTE BREAKFAST OPTIONS

FRUIT AND YOGURT

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 unsweetened, Low Fat or Fruit Yogurt (H) (V)

صلصة النقانق الشھیة 
نقانق البقر المشویة على حلقات البصل الطازج وفوقھا لحم الحبش وجبنة الشیدر الصفراء وصلصة البصل.

خیارات الفطور وفقاً للطلب

فاكھة ولبن

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح. الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو،طماطم، توت بري.

فاكھة موسمیة طازجة ومقطعة (ن) (ص) 
شّمام، كیوي، فراولة، أناناس، برتقال، إجاص، عنب تمر طازج ومقّطع.

سلطة الفاكھة االستوائیة (ن) (ص) 
یقّدم العسل إلى جانبھا

لبن طبیعي أو قلیل الدسم أو زبادي الفواكھ (ن) (ص) 

Fruit compote (V)
Apple | apricot | pineapple | strawberry & rhubarb

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 Bircher Muesli (V) (N) 
Traditional Swiss version of soaked oats with milk, cream, nuts, honey, freshly grated apple and yogurt.

PANCAKES, WAFFLES I TOAST

Buttermilk Pancake Stack (V) (N) 
Served with banana pecan butter, berry compote and warm maple syrup.

French Toast (V) 
Raisin brioche toast served with caramelized apple.

Crispy Waffles (V) 
Vanilla waffles, warm maple syrup, whipped cream and berry compote.

مربى الفاكھة (ن)
تفاح | مشمش | أناناس | فرولة و راوند

الحبوب

رقائق الذرة، مقرمشات األرز، ویتابیكس، شوكو بوبس، أول بران، فروستیز، بران فالیكس 
مع الحلیب الساخن أو البارد، الكامل الدسم، أو القلیل الدسم، أو المقشود أو حلیب الصویا.

المیوزلي المنزلي الصنع (ن) (مك) 
النسخة السویسریة التقلیدیة من الشوفان المنقوع مع الحلیب والكریما والبندق والعسل والتفاح الطازج المبروش واللبن.

بان كیك/وافلز/توست

بان كیك الحلیب بالزبدة (ن) (مك) 
یقّدم مع زبدة الموز، كومبوت التوت وشراب القیقب الدافىء.

توست فرنسي (ن) 
توست البریوش بالعنب تقّدم مع التفاح بالكارامیل.

الوافل المقرمشة (ن)
الوافل بالفانیال، شراب القیقب الدافىء، كریما مخفوقة، وكومبوت ثمرة العلیق.

EGGS, OMELETTES

Two Organic Eggs - Any Style 
Fried, scrambled, omelette, poached or boiled to order, served with hash brown, grilled tomato and sautéed mushrooms.

Three Eggs Omelette 
Regular or all white omelette with your choice of fillings: onion, tomato, green chili, mushroom, capsicum, cheese.

Eggs Benedict (S) 
English muffin 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

Loaf Bread Basket
Kraft corn, rye and baguette served with jam, marmalade, honey and butter    

بیض/عّجة

بیضتین عضویتین بأي طریقة طھو 
مقلیتان، مخقوقتان، بشكل عجة، مسلوقتان، وفقاً للطلب. تقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة وفطر مسلوق.

عجة بثالث بیضات 
عجة عادیة أو ببیاض البیض مع الحشوة التي تختارونھا، بصل، طماطم، فلفل أخضر، فطر، فلیفلة أو جبنة.

بیض على طریقة بینیدیكت (ث)
مافن إنكلیزي مع بیضتین مسلوقتین، وسلمون مدّخن، وسبانخ مسلوقة وصلصة ھوالندیز. یقّدم مع بطاطا سمراء قاسیة وطماطم مشویة.

األطباق المفّضلة للفطور

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

سللة التوست
شریحم من خبز التوست البیض و األسمر، مربي قشور البرتقال، العسل ، الزبد 

سللة الخبز
خبز الذرة، الخبز الفرنسي مع مربى قشور البرتقال، العسل، الزبد

Smoked Salmon (S) 
Scottish smoked salmon, capers, shallots and horseradish cream.

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes 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) 

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.

سالمون مدخن 
سمك السلمون المدخن االسكتلندي ، نبات الكبر، الكراث، كریم الفجل

طبق الجبن (ن) 
غروییر، بري، موزاریال، شیدر، جبن الدنماركي الزرقاء ، یقدم مع الخبز المتنوعة، المقرمشات ،ریلیشیس والمكسرات

طبق اللحومات الباردة 
تشكیلة من شرائح اللحوم الباردة: الحبش المدخن، مورتادیال الدجاج، البقر المشوي أو قطع لحم البقر و لحم البقر بریساوال

بطاطا سمراء قاسیة (ن) 

فاصولیاء مخبوزة (ن)

لحم حبش 

نقانق الدجاج أو العجل 

فطر مسلوق (ن) 

طماطم مشویة (ن) 

أطایب محلیة

فول مدّمس (مح) (ن) 
فول، ثوم، لیمون وبھارات.

بلیلة (مح) (ن) 
حّمص متبّل، ثوم، لیمون وبھارات.

حّمص (مح) (ن) 

جبنة حلّوم  (مح) (ن)

اختصاصات ھندیة

إیدلي بالبخار أو مھروسة (ن) (ص) 
كریات األرز المطھوة بالبخار، تقّدم مع السمبھار وشاتني جوز الھند.

دوزا (ن) (ص)  
بان كیك مقرمشة باألرز والطحین، تقّدم مع الشاتني والسمبھار.

شانا ماساال (ن) 
حّمص مطھو بصلصة البصل والطماطم بالبھار، یقّدم مع الباراثا السادة أو أرز بسمتي.

FRESH FROM THE BAKERY

Croissant Plain I Chocolate 

Cinnamon Roll 

Apricot Danish 

Doughnut 

Muffin 

Your Choice of Bakery Items (3pcs) 

All breakfast pastries are served with homemade compotes, jams, marmalade, honey and butter.

HOT BEVERAGES

COFFEE

Turkish 
Finely ground double boiled, served at your desired sweetness.

طازج من المخبز

كرواسان سادة/بالشوكوالتة 

لفافات الكمون 

الحلوى الدنمركیة بالمشمش 

دونات 

مافن 

ما تختارونھ من قطع الحلوى (۳ قطع) 

كافة معجنات الفطور تقّدم مع الكومبوت المنزلیة الصنع، المربیات، الھالم، العسل والزبدة.

مشروبات ساخنة  القھوة

قھوة

تركیة 
مطحونة بدقة ومغلیة مرتین تقّدم بدرجة الحالوة التي تختارونھا.

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.

Caramel Macchiato 
Freshly steamed milk with vanilla syrup, marked with espresso and finished with caramel sauce.

إسبریسو 
القھوة الكالسیكیة السلسة والغنیة بالطعمة، ذات النكھة الرائعة مع لمسة من الكارامیل الحلو.

دوبل إسبریسو 
جرعة مزدوجة من اإلسبریسو الغني .

كابوتشینو 
إسبریسو مع حلیب مقشود وتتّوجھ طبقة عمیقة من الرغوة.

القھوة السوداء الطویلة 
قھوة على الطریقة األمیركیة، غنیة وببنیة كاملة.

كافیھ التیھ 
إسبریسو مع حلیب بالبخار، مع طبقة خفیفة من الرغوة.

كافیھ التیھ بنكھة ممیّزة 
إسبریسو مع حلیب بالبخار وشراب بنكھة من خیاركم مع طبقة خفیفة من الرغوة، بندق، فانیال، كارامیل.

كارامیل ماكیاتو 
الحلیب الطازج المحّضر على البخار مع شراب الفانیال، مع لمسات من اإلسبریسو وتتوجھا صلصة الكارامیا.

Hot Chocolate
Perfect blend of the finest chocolate and fresh milk, a real treat for chocolate lovers.

Milk
Full fat, low fat, skimmed, soy milk.

Finest selection of teas & infusions
Brilliant breakfast | Earl grey | Jasmine green tea | Moroccan mint tea | Chamomile | Peppermint

APPETIZERS

Red Chilli Prawns (S)
Succulent Gulf 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 hammour tempura, served with a soy dip

الشوكوال الساخنة 
خلطة ممتازة من أفخر أنواع الشوكوال والحلیب الطازج، ستبھج قلوب محبي الشوكوال.

حلیب 
كامل الدسم، قلیل الدسم، مقشود الدسم، حلیب الصویا.

أفخر أنواع الشاي والمشروبات الساخنة 
شاي اخضر مع الیاسمین | شاي مغربي مع النعناع | بابونج | شاي النعناع | اإلفطار الفاخر| إیرل غراي

المقبالت

الربیان بالفلفل األحمر (ث)
الربیان الشھي من الخلیج مع الثوم والزنجبیل والفلفل األحمر والبقدونس الطازج.

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

تیمبورا ثمار البحر
ربیان و كلماري و سمك الھامور مغطى بالطحین مقلي, یقدم مع صلصة الصویا

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 & kachumber salad 

Deep Fried Chicken Wings
Marinated chicken wings with Thai spicy sauce

Asian Mix Platter 
Chicken satays, shrimps parcels, 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

Thick Fries (V) 
Crispy potato fries with caramelised onions, cheddar cheese and a slightly spicy sauce

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

دجاج تیكا
 مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

جونح دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

مشاوي مشكلة اسیویة
دجاج الستایس , روبیان البارسلي, لفائف الخضار, فطیرة المأكوالت البحریة وصلصة الفلفل الحار الحلو

الكفتة بلحم الخراف على الطریقة العربیة (مح)
لحم خراف مشوي مع صلصة اللبن الطازجة بالخیار والنعناع.

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

بطاطس مقلیة (ن)
بطاطس مقلیة مقرمشة مع البصل , جبینة الشیدر و صلصة حارة

Vegetable Tempura (V) 
Zucchini, carrots, bell pepper, shitake mushroom and onion tempura served with spicy wasabi mayo and soy sauce

Tomato & Parmesan Arancini, Basil Pesto (V) 
Sicilian style stuffed rice balls with tomato and cheese

SOUPS

Tom Yam Kung (S)
Hot and sour prawns soup with straw mushrooms.

Cream of Chicken
Home-made chicken soup, served with fresh parmesan & pesto croutons.

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

Grilled Mango & Cajun Tuna Salad (S) (H) 
Garden greens tossed with balsamic vinegar dressing, served with grilled mango and cajun tuna chunks.

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.

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.

تامبورا بالخضار (ن)
كوسى، جزر، الفلفل الحلو، فطر شیتاكي وتامبورا البصل، ویقّدم مع الواسابي بالبھارات بصلصة المایونیز والصویا.

طماطم & جبنة البارمزان أرانسیني, مع صلصة البیستو بالریحان (ن)
كرات من الجبنة والطماطم على الطریقة االیطالیة

الحساءات

توم یام كونغ (ث)
حساء الربیان الساخن والمالح مع قطع الفطر الرفیعة.

حساء كریما الدجاج
حساء الدجاج صنع منزلي، یقّدم مع البارمیزان الطازجة ومكعبات البستو.

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة وفطع الباستا الصغیرة.

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة المانغو المشوي وتونا كاجون (ث) (ص) 
خضراوات خضراء طازجة مع صلصة الخل البلسمي تقّدم مع المانجو المشوي وتونا كاجون.

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وشرحات البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع اللیمون وزیت الزیتون

السلطة الیونانیة التقلیدیة (ن) 
جبنة الفیتا، طماطم، خیار، بصل أحمر، صلصة أوریغانو مع لیمون وزیت زیتون.

LIGHT MEALS
(Sandwiches, Burgers & Pizza)

Salmon Sandwich (S) 
Smoked salmon in grilled rye bread, capers & 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

Indiana
Tandoori chicken sandwich on homemade Indian bread with crisp lettuce and seasoned curry fries 

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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 & coleslaw

وجبات خفیفة
(سندویشات، برغر وبیتزا)

سندویش السالمون
سمك السلمون المدخن باللخبز المشوي, كابرس & كریمة الجبنة مع السلطة الطازجة و رقائق البطاطس

بیتا بوكت   
خبز ابیض ملیئة بالتونة ، بصل أخضر، مایونیز، خس مع قطع طماطم تقدم مع رقائق البطاطس

إندیانا 
سندویش دجاج تندوري على خبز ھندي صنع منزلي مع الخس والبطاطس المقلیة بالكاري.

دجاج تیكا 
دجاج تیكا مشوي على الفحم، بصل، فلفل حلو، یقّدم مع بطاطس مقلیة وبھارات شاتني بالنعناع.

كلوب سندویش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطا المقلیة وسلطة الملفوف.

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)  
Onion marmalade, grain mustard, iceberg & tomato served with potato wedges

Gourmet Beef Burger (180g) 
Char grilled Australian 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

Mediterranean Mix
Beef bresaola with ruccula salad, sundried tomato, balsamic onion pickle, parmesan flakes in fresh onion bagel bread, served 

with mix letttuce

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

تشیكن برغر بالكاجون 
صدر الدجاج ببھارات الكاجون، طماطم، الخس بالخبز الفرنجي الطري بالسمسم وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر بالمایونیز 

ضمن خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع البطاطس بالكاجون وصلصة الطماطم.

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو ، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ستیك ساندویتش بخبز الشیباتا ( ۱٦۰ غرام)
البصل , حبوب الخردل , الملفوف & الطماطم یقدم مع شرائح البطاطس

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل خیار المخلل، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن 

خبر فرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

تشكیلة البحر المتوسط
لحم بقري مع سلطة الجرجیر, طماطم مجففة, مخلل البصل بالبلسمیك, بشر جبنة البرمیزان مع الخبز بالبصل , یقدم مع تشكیلة من الخس

ساندویش الفالفل
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة جمیعھا داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries 

Quarterback Quesadilla
Chicken or beef quesadillas, onion, cilantro, cheddar cheese, served with tomato salsa & guacamole

Pizza Margherita (V)
Tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Extra toppings (each)
Chicken, beef ham, chili peppers, tuna, goat cheese or pineapples

Pepperoni (N) 
Tomato, pepperoni, mozzarella cheese, pesto and olives

Pizza orders are served from 12 noon to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

MAIN COURSES

Salmon Pave (S) 
Oven roast fresh salmon with pesto crust, served with fresh herbs mashed potatoes & tomato compote.

بانیني الكابریزي (ن)  
خبز السمسم مع الموتزریال، افوكادو، شرائحة الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

شطیرة الكاسادیا 
كاسادیا باللحم أو الدجاج، بصل، ثیالنترو، جبنة شیدار، تقّدم مع صلصة الطماطم والغواكامولي.

بیتزا مرغریتا (ن) 
صلصة الطماطم، جبنة الموزاریال وأوریغانو 

إضافات (السعر لكل إضافة) 
دجاج، لحم بقر، فلفل حار، تونا، جبنة ماعز، أو أناناس

بیتزا بیبروني (مك) 
طماطم، بیبروني، جبنة موزاریال، بیستو، وزیتون.

یتّم تقدیم طلبیات البیتزا من الساعة ۱۲ ظھراً وحتّى الساعة ۳:۰۰ بعد الظھر ومن الساعة ۷ مساًء وحتّى الساعة ۱۱:۰۰ لیالً

األطباق األساسیة

شریحة السلمون (ث) 
سلمون طازج مخبوز في الفرن مع تحمیصة البستو، یقّدم أعشاب طازجة وبطاطا مھروسة مع كومبوت الطماطم.

Grilled Mix Seafood (S) 
Selection of grilled seafood (shrimps, calamari, hammour & mussels), served with a seasonal salad or saffron rice.

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 

pratha 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) 
Grilled to your preference, served with green beans, garlic mashed potatoes and pepper corn or mushroom sauce.

Grilled Sirloin Steak (220 gms) 
Grilled aged sirloin steak with roast shallots, grilled vegetables, your choice of potato, served with mushroom or pepper 

sauce.

تشكیلة ثمار البحر المشویة (ث) 
تشكیلة من ثمار البحر المشویة (الربیان، والكاالماري، والھامور، والمحار) یقّدم مع سلطة موسمیة أو األرز بالزعفران.

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

مورغ تیكا ماساال 
دجاج تیكا تندوري بنكھة الكزبرة وبزر الكمون ومطھو في الصلصة الغنیة بالبصل والبندورة ویقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، 

والرایتا والبابادوم.

تشكیلة المشاوي الشرقیة (مح) 
شرحات لحمل خروف، كفتة، كباب، شیش طاووق، یقّدم مع األرز الشرقي وسلطة الفتوش.

قطعة لحم البقر تندرلوین الممیّزة (۳۰۰ غ) 
مشوي للدرجة التي تفّضلونھا ، یقّدم مع الفاصولیاء الخضراء، والبطاطا المھروسة بالثوم وحبوب الفلفل الخضراء أو صلصة الفطر .

شریحة لحم البقر سیرلوین المشویة (۲۲۰ غ) 
شریحة ستیك سیرلوین مشویة مع كراث محّمص، وخضار مشویة، وما تختارونھ من البطاطا، یقّدم مع صلصة الفطر أو البھار.

Make Your Own Pasta 
Your choice of pasta with homemade sauce

Pasta: Penne, spaghetti or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

Vegetables Korma (V) (N) 
Mixed vegetables in creamy Indian curry sauce, served with pratha or basmati white rice, pickle, 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 & papadum.

SIDE ORDERS

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)

Pratha (V)

Potato wedges (V)

Curly potato (V)

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

كورما بالخضار (ن) (مك) 
تشكیلة الخضار بصلصة الكریما بالكاري الھندي، وتقّدم مع البراماثا أو األرز البسمتي، والمخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع 

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

أطباق جانبیة   

سلطة الخضار المشكلة     

 بروكولي مع زبدة اللوز (ن) (مك) 

فطر مقلي مع الثوم (ن)  

الفاصولیاء المقرمشة الخضراء (ن)

 سلطة الخضار الخضراء المشكلة (ن)  

 سبانخ بالزبدة (ن) 

أرز بالزعفران (ن) 

أ رز مسلوق (ن)  

خبز البراتا (ن)

 شرائح البطاطس (ن)

 بطاطس ملفوفة (ن)

French fries (V)

Steak fries (V)

Baked potato (V)

Mashed Potatoes (V)

DESSERTS

Cheese Platter 
Gruyere, brie, mozzarella, cheddar, Danish blue, served with assorted breads, crackers, relishes and nuts

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Chocolate Fondant 
An indulgent dark chocolate fondant, cappuccino ice cream.

Baked Cheese with Strawberry 

Classic Crème brûlée 

بطاطس مقلیة (ن) 

شرائح اللحم المقلیة  (ن) 

بطاطس مشویة (ن)

بطاطا مھروسة (ن)

الحلویات

طبق الجبنة  
غروییر، بري، موزاریال، تشیدار، تقّدم مع أنواع من الخبز، ومكّسرات مقرمشة وأطایب ومكّسرات.

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

شوكوال فوندان 
دلّلوا أنفسكم بالشوكوالتھ السوداء السائلة، واآلیس كریم بالكابوتشینو.

الجبنة المخبوزة مع الفراولة 

كریم برولیھ بالطریقة الكالسیكیة 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

KIDS SELECTION

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

Macaroni pasta with tomato or white sauce

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

تشكیلة الصخار

حساء الطماطم (ن)

 
أصابع السمك مع بطاطا مقلیة (ث) 

فیلیھ سمك مطھو بالبخار مع خضار (ن) (ث) 

ناغتس الدجاج مع بطاطا مقلیة

لولي بوب الدجاج مع بطاطا كورلي

برغر باللحم والجبن مع بطاطا مقلیة

سباغیتي ناعمة 

سبرینغ رول بالطریقة الفییتنامیة مع صلصة مالحة وحلوة (ن) 

Vietnamese Spring Roll with sweet and sour sauce (V)
Steamed or Pureed Vegetables (V) (H)

French Fries 

Mini Traditional Tiramisu (N)
Creamy tiramisu with pistachio biscotti

Chocolate Mousse

Banana Split (N)

Fruit Yogurt

LATE NIGHT MENU
11:00PM to 6:00AM

APPETIZERS

Scottish Smoked Salmon (S)
Scottish salmon served with lemon, capers, toast and horseradish cream.

Crispy Calamari (S) 

خضار مطھوة بالبخار أو مھروس (ن) (ص) 

البطاطس المقلیة المقرمشة

تیرامیسو مصغّرة تقلیدیة 
تیرامیسو بطعم الكریما مع بسكوت بالفستق

شوكوال موس 

بانانا سبلیت (مك) 

لبن بالفاكھة 

قائمة األوقات ألمتأخرة
۱۱ مساًء وحتّى الساعة ٦ صباحا

المقبالت

السلمون المدّخن على الطریقة االسكتلندیة (ث)
السلمون االسكتلندي یقّدم مع اللیمون والقبار والتوست وكریما الفجل.

الكاالماري المقرمش (ث)
كاالماري محّمص مع صلصة التارتار صنع منزلي

Breaded calamari with homemade tartar sauce 

Chicken Tikka 
Tender boneless chicken, marinated in spices and yogurt cooked in clay oven, served with mint chutney & kachumber 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

SOUPS

Arabic Lentil Soup (V) (L)
Middle Eastern traditional rich and delicious red lentil soup, served with croutons and lemon wedges.

Minestrone (V)
Traditional Italian soup with seasonal vegetables and roughly cut short pasta.

دجاج تیكا
دجاج مسّحب طري، منقوع في البھارات واللبن ومطبوخ في فرن الطین، یقّدم مع بھارات الشاتني بالنعناع وسلطة كتشمبر.

أجنحة دجاج مقلیة  
دجاج متبل بخلطة التوابل التایلندیة

طبق المزة العربیة (مح)
حّمص، متبّل، تبّولة، ورق عنب، كبّة، سمبوسك وفطائرالجبنة.

الحساءات  

حساء العدس على الطریقة العربیة (ن) (مح)
حساء العدس األحمر الغنیة والشھیة الشرق أوسطیة التقلیدیة، تقّدم مع مكعبات الخبز المحّمص وقطع اللیمون.

مینستروني (ن)
الحساء التقلیدي اإلیطالي مع الخضروات الموسمیة ووقطع الباستا الصغیرة.

SALADS
Appetizer or Entrée servings

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.

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

Gourmet Beef Burger (180g)
Char grilled Australian 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.

Panini Caprese (V)(N) 
Sesame bread with delicious fresh mozzarella, sliced tomatoes and pesto served with rocket salad and French fries

LIGHT BITES

Chicken Tikka Wrap
Charcoaled 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

Falafel Sandwich (V) (L)
Crisp falafel, tomatoes, green mix, cucumber pickles with tahini sauce in whole wheat pita pockets served with hummus and 

pickle

السلطات
تقّدم بحجم المقبّالت

سلطة السیزار (ن) 
خس افرنجي مقرمش مع صلصة ثوم بنكھة الكریما یعلوھا مكعبات الخبز المحّمصة وبشر البارمیزان المقّطعة.

الدجاج المشوي 
الربیان 

فتوش (ن) (مح) (ص) 
الخلطة المنعشة من الطماطم والخیار، والبقدونس والفجل ,مع الزعتر الطازج بصلصة اللیمون وزیت الزیتون، تقّدم مع الخبزالمحّمص و دبس الرّمان.

 السندویتشات و البرجر

كلوب سندویتش الكالسیكي 
دجاج مدّخن، الحبش، لحم مقّدد، بیض مقلي، جبنة بالمایونیز، وسلطة مقرمشة مع التوست األسمر أو األبیض، مع البطاطس المقلیة وسلطة الملفوف.

برغر باللحم اللذیذ (۱۸۰ غ) 
لحم أسترالي مشوي على الفحم ناضج تماماً مع طماطم، خس، مخلل الخیار، وما تختارونھ من الحبش أو اللحم المقّدد، أو الجبن أو البیض أو الفطر ضمن خبر 

أفرنجي بالسمسم محّمص یقّدم مع بطاطا مقلیة للستیك.

بانیني الكابریزي (ن) (مك)
خبز السمسم مع الموتزریال الطازجة، افوكادو، شرائح الطماطم والبیستو یقدم مع سلطة الروكة و البطاطس المقلیة 

وجبات خفیفة

لفائف دجاج التیكا  
دجاج التیكا المشوي، بصل، فلفل یقدم مع البطاطس المقلیة وصلصة النعناع

فاھیتا مكسیكیة ملفوف 
شرائح اللحم البقري الرقیق ، بصل حلو، خس، طماطم وھالبینو مع جبنة شیدر، ملفوفة في الخبز التورتیال وتقدم مع رقائق التورتیا

ساندویش الفالفل (ن) (مح)
فالفل مقرمشة، طماطم، سلطة خضراء، خیار مخلل مع الطحینة محشوة داخل رغیف من القمح وتقدم مع الحمص

MAIN COURSES

Fish & Chips (S) 
Battered fried hammour fillet served with green pea puree, fresh lemon, thick fires & 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 or fusilli
Sauce: Tomato, bolognese, pesto or cheese.

Nasi Goreng 
Oriental fried rice, crispy vegetables, topped with sunny side up fried egg

Chicken or beef satays / Seafood

األطباق األساسیة

سمك وبطاطا مقرمشة (ث) 
فیلیھ الھامور المقلیة المدقوقة، تقّدم مع ھریسة البازیالء الخضراء واللیمون الطازج والبطاطا المقلیة الكبیرة الحجم وصلصة تارتار بالموھیتو.

صدر الدجاج 
صدر الدجاج المشوي أو المقلي بالمقالة، یقّدم مع الخضر المسلوقة والبطاطا المھروسة، وصلصة كریما التفّاح.

الباستا على طریقتكم 
ما تختارونھ من أنواع الباستا مع صلصة صنع منزلي الباستا:

بیني، سباغیتي، أو فوزیلي صلصة: الطماطم أو بولونییزي
أو بستو أو جبنة.

نازي غورنغ 
أرز شرقي مقلي، خضار مقرمشة، یقّدم مع بیض مقلي

ساتاي بالدجاج أو البقر/ ثمار البحر.

Rice Biryani
Fragrant basmati rice with ginger, onions, coriander and cooked with

Vegetables (V) 
Boneless chicken 

Shrimps (S) 
Served with pickles, mango chutney, raita & papadum.

All day breakfast
2 eggs - fried, omelette or poached, turkey bacon, chicken sausage, baked beans and hash brown potatoes 

DESSERTS

Favourite Arabian Um Ali (V) (N) 

Ice Cream with Cookies and Chantilly 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.

أرز بریاني
أرز بسمتي بنكھة غنیة مع الزنجبیل، والبصل، والكزبرة، ویطھى مع

خضار (ن) 
دجاج مسّحب 

ربیان (ث) 
یقّدم مع ،المخلالت، وشاتني المانجو، والرایتا والبابادوم.

فطور یومي 
بیضتان مقلیتین، أملیت أو مسلوق،لحم الدیق الرومي ،نقانق دجاج، فاصولیا مخبوزة و بطاطس الھاش براون

الحلویات

الحلوى العربیة الممیزة أم علي (ن) (مك) 

آیس كریم مع كوكیز وكریما شانتیي (۳ مغارف) 
فانیال، فراولة، كارامیل، شوكوالتة، كابوتشینو

فاكھة موسمیة طازجة ومقّطعة (ن) (ص) 
قطع من الشّمام، والكیوي، والفراولة، واألناناس، والبرتقال، واإلجاص، والعنب والتمر الطازج.

SOFT DRINKS

Pepsi Cola | Diet Pepsi

Mirinda

7Up | 7Up Free

Evervess (Ginger ale, Tonic, Soda) | Bitter lemon

ENERGY DRINKS

Red Bull | Red Bull sugar free

JUICES

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.

مشروبات غازیة

بیبسي | دیت بیبسي

میرندا 

سفن أب | دیت سفن أب 

شراب الزنجبیل | طونك | بیتر لیمون

مشروبات الطاقة

ریدبول | ریدبول خال من السكر

عصائر

عصائر طازجة 
الفاكھة: برتقال، غریب فروت، شّمام، نعناع باللیمون، تفاح.

الخضار: جزر وخیار وكرفس.

عصائر مبّردة
برتقال، غریب فروت، تفاح، فاكھة مختلطة، أناناس، مانجو، طماطم، توت بري.

مشروبات منكھة

ایس تي المشمش | لیمون (لیبتون)

ایس تي اللیمون الطازج

صودا اللیمون الطازج

میاة معدنبة و غازیة

اكوا بانا

إیفیان

جیما     

بیرییھ

سان بیلیغرینو

SMOOTHIES

Berry Bash
Raspberries, strawberries, blackberries and plain yoghurt.

Yoghurt Slush
Yoghurt, dates, honey and almonds.

Brutal Banana
Banana, vanilla ice cream, dates, fresh milk, sugar syrup.

MILK SHAKES

Vanilla | Chocolate | Strawberry | Banana

COLD DRINKS

Iced coffee 

HOUSE WINE SELECTION 

CHAMPAGNE 

Moët & Chandon Brut Imperial NV, 
France 

Golden straw yellow colour, green apple and citrus fruit bouquet, white fleshed, fruits: pear, peach, apple, on the palate.

SPARKLING 

Pol Remy Brut, France
Light and fresh sparkling with apple and peach flavours, ends with a clean fruity off dry palate.

WHITE

Colombelle Blanc, Plaimont, France
Pale with green tints offers a fruity bouquet of citrus, white flowers, peach, pineapple flavours. Fresh, fruity, delicious and 

round on the palate.

Chardonnay, Antares - Chile
Soft and ripe citrus flavours, a slight hint of smoky vanilla rounds out the flavour

سموزیث

بیري باش  
توت العلیق، فرولة، توت اسود و زبادي 

یوغرت سالش  
زبادي، تمر، عسل ولوز

بروتال بنانا  
موز، ایس كریم فانیال، تمر، حلیب طازج، سیروب السكر

میلك شیك

فانیال | شوكوال | فراولة | موز

المشروبات الباردة

القھوة المثلجة

تشكیلة من نبیذ المطعم 

شمبانیا 

مویت و شاندون بروت إمبلایر إن في، فرنسا 
غولدن ستراو باللون األصفر، باقة من التفاح األخضر، وفاكھة السیتروس، فاكھة ذات قلب أبیض إجاص، دراق، تفاح على الطبق.

مشروبات فوارة

بول ریمي بروت، فرنسا 
مشروب فوار خفیف ومنعش مع نكھة التفاح والدراق، وینتھى بطعمة من الفاكھة في الحلق.

أبیض

كولومبیل بالن، بلیمون، فرنسا  
مشروب اخضر شاحب اللون یعطي مزاق باقة من نكھات الفواكھ الحمضیة، زھور بیضاء، دّراق، نكھات األناناس، منعش وغني بالفاكھة، لذیذ ویدوم في الحلق.

شاردونیھ، أنتاریس – تشیلي
خلیط نكھات الحمضیات, 

FLAVOURED DRINKS

Ice Tea Peach | Lemon (Lipton)

Fresh Lemon Ice Tea

Fresh lime soda, Water

STILL & SPARKLING

Acqua Panna

Evian

Jeema

Perrier

San Pellegrino

Sauvignon Blanc, Frontera,  Concha y Toro, Chile
Bright greenish-yellow colour, fruity character with citric and peach aromas, light flavour, fresh and well balanced on 

the palate.

Chardonnay, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca Valley, Chile
Pale greenish yellow colour, fresh and fruity aromas of pineapple and peach, fresh & lively acidity, medium bodied 

with a long and dry end palate.

RED

Colombelle Rouge, Plaimont, France
Dark, purple in colour with aromas of red fruits and blackberries, full, rich fruit on the palate with fine tannins and a 

nice finish.

Merlot, Antares - Chile
Fresh, full, easy drinking merlot with fruit aromas, velvety smooth with  flavours of strawberries and plums on the 

palate

Cabernet Sauvignon, Frontera,  Concha y Toro, Chile 
Bright and intense ruby red colour, fruity character with red plums and chocolates aromas, a soft flavour and medium 

body with good after taste.

سوفینیون بالن، فرونتیرا، كونشا دي تورو، تشیلي 
لون لّماع أصفر مائل إلى األخضر، لمسة من الفاكھة مع نكھة حمضیة ودراقیة، نكھة خفیفة، متوازنة ومنعشة للحلق.

شاردوناي، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا فالي، تشیلي 
لون خفیف أصفر مائل إلى األخضر ، منعش مع لمسة من الفاكھة مع نكھة األناناس والدراق، طعم حمضي منعش وحماسي، تركیبة متوسطة مع طعمة 

جافة بعض الشيء تدوم في الحلق.

أحمر

كولومبیل روج، بلیمون، فرنسا 
لون أرجواني داكن مع نكھات الفاكھة الحمراء وتوت العلیق، طعم غني بالفاكھة على الحلق مع طعم تانین لذیذ ونھایة منعشة. 

كابرنیھ سوفینیون ، فرونتیرا، كونشا دي  تورو، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي لّماع وغني، طابع الفاكھة مع طعم خوخ أحمر وشوكوالتة، نكھة ناعمة وتركیبة متوّسطة مع آثار لذیذة بعد التذّوق.

Pinot Noir, Casillero del Diablo Reserva, Casablanca & Rapel Valley, Chile
Ruby red colour, strawberries & raspberries aromas, correct presence of tanins, fresh acidity with outstanding end 

palate.

ROSE

Frontera Rosé, Concha y Toro, Chile 
Bright pink colour, intense aroma of red fruits, cherries and fresh prunes, refreshing and soft on the palate.

Colombelle Rosé, Plaimont,  France
Intense aromas of fresh wild strawberries & exotic fruits, pleasant and refreshing with berries and cherry notes on the 

palate.

DESSERT 

"Late Harvest" Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo, Central Valley, Chile 
Packed with luscious peach and papaya flavours with a fresh, crisp finish.

CHAMPAGNE 

Laurent Perrier Brut NV
Pale gold colour, fresh and well balanced with hints of citrus and white fruits on the nose, subtly rounded with 

expressive flavours, displaying great length on the finish

بینو نوار، كاسییرو دیل دیابلو ریزیرفا، كازابالنكا أند رابل فالي، تشیلي 
لون أحمر یاقوتي، نكھات الفراولة وتوت العلیق، وجود مقبول للتانین، طعم حمضي منعش یدوم في الحلق.

روزي

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي المع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

میرلو ، فرونتیرا،  كونشا یي تورو، تشیلي  
لون وردي لّماع، نكھة قویة من الفاكھة الحمراء والكرز والخوخ الطازج، طعم منعش وسلس على الحلق.

حلویات 

"الحصاد المتأخر" من سوفینیون بالن، كاسییرو دیل دیابلو 
سنترال فالي، تشیلي محّملة بنكھات الدّراق، والبابایا مع طعمة أخیرة منعشة ومقرمشة 

شمبانیا 

لوران بیرییھ بروت إن في
لون ذھبي شاحب، منعش ومتوازن مع لمسات من السیتروس والفاكھة البیضاء على السطح؛ أضیفت إلیھ نكھات ممیّزة، تبقى منھ آثار طعمة مستدامة.

Veuve Clicquot Brut Yellow Label NV
Classically styled, dry Champagne with a fine persistent sparkle and golden  color, Its complex nose of apple, citrus and 

caramel is followed by full flavours with crispy spicy finish

Dom Pérignon 
Sweet, bright floral bouquet with notes of candied fruit and plants, on the palate at  first mild and delicate then strongly 

mineral with a refined bitterness and an iodine saline tang

SPARKLING

Bin 30 Rosé, Lindeman’s - Australia
A fresh, lively, full flavoured sparkling rosé, strawberry and cherry fruit flavours with creamy texture, soft and dry finish 

with lingering flavours

Asti Martini - Italy
Sweet, light bodied, refreshing and fruity with a youthful character

فوف كلیكو بروت یلو الیبل إن في
شمبانیا جافة بأسلوب كالسیكي مع فقاقیع خفیفة مستدامة ولون ذھبي، لمسات من التفاح والسیتروس والكارمیل تلیھا نكھات متكاملة مع طعمة أخیرة واضحة 

بالبھارات

دوم بیرینیون
باقة زھریة حلوة ولّماعة مع لمسات من الفاكھة والنباتات الحلوة، وتبقى منھ عم ةیوقو ةیندعم ةمعط ىإل لّوحتت ّمث ةقیقدو ةطسوتم ةیادبال یف ةمعط طعمة مرة 

ناعمة ولمسة من اإلیودین

مشروبات فوارة

بین ۳۰ روزیھ، لیندمانو، أسترالیا 
نبیذ روزیھ منعش وحماسي بنكھة متكاملة، بنكھات الفراولة والكرز مع تركیبة تشبھ الكریما، ولمسة ناعمة وجافة بطعم یدوم.

أستي مارتیني، إیطالیا 
طعمة حلوة وخفیفة، منعشة وغنیة بالفاكھة مع لمسة شبابیة.

أبیض

أسترالیا

شاردوناي، إیغلھوك، وولف بالس
طعمة شاردوناي بالفاكھة مع نكھات السیتروس والنكتارین، والشّمام ونكھات الدراق األبیض في الحلق، تعّززھا طعمة البلّوط

بینو غریجیو، یلو تایل، كازیال
طعم منعشة وقشریة وأنیقة مع الفاكھة المرّكزة، ونكھات السیتروس واألناناس مع طابع زھري ناعم وحموضة منعشة للحلق

ریسلینغ، نوتاج ھیل، ھاردیز
لون قّشي شاحب، نكھات اللیمون وااللیم مع نكھة بھارات خفیفة، طعمة لیمون والیم طازج تسود في الحلق مع حموضة خفیفة وواضحة

سیمیون، شاردوناي، روسونز ریتریت 
نكھات الفاكھة االستوائیة من البابایا األخضر والشّمام مع لمسة بلوط محّمص خفیفة من أجل إعطاء إحساس بطعم الكریما في الفم وطعمة عصائر مستدامة

سوفینیون بالن روزماونت
نبیذ ممیّز ولذیذ مع نكھاة خضراء طازجة، وفاكھة الكیوي، والكشمش

CHILE

Sauvignon Blanc, Montes
Dry, unoaked with citron, grapefruit and white peaches flavours on the palate with crisp acidity

ARGENTINA

Torrontes, Santa Julia
A very delicate wine with white flowers, citrus, and white grapes, perfectly balanced with the right acidity level

SOUTH AFRICA

Chenin Blanc, Simonsig
Exotic tropical fruit salad aromas and flavours, a mouth filling palate and a rich fruity finish

FRANCE

Bourgogne Chardonnay, La Chablisienne
Fresh style of chardonnay that enables the fruit to show entirely its own characters

Gewurztraminer, Hugel et Fils

Open bouquet, clean and fresh notes of fruit and spice, dry on the palate, nicely aromatic and flavoursome on the finish

Pouilly-Fumé, Pascal Jolivet
Vibrant yellow colour with a dry focused nose of citrus and mineral, medium bodied with clean, driving acidity finish

Pouilly-Fuissé 'Les Petites Pierres', Louis Jadot
Fresh and full of flavours of hazelnuts, toasted almonds, grapefruit and lemon on the palate. It’s a fruity wine with good 

structure and full body

GERMANY

Riesling, 'Dr L' QBA, Dr Ernst Loosen
It is a bright, vibrant, fruit-driven wine, medium bodied with juicy long finish on the palate

ITALY

Pinot Grigio, Santepietre, Lamberti
Full-bodied and zesty, this is a classic dry pinot grigio

Gewurztraminer, Alois Lageder
Fresh, clean aroma with delicate floral notes (roses, geranium), medium bodied, dry wine with a grapey flavour

تشیلي

سوفینیون بالن، مونتس
جاف وخال من أي طعمة بلوط، مع نكھة الحامض والغریب فروت والدراقة، مع طعمة حمضیة واضحة

األرجنتین

تورونتس، سانتا جولیا
نبیذ رقیق جّداً مع زھور بیضاء، وحامض، وعنب أبیض، متوازن تماماً مع مستوى حموضة مناسب

جنوب إفریقیا

شینین بالن، سیمونسیغ
نكھات وطعمات سلطة فواكھ إكزوتیة ؛ تمأل الحلق بالبھجة وبطعمة فاكھة غنیة

فرنسا

بورغوني شاردوناي، ال شابلیزیان
لمسة منعشة من شاردوناي تتیح للفاكھة أن تظھر طابعھا الخاص بالكامل

جیفورزترانیمر، ھوغل إیھ فیس
باقة متكاملة ومنعشة من الفاكھة والبھارات، یترك أثراً جافاً في الحلق مع نكھة ممیّزة وغنیة بعد الرشفة األخیرة

بویي فومیھ، باسكال جولیفیھ
لون أصفر قوي مع لمسة مرّكزة من السیتروس والمعادن تركیبة متوّسطة مع لمسة حموضة ممیّزة ومنعشة

بویي فویسیھ لییھ بوتست بییر، لویس جادو
نكھات منعشة ومتكاملة من البندق، واللوز المحّمص، والغریب فروت، واللیمون، یدوم في الحلق. إنّھ نبیذ غني بنكھة الفاكھة مع بنیة جیّدة ومتكاملة

ألمانیا

ریسلنغ، در ل، كیو بي إیھ، در إرنست لوسن
إنّھ نبیذ لّماع وغني بالفاكھة، ذات تركیبة بطعم العصیر تدوم في الحلق

إیطالیا

بینو غریجیو، سانتي بییتري، المبرتي
تریكبة كاملة وقشریة، إنّھ منتج كالسیكي من البینو جریجیو الجاف

جیفورزترانیمر، ألوا الغیدیر
نكھة منعشة وقویة، مع لمسة زھریة رقیقة (ورود، جیرانیوم) تركیبة متوسطة، نبیذ جاف نكھة عنب طاغیة

WHITE

AUSTRALIA

Chardonnay, Eaglehawk, Wolf Blass
A fresh and fruity chardonnay with citrus and nectarine aromas, melon and white peach flavours on the palate, enhanced 

with a hint of oak

Pinot Grigio, Yellow tail, Casella
Fresh, zesty and elegant with concentrated fruits, citrus fruits aromas, pineapple flavours with subtle floral characters and 

fresh acidity on the palate

Riesling, Nottage Hill, Hardys
Pale straw colour, lemon and lime aromas with an underlying hint of spice, fresh lemon and lime dominate the palate with 

crisp, racy acidity

Semillon/Chardonnay, Rawson's Retreat
Tropical fruit flavours of green papaya and melon with subtle toasted oak to give a creamy mouth feel and long juicy finish 

Sauvignon Blanc, Rosemount
A clean, crisp wine with aromas of freshly cut grass, kiwifruit and gooseberries

SPAIN

Chardonnay, Gran Viña Sol, Torres
Intensely aromatic and full bodied wine, with full of flowery notes and a hint of fennel, long after taste on the palate

RED

AUSTRALIA

Merlot, Oxford Landing
Raspberry and red jubes aromas, velvety tannins finishes with red berry fruit and spice flavours

Shiraz/Cabernet, Rawson's Retreat
Summer berries and dark plum are displayed on the palate with lovely spice, black pepper and subtle savory oak

Shiraz Grenache, Peter Lehmann
A deep, vibrant red in colour, dark red fruits bouquet with a touch of background aniseed, fruit driven wine with a 

beautifully soft finish

Shiraz, Rosemount
Ripe blackberry fruit flavours on the palate, soft generous tannins and a

long rich finish

إسبانیا

شاردوناي، غران فینیا سول، توریس
نبیذ بنكھة فائقة وتركیبة كاملة، غني باللمسات الزھریة ومع لمسة من الشمار تدوم في الحلق

أحمر

أسترالیا

میرلو، أوكسفورد الندینغ
نكھات توت العلیق وحلوى الھالم الحمراء جوبز، لمسات من التانین المخملي ونكھة التوت األحمر ونكھات البھارات

شیراز، كابرنیھ، روسونز ریتریت
حضور قوي لطعم التوت الصیفي والخوخ الداكن مع طعم لذیذ من البھار األسود باإلضافة إلى طعم السندیان الخفیف

شیراز غریناش، بیتر لیمان
لون أحمر فوي ونابض، باقة من الفاكھة مع لمسة خفیة من الیانسون، نبیذ غني بالطعمة مع لمسة رقیقة وممتعة في الرشفة األخیرة

شیراز، روزماونت
نكھة ثمر العلیق الناضج، طعمة التانین الغنیة والرقیقة مع طعمة أخیرة مستدامة وقویة

CHILE

Pinot Noir, Expressión, Villard
A beautiful red strawberry color with varietal fruit flavours of fresh berries &the added complexity of French oak – well 

balanced wine with good finish

ARGENTINA 

Privada, Bodega Norton
Blend of a famous “Bordeaux mixture” of classic grapes – cabernet sauvignon, merlotand melbec – matured in a French oak

USA

Cabernet Sauvignon, Woodbridge, Robert Mondavi
Spicy dark fruit character, with a velvety smooth finish

Zinfandel, Vintners Reserve, Kendall Jackson
Zesty raspberry jam flavours combine with fresh, juicy blackberry tones, joined by this varietal’s signature white pepper and 

subtle cedar spice

تشیلي

بینو نوار، إكسبریسیون، فیار
لون فراولة قوي وأنیق مع تشكیلة من طعمات الفاكھة من التوت الطازج والطعمة القویة المضافة من السندیان الفرنسي، نبیذ متوازن مع طعمة أخیرة ممیّزة

األرجنتین

بریفادا، بودیغا نورتون
مزیج من "خلطة بوردو الشھیرة" من العنب الكالسیكي، كابرنیھ سوفینیون، یسنرفال نایدنسال یف ّرمخم ،كیبلیمو ولرم

الوالیات المتحدة

كابرنیھ سوفینیون، وودبریدج، روبیر موندافي
طعمة الفاكھة الداكنة لمسة بھارات، مع لمسة أخیرة ناعمة ومخملیة

زینفاندیل، فینتنرز، كیندال جاكسون
طعمة مربّى العلیق مع لمسات منعشة وحلوة من التوت ضمن تشكیلة زرألا راھبو ءاضیبال تاراھبال نم

SOUTH AFRICA

Mr Borio's Shiraz, Simonsig
Expressive dark berry fruit with sweet layers of chocolate and mixed spices, youthful yet smooth tannins - Full bodied and 

richly flavoured dry red

FRANCE

Numéro 1 Bordeaux, Dourthe
Intense aromas of blackcurrant and blackberries with toasty oak and vanilla note, rich and generous palate with silky tannins 

and attractive spicy finish 

La Collection Saint-Émilion, Robert Giraud
As a top St. Emilion producer it is not surprise to find Giraud’s blended wine is well made and hugely enjoyable

Attitude, Pinot Noir, Pascal Jolivet
A brilliant ruby color, elegant cherry nose with a glimpse of oaky taste and smooth balanced finish

Châteauneuf-du-Pape Rouge, Château Mont-Redon
The nose shows great complexity with blackberries fruits and toasted aromas, the mouth starts with a firm tannic structure, 

very well balanced and finishes on liquorice and smoky hints

جنوب إفریقیا

مستر بوریو شیراز سیمون سیغ
طعم فاكھة التوت الداكنة مع طبقات حلوة من الشوكوال والبھارات المختلطة القویة ولمسات خفیقة وناعمة من التانین، تركیبة كاملة وطعم أحمر جاف غني

فرنسا

نومیر إن بوردو دورث
نكھات قویة من الزبیب األسود والعلیق مع لمسة من السندیان المحّمص والفانیال، طعمة قویة ومستدامة في الحلق مع التانین الناعم ولمسة البھارات الملفتة

ال كولیكسیون سانت إیمیلون، روبیر جیرو
من یعرف دار اإلنتاج الممیّزة ھذه من سانت إیمیلیون لن یفاجىء بأّن خلطة جیرو للنبیذ مصنوعة بطریقة ممیّزة وممتعة للغایة

أتیتود، بینو نوار، باسكال جولیفیھ
لون یاقوتي بّراق، مع لمسة ممیّزة من الكرز ونكھة السندیان الخفیفة وطعمة أخیرة متوازنة برقة

شاتونوف دو باب روج، شاتو مون ریدون
تركیبة معقّدة مع فاكھة العلیق ونكھات محّمصة تبدأ الطعمة مع لمسة قویة من جوضنالو روكیلال نم تاسمل عم یھتنتو ًاّدج ةنزاوتم ،نیناتال

إیطالیا

فالبولیتشیال، فولوناري
اللمسات القویة من الكرز والبھار متشابھة، ولكن بقّوة أكثر

كیانتي، روفینو، توسكاني
كیانتي ناعم وبسیط، منعش وغیر معقّد قوي وراقي للحلق وتنساب طعمتھ بسالسة

كیانتي كالسیكو روكا دیلي ماشیي
لون یاقوتي متوسط العمق مع نكھات من الكرز المر والتوت البري، واألرز والكافور، جاف وواضح ومتوازن مع طعم توت بري دافىء في الحلق تركیبة 

متوسطة مع طعم فاكھة مستدام ودافىء وواضح

إسبانیا

كوروناس تمبرانیو، توریس
لون قوي ونكھات غنیة من الكرز والخوخ األسود؛ إحساس ناعم وواضح على الحلق مع طعمة نھائیة قویة

روزیھ

روزیھ دانجو، سوفیبون إیھ فیس، فرنسا
نبیذ وردي سلس ومنعش مع طعمات الفاكھة الخفیفة

Rosé Bin 35, Lindemans - Australia
Rose petal pink colour, with cherry and strawberry aromas, red summer berry flavours follow from the nose across a 

bright, juicy palate

Sunset Rosé, Chateau Ksara - Lebanon
An intense pink colour with red berries aroma, finishing with a fresh and vivid taste

DESSERT

Late Harvest Sauvignon Blanc, Santa Carolina - Chile
Bright yellow colour, elegant aromas of white peaches, citrus and honeysuckles On the nose, intense flavour and silky 

palate with well balanced acidity and a  long lingering finish

Brown Brothers, Orange Muscat and Flora - Australia
Blend of orange muscat and flora with citrus flavour and stone fruit, fresh  crisp finish 

Muscat de Beaumes-de-Venise, Domaine de Coyeux - France
It has a rare concentration of flavour, developing subtle and complex aromas reminiscent of apricot, acacia, citrus fruits 

and honey

BEER 

Budweiser | Foster’s

Peroni | Heineken | Sol | Corona

CIDER

Strongbow

Magners 568 ml

MIXED DRINKS

Bacardi Breezer 
(Orange, Pineapple, Water Melon) 

Smirnoff Ice 

روزیھ بین ۳٥ لندمانس، أسترالیا
لون زھري بلون بتالت الورد، نكھة الكرز والفراولة، نكھة التوت الصیفي األحمر، مع طعمة عصائر یعلق في الحلق

سنست روزیھ، شاتو كساره، لبنان
لون وردي قوي مع نكھة التوت األحمر، وینتھي بطعمة منعشة ونابضة

الحلوى

الحصاد المتأخر: سوفینیون بالن، سانتا كارولینا، التشیلي
لون أصفر بّراق، نكھة أنیقة من الدراق األبیض، عطر السیتروس وزھر العسل طعمة غنیة وسلسلة في الحلق مع حموضة متوازنة وطعمة أخیرة مستدامة وقویة

براون بروذرز، أورانج موسكات أند فلورا، أسترالیا
خلیط من األورانج موسكات أند فلورا مع نكھة السیتروس وفاكھة بنواة نكھة أخرى منعشة وواضحة

موسكات دو بوم دو فونیز، دومین دو كویو، فرنسا
یتمتّع بتركیز نادر من النكھات، ویحمل نكھات سلسة ومرّكبة تذّكر بالمشمش، واألكاسیا، والسیتروس، والفاكھة والعسل

بیرة

بادویزر | فوسترز     

ھانیكن | صول | كورونا  

سایدر

سترونغنو

ماغنرز (٥٦۸مل)  

تشكیلة المشروبات 

بكاردي بریزیر 
(برتقال، اناناس، شمام)

سمینروف  

ITALY

Valpolicella, Folonari
The spicy, cherry accents are much the same, with slightly more weight

Chianti, Ruffino, Tuscany
Soft and simple Chianti, fresh and uncomplicated. Fleshy and plummy on the palate and utterly quaffable

Chianti Classico, Rocca delle Macie
Medium to deep ruby colour with aromas of sour cherry, cranberry, cedar, camphor. Dry, crisp, balanced with a warm 

cranberry fruit on the palate. Medium bodied with a lingering, warm fruit with a crisp finish

SPAIN

Coronas Tempranillo, Torres
Intense colour and lush aromas of cherry and black plums, soft, rounded sensation on the palate with a big finish

ROSÉ

Rosé d' Anjou, Sauvion et Fils - France
An easy drinking refreshing pink subtly sweet wine with fresh fruity flavours

VODKA

Smirnoff

Skyy

Absolut 

Grey Goose

RUM

Bacardi Superior

Captain Morgan 

Havana Club Anejo 7 Anos

GIN

Beefeater

Gordon's

فودكا

سمینروف  

سكاي

أبسولوت

كري كوز  

رام

بكاردي سوبیریور

كابتن مورغان 

ھافانا كلوب أنییخو ، ۷ سنوات

جین 

بیفیتیر 

جوردونس  

بومبي سفیر

Bombay Sapphire
TEQUILA

Jose Cuervo Tenampa Blanco | Reposado

Conquistador White | Gold

Patron Anejo

WHISKY

SINGLE MALT WHISKY

Glenmorangie 10 Years, North Highlands

Glenfiddich 12 Years Special Reserve, Speyside

The Macallan 12 Years old Fine Oak, Speyside

BLENDED WHISKY

Johnnie Walker Red Label

Famous Grouse

تكیال

خوسیھ كویرفو تینامبا بالنكو | ریبوسادو

كونكبستادور وایت | غولد  

وخیینأ نورتاب

ویسكي

ویسكي سینغل مولت

غلینمورانجي ۱۰ سنوات، نورث ھایالندز

غلینفیدیش ۱۲ سنة، سبیشال ریزیرف، سبیساید

ذو ماكاالن ۱۲ سنة أولد فاین أوك، سبیساید

ویسكي ممزوج

جوني وولكر

فایموس غراوس

Johnnie Walker Black Label 12 Years

Chivas Regal 12 Years

IRISH WHISKEY

John Jameson

BOURBON

Jim Beam

Jack Daniel's

COGNAC

Hennessy V.S

Hennessy V.S.O.P

جوني ووكر بالك لیبل ۱۲ سنة

شیفاز ریغال ۱۲ سنة

أیرش ویسكي 

جون جیمسن

بوربون

مایكرز مارك

جاك دانیالز

كونیاك

ھینیسي في إس

ھینیسي في إس أو بي

الخور

مالیبو

ساوذرن كومفورت

سامبوكا (بالك أند وایت)

بیلیز

كالوا

یاغرمیستر

فیرنیھ برانكا

یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.

LIQUEUR

Malibu

Southern Comfort

Sambuca (Black & White)

Baileys

Kahlua

Jägermeister

Fernet Branca

 

30 ml
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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.

Hara Bhara Kabab (V) (N) 
Blend of assorted minced vegetable, potato, spinach & 

cottage cheese patty deep fried & served with mint chutney

سریع & طازج
نحن سعداء لتقدیم لكم خیارات الطعام السریعة و الطازجة و التى یتم تحضیرھا لكم بعناصرطازجة، و توصیلھا لكم في غضون ۱٥ دقیقة

سلطة الحدیقة الطازجة الخضراء (ن) (ص)
مزیج منعش من الطماطم والخیار، خس روماین ، مع مرق اللیمون وزیت الزیتون

سلطة الفیتا (ن)
خس روماین الھش الطازج ،  مع الطماطم الكرزیة والخیار، بصل أحمر و جبنة فیتا مع مرق البحر األبیض المتوسط

ساندوتش سلطة التونة (ث)  
سلطة التونة الطازجة مع المایونیز، خس روماین، شرائح الطماطم، تقدم على خبز القمح الكامل والبطاطا المقلیة

ساندوتش سیاباتا (ن)
مع جبن الموتزاریال، خس األیسبرغ، خیار وطماطم یقدم مع ودجز البطاطا الحارة

ھارا بارا كباب (ن) (مك) 
مزیج متنوع من الخضروات المفرومة ، البطاطا، السبانخ و جبن

الكوتاج المقلیة بعمق یقدم مع صوص النعناع

34

34

62

56

56

درھم
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یرجى إبالغ موّظف خدمة الطعام عن أي حساسیة تجاه أي نوع من الطعام 
(ص) خیار صحي/طبق متوازن | (ث) یحتوي على ثمار البحر| (مك) یحتوي على كسرات | (مح) منتج محلي/إقلیمي | (ن) مناسب للنباتیین 

فریق عملنا في المطبخ جاھز دائماً لتقدیم المساعدة حول أي متطلبات غذائیة خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضریبة القیمة المضافة و ۷٪ رسوم البلدیة

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 10% service charge, 5%VAT and 7% municipality fees.


