


BREAKFAST /اإلفطار الصباحي

AMERICAN BREAKFAST / إفطار امريكي                                                              (Calories    910السعرات الحرارية ) SAR 85.00

بران - اول. رز کريسبيس - اختيارك من الحبوب مع الحليب الطازج او اللبن العادي او بالفواكه کورن فليكس - جزر فواكه موسمية - اناناس - بطيخ - إختيارك من العصائر الطازجة البرتقال 

سلة خبز مختارة إختيار كم من المشروبات الساخنة - شرائح لحم بقري - سجق الدجاج - بطاطا هاش براون - بيض مطهو بطريقتك المفضلة مع إختيارك من الطماطم المشوية - ميوسلي - 

شاي او قهوة مع الحليب الساخن

Choice of freshly squeezed juice - orange, watermelon, pineapple, carrot, Sliced seasonal fresh fruit Choice of cereal with milk or yoghurt - 

plain, strawberry, mixed berry, Cornflakes, rice krispies, all-bran, muesli or special k Two farm fresh eggs - any style Served with chicken 

sausage, baked tomatoes, potato hash brown Basket of freshly baked pastries Coffee, decaffeinated coffee, tea or milk

ORIENTAL BREAKFAST / إفطار شرقي                                                             (Calories    1390السعرات الحرارية ) SAR 80.00

حلوم تقدم مع الخبز العربي إختايركم من المشروبات الساخنة شاي أو قهوة , جبنة فيتا , لينة , حمص , أو الفراولة فول مدمس , التفاح المانجو , الجريب فروت , إختياركم من عصير البرتقال 

مع الحليب الساخن

Choice of Juice ( Orange , Apple , Grapefruit , Mango or Strawberry Hummus . Lebneh , Haloumi , Cheese & Feta ,Foul Medamas with 

Arabic Bread , Choice of Hot Drink , Freshly Brewed Coffee , Decaffeinated Coffee or Tea with Cold or Hot Milk

EGG OF YOUR CHOICE  / اختيارك من البيض                                                         (Calories    500السعرات الحرارية )                                   SAR 30.00

بيض محضر بالطريقة التي تناسبك

مقلي، مخفوق، مسلوق، بوشة، عجة

Eggs prepare any style 

Boiled, poached, shakshooka fried or scrambled

BAKER'S BASKET FRESH FROM THE BAKERY  / سلة الخباز طازجة من المخبز     (Calories    1010السعرات الحرارية )          SAR 30.00

كرواسون ، معجنات دنماركية ، لفائف خبز ، خبز فرنسي ، كيك إنجليزي ، مافن ، توست أبيض وبني يقدم مع مربى ، مربى البرتقال ، زبدة وعسل

Croissant, Danish pastry, bread roll, French baguette, English cake, muffin, white and brown toast served with jam, marmalade, butter & 

honey

SALAD / السلطات

CAESAR SALAD / سلطة القيصر                                                                            (Calories    400السعرات الحرارية )                                          SAR 60.00

مكعبات الخبز واللحم المدخن, االنشوفا , خس مع جبنة بارمازان 

Romaine Lettuce with Shaved Parmesan Cheese , Anchovies , Croutons , Bacon

ORIENTAL SALAD /   سلطة شرقية                                                                        (Calories    280السعرات الحرارية )                                 SAR 30.00

.خليط من الخس ، جرجير ، بصل أخضر ، طماطم ، فليفلة تقدم مع صلصة فرنسية

Mixed lettuce, Rocca, green onion, tomato, and capsicum served with French dressing

HUMMUS / حمص                                                                                                 (Calories    160السعرات الحرارية )                                              SAR 25.00

SOUP / الشوربة

LENTIL / شوربة عدس                                                                                            (Calories    230السعرات الحرارية )                                                     SAR 25.00

CHICKEN CREAM / كريمة الدجاج                                                                          (Calories    430السعرات الحرارية )                                     SAR 25.00

VEGETABLE CLEAR / شوربة خضار                                                                    (Calories    130السعرات الحرارية )                                       SAR 25.00

SANDWICHES / السندويشات

CROWNE PLAZA SANDWICH / کراون بالزا سندويش                                              (Calories    800السعرات الحرارية )                     SAR 45.00

الجبنة شرائح الديك الرومي المدخن صدر الدجاج المشوي مع صلصة المايونيز بخبز التوست, اللحم المدخن , بيض . خس وطماطم 

Pan - fried Chicken Bread , Turkey ham , Beef Bacon , Fried Egg , Cheese , Tomato , Iceberg Lettuce & Mayonnaise in Slice Bread

CHICKEN OR BEEF BURGER / برجر الدجاج او اللحم                                             (Calories    1570السعرات الحرارية )                         SAR 45.00

.برجر مشوي مع الخس والطماطم والجبن

Grilled burger with lettuce, tomato and cheese.

PASTA / المكرونة

SPAGUITTI BOLOGNAISE / سباجيتي                                                                   (Calories    600السعرات الحرارية )                                 SAR 50.00

مع صلصة اللحمة المفرومة واألعشاب

With Bolognaise Meat Herb Sauce

FETTUCHINI FREDO / فيتو تشيني الفريدو                                                              (Calories   1180السعرات الحرارية  )                                    SAR 50.00

مع الدجاج والفطر والكريمة

Served with creamy cheese sauce, mushroom & chicken

MAIN COURSE / األطباق الرئيسية

HAMMOUR FILLET FISH GRILLED OR FRIED /  فيليه سمك الهامور مشوي او مقلي   (Calories 570 السعرات الحرارية  )

يقدم مع األرز وخضار سوتيه

Served with rice and sautéed vegetables 

ESCALOPE CORDON BLUE / اسكالوب كوردون بلو                                               (Calories 530 السعرات الحرارية) SAR 85.00

دجاج محشو بالدجاج والمرتديال يقدم مع سباغيتي

Chicken stuffed with chicken and mortadella served with spaguitti 

BEEF TENDERLOIN / بيف تندرلوين                                                                      (Calories 660 السعرات الحرارية) SAR 90.00

.تقدم مع اختيارك من صلصة الفلفل أو الفطر

Served with your choice of sauce pepper or mushroom.

LAMB OR CHICKEN KABSA / كبسة لحم غنم او دجاج                                             (Calories 1090 السعرات الحرارية) SAR 75.00

تقدم مع صلصة الدقوس

Local rice served with degus sauce 

CHICKEN CURRY / دجاج كاري                                                                            (Calories 1110 السعرات الحرارية) SAR 65.00

تقدم مع الرز األبيض

Served with white rice 

GRILLED LAMB KOFTA /  كفتة لحم الغنم المشوية                                                  (Calories 890 السعرات الحرارية  ) SAR 75.00

تقدم مع األرز او البطاطس المقلية

Served with rice or French fries                       

SAR 85.00

 وللضرائب السائدةVAT%15تجدر مالحظة أن كل األسعار المعروضة تخضع لضريبة سبة 

Please note that all price quote are subjected to 15% VAT and other prevailing taxes



DESSERT / الحلويات

BLACK FOREST CAKE / كيكة الغابة السوداء                                                           (Calories 441 السعرات الحرارية) SAR 30.00

BAKED CHEESE CAKE / تشيز كيك                                                                      (Calories 830 السعرات الحرارية) SAR 30.00

MAHALABIYA / مهلبية                                                                                         (Calories 610 السعرات الحرارية) SAR 20.00

UM ALI / أم علي                                                                                                   (Calories 920  السعرات الحرارية) SAR 30.00

FRESH FRUITS / فواكه طازجة

FRESH FRUIT PLATTER / طبق فواكه مشكلة                                                          (Calories 150  السعرات الحرارية) SAR 40.00

FRESH FRUIT BASKET / سلة فواكه مشكلة                                                             (Calories 270 السعرات الحرارية) SAR 40.00

KID'S CORNER / ركن األطفال

CHICKEN NUGGETS / ناجيتس الدجاج                                                                     (Calories 280 السعرات الحرارية) SAR 30.00

HOT DOG / هوت دوج                                                                                             (Calories 510 السعرات الحرارية) SAR 30.00

KIDS BURGER / برجر أطفال                                                                                   (Calories 480 السعرات الحرارية) SAR 30.00

BEVERAGES / المشروبات

CHOICE OF COFFEE / اختيارك من القهوة SAR 18.00

، الشوكوالتة الحارة او (ح.  س50)،حليب الصويا (ح.  س50)او قليل الدسم  (ح.  س55)تقدم مع الحليب الحار او البارد  ، كامل  (ح.  س50)او منزوعة الكافين  (ح.  س50)قهوة سوداء 

(ح.  س50)، اسبريسو بدون كافين (ح.  س60)، اسبريسو (ح.  س60)، كابوتشينو   (ح. س80)، كافيه التيه (ح.  س230)الباردة 

Black coffee pot or decaffeinated coffee served with hot or cold full or low fat milk  or soya milk hot or cold chocolate, café late, cappuccino 

or espresso, decaffeinated espresso.     

CHOICE OF TEA SPECIALTIES / اختيارك من الشاي SAR 15.00

، او حليب الصويا (ح.  س55)مع إضافة الحليب الحار، البارد، كامل او قليل الدسم  (ح.  س50)انجليش بريكفاست ، ايرل جراي، شاي اخضر، شاي الفواكه، شاي البابونج، شاي النعناع 

(ح.  س55)

English breakfast tea, earl grey, green tea, fruit tea, chamomile tea or mint tea with hot or cold full fat or low fat milk or soya milk. 

ARABIC COFFEE WITH DATES / قهوة عربي مع تمر SAR 35.00

COLD OR HOT FRESH MILK / حليب حار او بارد SAR 15.00

كامل الدسم ، قليل الدسم، حليب الصويا

Full fat milk, low fat milk, soya milk.

FRESH JUICE / عصير طازج SAR 20.00

(ح.  س423)، كوكتيل (ح.  س93)، كيوي (ح.  س90)، جريب فروت (ح. س80)، ليمون (ح.  س100)، جزر (ح.  س110)، برتقال (ح.  س120)تفاح 

Apple, orange, carrot, lemon, grape fruit, kiwi and cocktail.

MINERAL WATER - Small / مياه معدنية SAR 7.00

PERRIER -  Small / بيريه SAR 15.00

PEPSI, PEPSI DIET, 7 UP, 7 UP DIET, MIRANDA /  سفن اب(ح . س62)، سفن اب (ح .  س0)،  بيبسي دايت (ح .  س138)بيبسي ،  

(ح .  س140)، ميراندا  (ح .  س0)دايت 
SAR 12.00

 وللضرائب السائدةVAT%15تجدر مالحظة أن كل األسعار المعروضة تخضع لضريبة سبة 

Please note that all price quote are subjected to 15% VAT and other prevailing taxes




