.طعام يغذي الروح
وجبات طعام لتسير
.إلى االمام

Food for thought.
A little something to
keep you going.
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FAST
AND FRESH
Arabic lentil (V)

Lentil soup, croutons and lemon wedges

4

Club sandwich(G) (D) (E) (P)

7.5

Caesar salad (G) (D) (E) (P) (F)

5.5

Lettuce, mayonnaise, chicken, pork or
beef bacon, egg and tomato

Pork bacon, poached egg, parmesan shaved,
anchovies, chives and crispy bread

With chicken, manakish parmesan (Arabic style) 7
With grilled shrimps (SH)
8.5

Pizza Margherita (V) (D) (G)

4.5

Chicken korma (D) (N)

7.5

Spaghetti Bolognese (D) (G)

6.5

Seasonal sliced fresh fruit (H) (V)

4.5

Mozzarella and tomato sauce

Naan cheese bread, steamed rice and raita

Bolognese sauce, grated cheddar
4 types of seasonal fruits
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سريع
وطازج
العدس العربية ()V
شوربة العدس ،الخبز المحمص والليمون

4

كلوب ()G) (D) (E) (P

7.5

خس ،مايونيز ،دجاج ،لحم الخنزير
المقدد ،بيض ،طماطم

سلطة السيزار

المفضلة ()G) (D) (E

لحم الخنزير المقدد ،بيض مطهو في الماء ،شرائح الجبن
البارميزان ،انشوجة ،الثوم االخضر والخبز المحمص
مع الدجاج ومنقوشة جبن البارميزان على الطريقة العربية
مع الروبيان المشوي ()SH
بيتزا مارجريتا ()V) (D) (G
موزاريال وصلصة الطماطم

دجاج كورما

()D) (N

سباغيتي

بولونيز ()D) (G

فواكه موسمية مقطعة طازجة ()H) (V
٤أنواع من الفواكه

22/01/2018 11:

7
8.5
4.5

خبز النان بالجبن ،أرز البخار وصلصة الزبادي بالخيار الهندية

صلصة بولونيز ،جبن شيدر مبشور

5.5

7.5

6.5
4.5
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BREAKFAST
6 am to 11.30 am

CONTINENTAL (V)

9

Fresh juice, seasonal sliced fruits
Baker’s basket served with jam or marmalade,
honey and butter (G) (D)
Tea, coffee or hot chocolate (D)

HEALTHY (H) (V)
10.5
Fresh juice, seasonal sliced fruits
Baker’s basket served with honey and low fat butter (G) (D)
Low fat yoghurt (D)
Your style of egg white (E)
Tea, coffee or hot chocolate (D)
AMERICAN

10.5

Fresh juice, seasonal sliced fruits
Baker’s basket served with jam or marmalade,
honey and butter (G) (D)
Your style of eggs (E)
With beef or chicken sausage, beef bacon,
mushrooms and pancakes with maple syrup
Tea, coffee or hot chocolate (D)

MIDDLE EASTERN

10.5

Fresh juice, seasonal sliced fruits
Baker’s basket served with jam or marmalade,
honey and butter (G) (D)
Hummus, pickles, labneh and halloumi cheese (D)
Ful mudammas
Tea, coffee or hot chocolate (D)

Following condiments are available upon request:
Soy sauce | tomato ketchup | mayonnaise | mustard | Tabasco | HP sauce |
Worcestershire sauce | maple syrup | olive oil | vinegar | spicy sauce | marmalade
| honey | strawberry jam
All prices are in Omani Rials and are inclusive of
8% Service charge, 5% Municipality tax and 4% Tourism fee
(H) healthy | (V) vegetarian | (E) eggs | (G) gluten | (D) dairy | (F) fish | (SH) shellfish
| (N) nuts | (Y) soya | (M) sesame | (P) pork | (A) alcohol
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قائمة الفطور
 6صباحا حتي  11:30صباحا

عالمي

)(V

9

عصير طازج ،الفاكهة الموسمية المقطعة
سلة الخباز تقدم مع مربي البرتقال ،عسل وزبدة ()G) (D
شاي ،قهوة او مشروب الشوكوالتة الساخنة ()D

صحي

)(V) (H

10.5

عصير طازج ،الفاكهة الموسمية المقطعة
سلة الخباز تقدم مع عسل وزبدة قليلة الدسم ()G) (D
زبادي قليل الدسم ()D
اختيارك من طهي بياض البيض ()E
شاي ،قهوة او مشروب الشوكوالتة الساخنة ()D

امريكي

10.5

عصير طازج ،الفاكهة الموسمية المقطعة
سلة الخباز تقدم مع مربي البرتقال ،عسل وزبدة ()G) (D
اختيارك من البيض ()E
مع سجق اللحم او الدجاج ،لحم البقر المقدد ،فطر وفطائر
البان كيك مع شراب القيقب
شاي ،قهوة او مشروب الشوكوالتة الساخنة ()D

عربي

10.5

عصير طازج ،الفاكهة الموسمية المقطعة
سلة الخباز تقدم مع مربي البرتقال ،عسل وزبدة ()G) (D
حمص ،مخلالت ،لبنة وجبن الحلوم ()D
فول مدمس
شاي ،قهوة او مشروب الشوكوالتة الساخنة ()D

هذه المكونات متوفرة عند الطلب:
صلصة الصويا | كاتشب | مايونيز | مسطردة | تاباسكو | صلصة االتش بي |
صلصة الورسيستيرشاير | شراب القيقب | زيت الزيتون | خل | صلصة حارة |
مربي البرتقال | عسل | مربى الفراولة
جميع األسعار باللاير العماني
وشاملة  ٪5بلدية و  ٪8رسوم خدمة و%4سياحه.
()Hصحي | ( )Vنباتي | ( )Eبيض | ( )Gجلوتين | ( )Dالبان | ( )Fسمك |
( )SHمحار | ( )Nمكسرات | ( )Yصويا | ( )Mسمسم | ( )Pلحم الجنزير
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Plain, low fat or fruit yoghurt (V) (D) (H)

2

Seasonal Sliced Fresh Fruit (H) (V)
Seasonal 4 types of fruits

4.5

Cheese platter (V) (D) (G)
Three cheeses 6.5 | Four cheeses 8 | Five cheeses 9.5
Brie de Meaux, 24-month aged Comté, Stilton,
Scottish Cheddar, Taleggio, Fontina,
Grapes, celery, chutney, butter, bread daily selection
Cold cut platter (P)
Iberico chorizo, cecina, parma ham, pork salami
Served with mixed pickles, butter, bread selection

10.5

Cereals (V) (G)
Cornflakes, Rice Krispies, All-Bran, Special K, Muesli,
Chocos or Frosties

2.5

Fruit compote (V)
Pears | apricot | peach | lychee in syrup

2.5

Plain porridge (V) (D)

2

FRESH FROM THE BAKERY
Baker’s basket (G) (D)
Your choice of bread, toast, croissants and Danish
With jam or marmalade, honey and butter

4

Loaf bread basket (G) (D)
Kraft corn, rye and baguette with jam or
marmalade and butter

4

Toast basket (G) (D)
Brown and white sliced bread with jam or
marmalade, honey, butter

3.5

Viennoiserie basket (G) (D)
Chocolate croissant, Danish, muffin
and plain croissant

4.5

Waffles (G) (D) (E)
Served with whipped cream, butter, maple syrup
and strawberries

4.5

Buttermilk pancakes (G) (D) (E)
Served with banana, strawberries, fresh cream
and maple syrup

4.5

French toast (G) (D) (E)

3.5
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زبادي عادي ،قليل الدسم او زبادي بالفاكهة (	)V) (D) (H
شرائح الفاكهة الموسمية الطازجة ()H) (V
٤أنواع من الفاكهة الموسمية

2
4.5

طبق اجبان ()V) (D) (G
ثالثة انواع جبن  | 6.5أربعة انواع جبن  | 8خمسة انواع جبنة 9.5
بري دي ميو ،كومتيه التي تبلغ من العمر  24شهرا ،ستيلتون ،شتودر شيدر،
 ،تاليجيو ،فونتينا،
عنب ،كرفس ،الصلصة ،الزبدة ،تشكيلة من الخبز اليومية
لحم الخنزير وطبق قطع الباردة (	)P
لحم الخنزير المدخن ،سالمي ،لحم الخنزير األبيض،
لحم الخنزير الجاف يقدم مع تشكيلة من المخلالت ،زبدة ،تشكيلة من الخبر

10.5

الحبوب ()V) (G
كرونفليكس ،رقائق األرز ،رقائق النخالة ،رقائق خاصة ،مويسلي،
رقائق الشوكوالتة ،رقائق السكر

2.5

فاكهة مطبوخة ()V
الكمثرى | المشمش | الخوخ | ليتشي في شراب

2.5

عصيدة الشعير سادة ()V) (D

2

طازج من المخبز
سلة الخباز ()G) (D
اختيارك من الخبز ،المحمص ،الكرواسان والكعكة الدنماركية
مع المربى أو المرمالد ،العسل والزبدة

4

سلة الرغيف ()G) (D
ْ
الجاودار والخبز الفرنسي مع المربي او
خبز الذرة ،خبز
المارمالد ،عسل ،زبدة

4

سلة التوست ()G) (D
شرائح من الخبز األبيض والبني مع المربي او المارمالد،
عسل ،زبدة

3.5

سلة الخبز النمساوي ()G) (D
كرواسان الشوكوالته ،الكعكة الدنماركية ،كعكة المافن
وكرواسان سادة

4.5

كعكة الوافلز ()E) (G) (D
تقدم مع الكريمة المخفوقة ،زبدة ،شراب القيقب والفراولة

4.5

فطيرة البانكيك ()E)(G)(D
تقدم مع الموز ،الفراولة ،الكريمة الطازجة وشراب القيقب

4.5

الخبز الفرنسي المحمص ()E) (G) (D

3.5
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LOCAL DELICACIES
Halloumi cheese (V) (D)
Labneh (V) (D)
Foul mudamas (V)
Served with Arabic bread

3.5
3.5
3.5

INDIAN DELICACIES
Aloo paratha (V) (G) (D)
Served with plain yoghurt and pickles

3.5

Idli (V) (D)
Served with sambar and coconut chutney

3.5

EGG DELICACIES
Your style of eggs (2 eggs) (E)
Fried | Poached | Scrambled | Boiled | Regular
omelet or all white omelette with tomato, onion,
chilli, mushrooms, bell peppers, olives, cheese.

5

All day breakfast (E) (P)
8
3 eggs omelette, mushroom, grilled tomato,
hash brown potato, baked bean, pork or beef bacon
ON THE SIDE
Hash brown potatoes (V)
Baked beans (V)
Pork bacon (P)
Beef bacon
Chicken or veal sausages
Sautéed mushrooms (V)
Grilled tomatoes (V)

2
+1
+ 0.5

Following condiments are available upon request:
Soy sauce | tomato ketchup | mayonnaise | mustard | Tabasco | HP sauce |
Worcestershire sauce | maple syrup | olive oil | vinegar | spicy sauce | marmalade | honey
| strawberry jam
All prices are in Omani Rials and are inclusive of
8% Service charge, 5% Municipality tax and 4% Tourism fee
(H) healthy | (V) vegetarian | (E) eggs | (G) gluten | (D) dairy | (F) fish | (SH) shellfish (N) nuts
| (Y) soya | (M) sesame | (P) pork | (A) alcohol
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الطباق المحلية الشهية
جبنة حلومي ()V) (D
لبنة ()V) (D
فول مدمس ()V
يقدم مع الخبز العربي

3.5
3.5
3.5

االطباق الهندية الشهية
آلو باراتا ()D) (G) (V
(الخبز الهندي المحشو بالبطاطس) يقدم مع الزبادي والمخلالت

3.5

االدلي
يقدم مع السامبار وصلصة جوز الهند

3.5

اطباق البيض الشهية
البيض اختيارك من طهي (٢بيضة) ()E
مقلي | مطهو في الماء | مخفوق | مسلوق | عجة عادي او
عجة بياض البيض مع الطماطم ،بصل ،فلفل حار ،فطر،
فلفل ،زيتون ،جبنة.

5

فطور طوال اليوم ()E
 ٣بيضات عجة ،فطر ،طماطم مشوية ،بطاطس هاش براون،
فاصوليا مطبوخة ،لحم الخنزير او لحم الديك الرومي المقدد

8

على الجانب

42

بطاطس هاش براون مهروسه ()V
الفاصوليا المطبوخة ()V
لحم الخنزير المقدد ()P
لحم بقري مقدد
نقانق لحم العجل او الدجاج
فطر مقلي ()V
طماطم مشوية ()V

1+
0.5+

هذه المكونات متوفرة عند الطلب:
صلصة الصويا | كاتشب | مايونيز | مسطردة | تاباسكو | صلصة االتش بي |
صلصة الورسيستيرشاير | شراب القيقب | زيت الزيتون | خل | صلصة حارة |
مربي البرتقال | عسل | مربى الفراولة
جميع األسعار باللاير العماني
وشاملة  ٪5بلدية و  ٪8رسوم خدمة و%4سياحه.
()Hصحي | ( )Vنباتي | ( )Eبيض | ( )Gجلوتين | ( )Dالبان | ( )Fسمك |
( )SHمحار | ( )Nمكسرات | ( )Yصويا | ( )Mسمسم | ( )Pلحم الجنزير

22/01/2018 11:
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قائمة الغذاء
والعشاء
LUNCH
& DINN ER
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LUNCH & DINNER
11:30am to 12 midnight

SANDWICHES
Club sandwich(G) (D) (E) (P)
Lettuce, mayonnaise, chicken, pork or beef bacon,
egg and tomato

7.5

Chicken tikka wrap
Chapati, raita, cucumber, marinated chicken

5

Arabic shawarma (G)
Chicken strips, saj bread, capsicum, tomato,
onion, pickle garlic sauce

6

Grilled halloumi sandwich (V) (G) (D)
Halloumi cheese, tomato, rocca leaves
and brown toast

5.5

Panini tomato mozzarella
Ciabatta bread, tomato, mozzarella, pesto sauce

6

Angus beef burger (G) (M)
Angus beef patty, sesame bun, lettuce, pickles,
cucumber, tomato and onion

8.5

Additional toppings: Egg (E), cheddar cheese
or blue cheese (D)
0.5
All sandwiches are served with your choice of French fries or
salad on the side or baked potato crisps

SALADS
Caesar salad (G) (D) (E) (P) (F)
Pork bacon, poached egg, parmesan shaved,
anchovies, and crispy bread
With chicken, manakish parmesan (Arabic style)
With grilled shrimps (SH)

5.5
7
8.5

Beetroot quinoa salad (V) (H)
Baby gem, beetroot, parsley, onion,
walnut and feta

7

Fatoush (V) (G)
Romaine lettuce, tomato, cucumber, radish,
green capsicum and crispy Arabic bread

5.5

EC InRoom Dining Menu AR-ENG Booklet.indd 12

22/01/2018 11:

قائمة الغذاء والعشاء
 11:30صباحا وحتى  12منتصف الليل

السندويشات
كلوب ()G) (D) (E) (P
خس ،مايونيز ،دجاج ،لحم الخنزير المقدد ،بيض ،طماطم

7.5

دجاج التكا الملفوف
خبز الشاباتا ،صلصة الزبادي بالخيار الهندية ،خيار ،دجاج
التكا المتبل على الطريقة الهندية

5

شاورما الدجاج ()G
شرائح الدجاج ،خبز الصاج ،فلفل ،طماطم،
بصل ،مخلل ،صوص الثوم

6

سندويش الحلوم المشوي ()V) (G) (D
جن الحلوم ،طماطم ،جرجير وخبر التوست البني المحمص

5.5

البانيني بالطماطم والجبن الموزريال
خبز الشاباتا ،طماطم ،جبن موزريال ،صوص الريحان

6

برجر ()G) (M
لحم االنجوس البقري ،خبز ،خس ،مخلل ،خيار،
طماطم ،بصل
مكونات إضافية :بيض ،جبن الشيدر ،جبن الروكفورت ()D) (E
جميع السندويشات تقدم مع اختياركم من البطاطس المقلية،
سلطة على الجانب او البطاطس المقرمشة

8.5

0.5

السلطات
سلطة السيزار المفضلة ()G) (D) (E
لحم الخنزير المقدد ،بيض مطهو في الماء ،شرائح الجبن
البارميزان ،انشوجة ،الثوم االخضر والخبز المحمص
مع الدجاج ومنقوشة جبن البارميزان على الطريقة العربية
مع الروبيان المشوي ()SH

5.5

7

8.5

سلطة كينوا الشمندر ()V) (H
خس ،شمندر ،بقدونس ،بصل ،جبن
الفيتا مع الجوز

7

الفتوش ()V) (G
الخس البلدي ،طماطم ،فجل ،فلفل اخضر والخبز
العربي المحمص

5.5
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STARTERS & BITES
Smoked salmon (G) (F) (D)
Smoked salmon, onion, capers, cream,
lemon and toast bread

7.5

Hot oriental mezzeh (D) (G) (E)
Meat and cheese sambousek, spinach fatayer
and deep fried kibbeh

7

Assorted cold oriental mezzeh (V)
5.5
Hummus, moutabel, labneh (D), vine leaves, tabouleh
Cheese platter (V) (D) (G)
Three cheeses 6.5 | Four cheeses 8 | Five cheeses 9.5
Brie de Meaux, 24-month aged Comté, Stilton,
Scottish Cheddar, Taleggio, Fontina,
Grapes, celery, chutney, butter, bread daily selection
Cold cut platter (P)
Iberico chorizo, cecina, parma ham, pork salami
Served with mixed pickles, butter, bread selection

10.5

Seasonal vegetable spring rolls (V) (G) (S)
Chilli dipping sauce and lettuce

3.5

International snack platter (G) (D) (N)
Spring roll, falafel, arancini, manakish zatar,
cream cheese dips with garden vegetable

7

French fries (V)

2.5

SOUPS
Arabic lentil (V)
Lentil soup, croutons and lemon wedges

4

Cream of mushroom (V) (D) (G)
Croutons and truffle scented cream

4.5

Minestrone al pesto (V) (H)
Clear tomato vegetable soup with basil pesto

4

Following condiments are available upon request:
Soy sauce | tomato ketchup | mayonnaise | mustard | Tabasco | HP sauce |
Worcestershire sauce | maple syrup | olive oil | vinegar | spicy sauce | marmalade
| honey | strawberry jam
All prices are in Omani Rials and are inclusive of
8% Service charge, 5% Municipality tax and 4% Tourism fee
(H) healthy | (V) vegetarian | (E) eggs | (G) gluten | (D) dairy | (F) fish | (SH) shellfish (N) nuts
| (Y) soya | (M) sesame | (P) pork | (A) alcohol
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المقبالت

السالمون المدخن ()G) (F) (D
السالمون المدخن ،بصل ،كابري ،كريمة،
ليمون وخبز التوست

7.5

المقبالت العربية الساخنة ()D) (G) (E
سمبوسك اللحم والجبن ،فطائر السبانخ ،كبة مقلية
المقبالت العربية الباردة ()V
حمص ،متبل ،لبنة ،ورق عنب ،تبولة

7

5.5

طبق اجبان ()V) (D) (G
ثالثة انواع جبن  | 6.5أربعة انواع جبن  | 8خمسة انواع جبنة 9.5
بري دي ميو ،كومتيه التي تبلغ من العمر  24شهرا،
ستيلتون ،شتودر شيدر ، ،تاليجيو ،فونتينا،
عنب ،كرفس ،الصلصة ،الزبدة ،تشكيلة من الخبز اليومية
طبق اللحوم الباردة ()P
لحم الخنزير المدخن ،سالمي ،لحم الخنزير األبيض ،لحم الخنزير
الجاف يقدم مع تشكيلة من المخلالت ،زبدة ،تشكيلة من الخبر
لفائف السبرنج رول بالخضروات الموسمية ()V) (G) (S
يقدم مع الصلصة الحارة والخس
طبق وجبات خفيفة ()G) (D) (N
لفائف السبرنج رول ،فالفل ،ارانشيني ،مناقيش زعتر،
صلصة كريمة الجبن مع خضار
بطاطس مقلية ()V

10.5

3.5
7

2.5

الحساء
العدس العربية ()V

4

شوربة العدس ،الخبز المحمص والليمون

كريمة الفطر ()V) (D) (G

4.5

الخبز المحمص وكريمة زيت الكمأة

مينستروني البيستو (	)V) (H

4

شوربة الطماطم الصافية بالخضار والريحان

هذه المكونات متوفرة عند الطلب:
صلصة الصويا | كاتشب | مايونيز | مسطردة | تاباسكو | صلصة االتش بي |
صلصة الورسيستيرشاير | شراب القيقب | زيت الزيتون | خل | صلصة حارة |
مربي البرتقال | عسل | مربى الفراولة
جميع األسعار باللاير العماني
وشاملة  ٪5بلدية و  ٪8رسوم خدمة و%4سياحه.
()Hصحي | ( )Vنباتي | ( )Eبيض | ( )Gجلوتين | ( )Dالبان | ( )Fسمك |
( )SHمحار | ( )Nمكسرات | ( )Yصويا | ( )Mسمسم | ( )Pلحم الجنزير
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MAIN COURSE
Biryani
Biryani (plain) (V) (G) (D)
Shrimp biryani (SH) (N)
Chicken biryani (E) (N)
Lamb biryani (N) (D)

All biryanis are served with raita,
chutney, pickles and papadum

6.5
8.5
7.5
8.5

Nasi goreng (E) (G) (Y) (M) (SH) (M)
Indonesian stir fried rice, fried egg,
chicken satay and prawns

8.5

Chicken korma (D) (N)
Naan cheese bread, steamed rice and raita

7.5

Arabic mixed grill
Shish kebab, shish taouk, kofta, Arabic bread,
parsley, onion and mixed salad

9

Wild West grilled T-bone steak (350gm)

14.5

Grilled tenderloin steak (180gm)

12.5

Grilled chicken breast
Marinated chicken breast

7.5

Seafood platter (SH) (F) (D)
Prawns, lobster tail, red snapper fillet with
lemon butter sauce

16.5

Grilled Hammour (F)
Hammour fillet, ratatouille and steamed potatoes

8.5

Salmon steak (D) (F)
Sautéed vegetables, steamed potatoes
and saffron butter sauce

7.5

All our grills are served with:
Potato fries or mashed potato or steamed rice
Steamed vegetables or sautéed vegetables
Mushroom sauce, pepper sauce or béarnaise sauce (E) (D)

SIDE DISHES
Spinach with cream (V) (D)
Sautéed mushrooms (V)
French fries or mash potato (V) (G)
Green salad (V)
Steamed rice (V)
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الطبق الرئيسي
برياني ساده ()V) (G) (D
روبيان ()SH) (N
دجاج ()E)(N
اللحم الضأن ()N) (D

جميع البرياني يقدم مع صلصة الزبادي بالخيار
الهندية ،الصلصة الحارة ،مخلالت ورقائق الخبز الهندي(البابدم)

6.5
8.5
7.5
8.5

ناسي غورنغ ()E) (G) (Y) (M) (SH) (M
األرز المقلي االندونيسي ،البيض المقلي ،اسياخ
الدجاج والجمبري

8.5

دجاج كورما ()D) (N
خبز النان بالجبن ،أرز البخار وصلصة الزبادي بالخيار الهندية

7.5

المشاوي العربية المشكلة
شيش كباب ،شيش طاووق ،كفتة ،خبز عربي،
بقدونس ،بصل ،سلطة مشكلة

9

شريحة اللحم السميكة بالعظم ( 350غرام)

14.5

شريحة اللحم البقري المشوي ( 180غرام)

12.5

صدر الدجاج المشوي
صدر الدجاج المتبل

7.5

طبق مأكوالت بحرية ()SH) (F) (D
الروبيان ،ذيل كركند ،فيليه سمك النعناع األحمر وصوص

16.5

سمك الهامور المشوي ()F
فيليه الهامور ،يخنة خضار وبطاطا على البخار

8.5

شريحة لحم السالمون ()D) (F
خضار مقلي ،بطاطا على البخار وصوص الزبدة بالزعفران

7.5

جميع المشاوي تقدم مع:
بطاطا مقلية او بطاطا مهروسة او أرز مطهو على البخار
خضار مطهو على البخار او خضار مقلي
صوص الفطر او صوص الفلفل او صوص البيرنيس ()E) ( D

أطباق جانبية

سبانخ مع صوص الكريمة ()V) (D
فطر مقلي ()V
بطاطا مقلية او بطاطا مهروسة ()V) (G
سلطة خضراء ()V
أرز على البخار ()V

22/01/2018 11:
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PASTA & PIZZA
Pizza Pepperoni (D) (G)
Tomato mozzarella pepperoni

5.5

Pizza fruity del marre (D) (G) (SH)
Tomato, sea food, mozzarella

7

Pizza verde (D) (G) (P)
Prosciutto, arugula, black olive,
balsamic salsa verde

7

Penne Arrabiata (V) (D) (G)
Spicy tomato sauce, garlic and parsley

5.5

Fussily carbonara (D) (G)
Beef bacon creamed sauce, parmesan shaving

6.5

DESSERT
Tiramisu (D) (E) (G)
Mascarpone, coffee flavour and biscuit

4

Traditional Oum Ali (D) (E) (N) (G) (M)
Baked puff pastry, milk, nuts and cream

4.5

Arabic sweets platter (D) (N) (G) (M)

5.5

Seasonal sliced fresh fruit (H) (V)
4 types of seasonal fruits

4.5

Chocolate molten cake (D) (E) (G)
Hot melting heart, pistachio ice cream

5.5

Thin apple tart (D) (E) (G)
Baked puff pastry, vanilla ice cream

5

Cheesecake of the day (D) (E) (N) (G)

4.5

ICE CREAMS & SORBET (D) (E)
Chocolate ice cream (D) (E)
Strawberry ice cream (D) (E)
Mocha ice cream (D) (E)
Pistachio ice cream (D) (E) (N)
Vanilla ice cream (D) (E)
Mango sorbet (D) (E)
Strawberry sorbet (D) (E)
Raspberry sorbet (D) (E)
Lemon sorbet (D) (E)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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الباستا والبيتزا
بيتزا بيبروني ()D) (G
طماطم ،موزاريال ،بيبروني

5.5

بيتزا فواكه البحر ()D) (G) (SH
طماطم ،مأكوالت بحرية ،موزاريال

7

بيتزا فيردي ()D) (G) (P
بروشوتو ،جرجير ،زيتون أسود ،صلصة
البلسمك باالعشاب

7

بينيه أرابياتا ()V) (D) (G
صلصة الطماطم الحارة ،ثوم وبقدونس

5.5

فوسيلي كاربونارا ()D)(G
لحم البقر المقدد مع صلصة الكريمة ،شرائح جبن البرمزان

6.5

الحلويات
تيراميسو ()D) (E) (G
ماسكاربون ،نكهة القهوة والبسكويت

4

ام علي التقليدية ()D) (E) (N) (G) (M
رقائق العجين المخبوز ،حليب ،مكسرات وكريمة

4.5

طبق حلويات عربية ()D) (N) (G) (M

5.5

فواكه موسمية مقطعة طازجة ()H) (V
٤أنواع من الفواكه

4.5

كعكة الشوكوالتة المنصهرة ()D) (E) (G
ساخنة وذائبة من القلب ،آيس كريم الفستق

5.5

تارت التفاح ()D) (E) (G
رقائق العجين المخبوز ،آيس كريم الفانيال
تشيز كيك اليوم ()D) (E) (N) (G
األيس كريم والسوربيه
آيس كريم الشوكوالتة ()D) (E
آيس كريم الفراولة ()D) (E
آيس كريم موكا ()D) (E
آيس كريم الفستق ()D) (E) (N
آيس كريم الفانيال ()D) (E
سوربيه مانجو ()D) (E
سوربيه فراولة ()D) (E
سوربيه توت ()D) (E
سوربيه ليمون ()D) (E

22/01/2018 11:
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قائمة
األطفال
YO U NGST E RS
ME N U
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YO U N G ST E R S M E N U
5.5

Toasted cheddar cheese sandwich with French fries (D) (G)
Chicken nuggets with French fries (G) (E)
Mini spaghetti Bolognese (G) (D)
Poached salmon, with potatoes and vegetables (F)
Mini beef burger with French fries (G) (M)
Fish fingers with French fries (F) (G) (E)

Brownie cake (N) (D) (E) (G)
Ice cream (D)
Seasonal sliced fresh fruit (H) (V)
Seasonal 4 types of fruits

Following condiments are available upon request:
Soy sauce | tomato ketchup | mayonnaise | mustard | Tabasco | HP sauce |
Worcestershire sauce | maple syrup | olive oil | vinegar | spicy sauce | marmalade
| honey | strawberry jam
All prices are in Omani Rials and are inclusive of
8% Service charge, 5% Municipality tax and 4% Tourism fee
(H) healthy | (V) vegetarian | (E) eggs | (G) gluten | (D) dairy | (F) fish | (SH) shellfish (N) nuts
| (Y) soya | (M) sesame | (P) pork | (A) alcohol
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قائمة األطفال
5.5

ساندوتش جبن الشيدر مع البطاطس المقلية ()D) (G
قطع الدجاج مع البطاطس المقلية ()G) (E
سباغيتي بولونيز ()G) (D
سالمون مطهو على الماء مع البطاطس والخضار ()F
برجر لحم البقر الصغير مع بطاطس مقلية ()G) (M
أصابع السمك مع البطاطس المقلية ()F) (G) (E

تقدم مع كعكة براوني ()N) (D) (E) (G
آيس كريم ()D
فاكهة موسمية مقطعة ()V) (H
اربع انواع من الفاكهة الموسمية

هذه المكونات متوفرة عند الطلب:
صلصة الصويا | كاتشب | مايونيز | مسطردة | تاباسكو | صلصة االتش بي |
صلصة الورسيستيرشاير | شراب القيقب | زيت الزيتون | خل | صلصة حارة |
مربي البرتقال | عسل | مربى الفراولة
جميع األسعار باللاير العماني
وشاملة  ٪5بلدية و  ٪8رسوم خدمة و%4سياحه.
()Hصحي | ( )Vنباتي | ( )Eبيض | ( )Gجلوتين | ( )Dالبان | ( )Fسمك |
( )SHمحار | ( )Nمكسرات | ( )Yصويا | ( )Mسمسم | ( )Pلحم الجنزير

22/01/2018 11:

EC InRoom Dining Menu AR-ENG Booklet.indd 23

فى وقت متأخر
من الليل
L AT E
N IGHT
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L AT E N I G H T
11:30pm to 6am

SOUP
Arabic lentil (V)
Lentil soup, croutons and lemon wedges

4

SALADS
Caesar salad (G) (D) (E) (P) (F)
Pork bacon, poached egg, parmesan shaved,
anchovies, chives and crispy bread
With chicken, manakish parmesan (Arabic style)
With grilled shrimps (SH)
Beetroot quinoa salad (V) (H)
Baby gem, beetroot, parsley, onion, walnut and feta

5.5
7
8.5
6.5

STARTER & BITES
All day breakfast (E)
3 eggs omelet, mushroom, grilled tomato,
hash brown potato and baked beans

8

Smoked Salmon (G) (F) (D)
Smoked salmon, onion, capers, cream,
lemon and toast bread

7.5

Hot oriental mezzeh (D) (G) (E)
Meat and cheese sambousek, spinach fatayer
and deep fried kibbeh

7.5

Cheese platter (V) (D) (G)
Three cheeses 6.5 | Four cheeses 8 | Five cheeses 9.5
Brie de Meaux, 24-month aged Comté, Stilton,
Scottish Cheddar, Taleggio, Fontina,
Grapes, celery, chutney, butter, bread daily selection
Following condiments are available upon request:
Soy sauce | tomato ketchup | mayonnaise | mustard | Tabasco | HP sauce |
Worcestershire sauce | maple syrup | olive oil | vinegar | spicy sauce | marmalade
| honey | strawberry jam
All prices are in Omani Rials and are inclusive of
8% Service charge, 5% Municipality tax and 4% Tourism fee
(H) healthy | (V) vegetarian | (E) eggs | (G) gluten | (D) dairy | (F) fish | (SH) shellfish (N) nuts
| (Y) soya | (M) sesame | (P) pork | (A) alcohol
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فى وقت متأخر من الليل
 11:30مساءا حتي  6صباحا

حساء
العدس العربية()V
شوربة العدس ،الخبز المحمص والليمون

4

السلطات
سلطة السيزار المفضلة ()G) (D) (E
لحم الخنزير المقدد ،بيض مطهو في الماء ،شرائح الجبن
البارميزان ،انشوجة ،الثوم االخضر والخبز المحمص
مع الدجاج ومنقوشة جبن البارميزان على الطريقة العربية
مع الروبيان المشوي ()SH
سلطة كينوا الشمندر ()V) (H
خس ،شمندر ،بقدونس ،بصل ،جبن الفيتا مع الجوز

5.5
7
8.5
6.5

المقبالت
فطور طوال اليوم ()E
 ٣بيضات عجة ،فطر ،طماطم مشوية ،بطاطس هاش براون
وفاصوليا مطبوخة

8

السالمون المدخن ()G) (F) (D
السالمون المدخن ،بصل ،كابري ،كريمة،
ليمون وخبز التوست

7.5

المقبالت العربية الساخنة()D) (G) (E
سمبوسك اللحم والجبن ،فطائر السبانخ ،كبة مقلية

7.5

طبق اجبان ()V) (D) (G
ثالثة انواع جبن  | 6.5أربعة انواع جبن  | 8خمسة انواع جبنة 9.5
بري دي ميو ،كومتيه التي تبلغ من العمر  24شهرا ،ستيلتون،
شتودر شيدر ، ،تاليجيو ،فونتينا،
عنب ،كرفس ،الصلصة ،الزبدة ،تشكيلة من الخبز اليومية
هذه المكونات متوفرة عند الطلب:
صلصة الصويا | كاتشب | مايونيز | مسطردة | تاباسكو | صلصة االتش بي |
صلصة الورسيستيرشاير | شراب القيقب | زيت الزيتون | خل | صلصة حارة |
مربي البرتقال | عسل | مربى الفراولة
جميع األسعار باللاير العماني
وشاملة  ٪5بلدية و  ٪8رسوم خدمة و%4سياحه.
()Hصحي | ( )Vنباتي | ( )Eبيض | ( )Gجلوتين | ( )Dالبان | ( )Fسمك |
( )SHمحار | ( )Nمكسرات | ( )Yصويا | ( )Mسمسم | ( )Pلحم الجنزير
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SANDWICHES
Club sandwich (G) (D) (E)
Lettuce, mayonnaise, chicken, pork or beef bacon,
egg and tomato

7.5

Angus beef burger (G) (M)
Sesame bun, lettuce, pickles, cucumber,
beef patty, tomato and onion

8.5

Arabic shawarma (G)
Chicken strips, saj bread, capsicum, tomato,
onion, pickle garlic sauce

6

Additional toppings: Egg (E), cheddar cheese or blue cheese (D) 0.5
All sandwiches are served with your choice of French fries
or salad on the side

MAIN COURSES
Penne Arrabiata (V) (D) (G)
Spicy tomato sauce, garlic and parsley

5.5

Nasi goreng (E) (G) (Y) (M) (SH) (M)
Indonesian stir fried rice, fried egg,
chicken satay and prawns

8.5

Chicken korma (D) (N)
Nan cheese bread, steamed rice and raita

7.5

Salmon steak (D) (F)
Sautéed vegetables, steamed potatoes
and lemon butter sauce

7.5

Arabic mixed grill
Shish kebab, shish taouk, kofta, Arabic bread,
parsley, onion and mixed salad

9

DESSERTS
Seasonal sliced fresh fruit (H) (V)

4.5

Thin apple tart (D) (E) (G)
Baked puff pastry, vanilla ice cream

5

Cheesecake of the day (D) (E) (N) (G)

4.5

Traditional Uum Ali (D) (E) (N) (G) (M)
Baked puff pastry, milk, nuts and cream

4.5
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السندويشات
كلوب ()G) (D) (E
خس ،مايونيز ،دجاج ،لحم الديك الرومي المقد،
بيض ،طماطم

7.5

برجر لحم البقر االنجوس ()G) (M
خبز ،خس ،مخلل ،خيار ،لحم بقري ،طماطم وبصل

8.5

شاورما الدجاج ()G
شرائح الدجاج ،خبز الصاج ،فلفل ،طماطم ،بصل،
مخلل ،صوص الثوم

6

مكونات إضافية :بيض ،جبن الشيدر ،جبن الروكفورت ()E) (D
جميع السندويشات تقدم مع اختياركم من البطاطس المقلية ،سلطة على الجانب
او البطاطس المقرمشة

األطباق الرئيسية
بينيه أرابياتا ()V) (D) (G
صلصة الطماطم الحارة ،ثوم وبقدونس

5.5

ناسي غورنغ ()E) (G) (Y) (M) (SH) (M
األرز المقلي االندونيسي ،البيض المقلي ،اسياخ الدجاج والجمبري

8.5

دجاج كورما ()D) (N
خبز النان بالجبن ،أرز البخار وصلصة الزبادي بالخيار الهندية

7.5

شريحة لحم السالمون ()D) (F
خضار مقلي ،بطاطا على البخار وصوص
الزبدة بالليمون

7.5

المشاوي العربية المشكلة
شيش كباب ،شيش طاووق ،كفتة ،خبز عربي ،بقدونس،
بصل ،سلطة مشكلة

9

الحلويات

فواكه موسمية مقطعة طازجة ()H) (V

4.5

تارت التفاح ()D) (E) (G
رقائق العجين المخبوز ،آيس كريم الفانيال

5

تشيز كيك اليوم ()D) (E) (N) (G

4.5

ام علي التقليدية ()D) (E) (N) (G) (M
رقائق العجين المخبوز ،حليب ،مكسرات وكريمة

4.5
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المشروبات
BEVERAGES
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WAT E R

Still Water
Aqua Panna Still Water
San Pellegrino Sparkling Water

Small Large
0.5
1.5
2.2
3.5
2.2
3.5

CO L D B E V E R AG E S
Freshly squeezed juice (V)		2.5
Orange, grapefruit, carrot, watermelon,
apple, pineapple
Chilled juices (V)		1.5
Cranberry, mango, tomato
Soft drinks		1.2
Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Diet Sprite,
Soda Water, Tonic Water
Energy drinks		2.5
Dairy products (D)		2.5
Full cream milk, low fat milk, skimmed milk,
soya milk plain, low fat yoghurt, natural yoghurt
or fruit yoghurt
Iced coffee (D) 		2.5
Smoothies (D)		3.5
Berries or banana
Milkshakes (D)		3.5
Chocolate, strawberry, vanilla banana

HOT BEVERAGES
Espresso		
Double espresso		
Café Americano		
Cappuccino (D)		
Café latte (D)		
Arabic coffee		
Turkish coffee		
Hot chocolate

2
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3

Selection of teas		2.2
English breakfast, Earl Grey, Pure Chamomile Flowers,
Moroccan Mint, Green tea, Pure Peppermint leaves,
Jasmine tea
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المياه

صغير

المياه المحلية
أكوابانا
سان بيلليغرينو غازية

0.5
2.2
2.2

المشروبات الباردة

كبير

1.5
3.5
3.5

العصائر الطازجة
البرتقال ,البطيخ ,التفاح األخضر ,األناناس ,الجزر
جريب فروت

		

2.5

العصائر المعلبة
كرز ,المانجو ,الطماطم

		

1.5

المشروبات الغازية
سبرايت  /دايت سبرايت ,كوكا كوال  /دايت كوكا كول
ماء الصودا ,ماء التونيك ,كوكا كوال ,فانتا ,سبرايت

		

1.2

مشروب الطاقة

		

2.5

منتجات األلبان (		)D
الحليب كامل الدسم ،الحليب قليل الدسم ،الحليب منز
وع الدسم ،حليب الصويا سهل ،قليل الدسم أو
الزبادي الفاكهة

2.5

القهوة المثلج ()D

		

2.5

سموثيز ()D
التوت أو الموز

		

3.5

ميلكشاكيس ()D
شوكوال ،الفراولة ،الفانيليا الموز

		

3.5

المشروبات الساخنة

أسبريسو
دوبل أسبريسو
قهوة أمريكانو
كابوتشينو
التيه
قهوة العربية
قهوة التركية
الشوكوال الساخنة

		
		
		
		
		
		
		
		

تشكيلة من الشاى
الشاي المغربي مع النعناع ,أيرل غراي األصلي ,شاي النعناع ,بابونج,
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2
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
3
2.2
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BEERS

Bottle
Stella Artois 		
3
Heineken 		
3
Budweiser 		
2.8
Corona 		 3.2
Almaza 		
3
Efes Pilsener		
3

WINE
White wine
Hardys Stamp Chardonnay Semillon, Australia
Argento Pinot Grigio, Mendoza, Argentina
Carmen Chardonnay, Chile
Santa Julia Sauvignon Blanc, Mendoza, Argentina

Glass Bottle
3.8
3.8
4.7
4

17.5
17.5
21.5
19.5

Red wine
Santa Julia Cabernet Sauvignon, Mendoza, Argentina 3.8
De Bortoli Pinot Noir, Australia
5.5
Argento Syrah, Mendoza, Argentina
3.8

17.5
17.5
17.5

Sparkling wine
Cooks Sparkling Brut, California, USA

16.5

3.5

Champagne
Taittinger Brut

90

Please press “ROOM SERVICE” to order
or for tray collection.
All our dishes may contain traces of nuts, gluten and
dairy. Kindly inform your order taker if you are allergic
to any type of food. Our Kitchen team will be pleased to
assist with any dietary requirement.
All prices are in Omani Rials and are inclusive of
8% Service charge, 5% Municipality tax
and 4% Tourism fee
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بيرة

زجاج

		
		
		
		
		
		

ستيال أرتواز
هاينكن
بدويايزر
كورونا
ألمازا
إيفيس بيلسينر

نبيذ

3
3
2.8
3.2
3
3

زجاجة زجاج

الخمر األبيض
ارمينتو بينوت غريغيو ،مندوزا ،األرجنتين
هارديس ستامب شاردوناي سيميلون ،أستراليا
كارمن شاردونيه ،شيلي
سانتا جوليا ساوفيجنون بالنك ،مندوزا ،االرجنتين

3.8
3.8
4.7
4

17.5
17.5
21.5
19.5

نبيذ احمر
سانتا جوليا كابيرنت ساوفيجنون ،مندوزا ،األرجنتين
دي بورتولي بينوت نوير ،أستراليا
األرجنتيني سيرا ،مندوزا ،األرجنتين

3.8
5.5
3.8

17.5
17.5
17.5

النبيذ الفوار
ش راب كومس بروت الفوار ,كاليفورنيا،.أمريكي

3.5

16.5

شامبانيا
تيتنغر بروت

90

يرجى الضغط على خدمة الغرف للطلب
أو إلسترجاع صينية الطعام.
قد تحتوي أطباقنا على مكونات من المكسرات والجلوتين واأللبان .يرجى
إبالغ مستقبل طلبك إذا كانت لديك حساسية ألي نوع من المواد الغذائية.
فريق مطبخنا سيكونون سعداء للمساعدة في تقديم
أي متطلبات غذائية.
جميع األسعار باللاير العماني وشاملة  ٪5بلدية و ٪8
رسوم خدمة و%4سياحه.
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