
Breakfast “A la Carte” اإلفطار

القهوة

 العصائر الفواكة

الزبادي والشعير

طازج من مخبزنا

بانكيك ووافل وخبز توست فرنسي

Juice & Fruite

Cereals & Yoghurts 

 Fresh from our Bakery 

Pancakes, Waffles & French toast

Breakfast Favorite 

- Freshly squeezed fruit juice
(Orange, Water melon, carrot, pineapple) 

- Caned juice (Mango, pineapple, 
orange, grapefruit, tomato) 

- Corn flakes, Rice Crispies, Frosties 
All Bran, or Muesli served with your choice of 
hot or cold milk ( V | D I N ) 

- Natural or fruit flavored 
yoghurt (regular or low fat) (V | D) 

- An assorted basket of breads & 
pastries including Danish pastries, 
croissant, assorted rolls, toast, muffins 
& doughnuts served with preaserved, 
honey & butter (D | N I G I E) 

- Butter milk pancakes, waffles or French
cinnamon toast served with maple syrup (G | D I E I V)

Fresh eggs prepared to your preference:
 Two eggs fried, poached, boiled or scrambled, Egg 

white omelet, two egg omelet (V | E)  Plain or with 

your choice of filling (mushrooms, tomato, turkey 

ham, cheese, onion, chili or fresh herbs).

All the above are served with your choice of turkey 

bacon, pork bacon or chicken sausage with hash 

brown potatos & grilled tomato.

- Sliced seasonal fresh fruit platter

- Fresh American coffee,
espresso, cappuccino, cafe latte

- Turkish coffee, hot chocolate,
your choice of tea or hot  &
cold milk glass (full or low dat)

 - قهوة أمريكية ،اسبريسو،
كابتشينو ، كافيه التيه

 - قهوة تركية
 شوكوالتة ساخنة ،من اختيارك شاي أو كوب حليب

  ساخن او بارد (كامل أو قليل الدات)

- عصير فواكه طازجة
(برتقال ، شمام ، جزر ، أناناس)

- كورن فليكس ، أرز كريسبيز ، فروستيز.
 جميع النخالة أو الموسلي تقدم مع اختيارك مع حليب

(N I D | V) ساخن أو بارد

 - زبادي طبيعي أو بنكهة الفاكهة
(D | V) (عادي أو قليل الدسم)

 - سلة متنوعة من الخبز والمعجنات بما في ذلك
 المعجنات الدنماركية والكرواسون واللفائف

 المتنوعة والخبز المحمص والكعك والدونات تقدم
(E I G I N | D) مع المعلبات والعسل والزبدة

 - بان كيك باللبن والزبدة أو الوافل أو توست القرفة
(V I E I D | G) الفرنسي يقدم مع شراب القيقب

البيض الطازج المحضر حسب رغبتك:

- علب عصير
  (مانجو ، أناناس ، برتقال ، جريب فروت ، طماطم)

- شرائح فواكه موسمية طازجة

OMR 2.815

OMR 2.815

OMR 3.465

OMR 2.455

OMR 2.275

OMR 7.365

OMR 4.980

OMR 6.175

OMR 2.275

OMR 4.980

قائمة الطعام

Morning Beverage

 2 بيض مقلي ، مسلوق ، مسلوق أو مخفوق - عجة بياض البيض بيضتان

  (مشروم ، طماطم ، لحم ديك رومي (V | E)سادة أو مع اختيارك من الحشوة 
، جبن ، بصل ، فلفل حار أو أعشاب طازجة).

 يتم تقديم كل ما سبق مع لحم الديك الرومي المقدد أو نقانق الدجاج مع
البطاطا المهروسة والطماطم المشوية.

All prices are in Omani Rials and are inclusive 8% service 
charge, 5% VAT, 4% tourism fee and 5% municipality tax

A - Alcohol | B - Beef  | D - Dairy | E - Egg  | G - Gluten | N - Nuts | S- Seafood | V - Vegetarian | T - Turkey 
خضروات بيضمكسراتديك الرومي الكحوللحمألبانمخبوزات مأكوالت بحرية

جميع األسعار بالريال العماني شاملة 8٪ رسوم الخدمة
و 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 4٪ رسوم السياحة و 5٪ ضريبة البلدية



Lunch & Dinner الغداء والعشاء

 سلطة ومقبالت

Caesar Salad

Greek salad

- Prepared with Romano lettuce, anchovy-garlic 
dressing, Parmesan cheese and crouton (D | S | E)

- Enhance the salad and the flavours by adding:
*Char-grilled spice marinated chicken breast slice

 - محضر مع خس رومانو ، صلصة أنشوجة بالثوم ،
    جبن بارميزان وخبز

 - محضرة بأوراق خضراء ، جبنة الفيتا ، زيتون ، خيار،
 طماطم ،بصل أحمر ،أعشاب مع خل الليمون

 - اضافة نكهات وسلطات مع شريحة صدر دجاج متبلة
     ومشوية على الفحم

      - روبيان متبل بالبهارات مشوي

       - سلمون مدخن

قائمة الطعام

Salad & Appetizer

OMR 5.310

- Prepared with green leaves, Feta cheese, olive, 
cucumber, tomato, red onion, herbs with lemon 
vinaigrette (V)

OMR 6.390

Nicoise salad
- Prepared with green leave, char-grilled tuna, bell 
pepper, red onion ,olive, green bean, hard-boiled 
egg, potato and lemon vinaigrette (E)

OMR 7.365

Seared Beef Sirloin Salad
- Galangal, wild Lime Leaves,liquid Fish Sauce,Red 
Chili (B | S) OMR 7.365

Traditional Oriental Mezza
- Hummus,moutabal, tabouleh, fattoush, stuffed 
wine leaves olive, pickles and Arabic bread (V | N) OMR 5.310

Norvegian SalmonPlatter
- Sliced smoked salmon served with leaves,
horseradish creamy sauce & toasted bread (G) OMR 8.450

Hot mezze platter
- Served with meat sambousek, chicken wings 
Kebbeh and cheese sambousek (G | B) OMR 8.015

OMR 6.390

- Char-grilled spice marinated shrimp (S) OMR 8.015

- Smoked salmon OMR 8.450

 سلطة يونانية

 سلطة سيزر

 - محضرة من اوراق خضراء ،تونة مشوية ، فلفل،
 بصل أحمر ، زيتون ،فاصوليا خضراء ، بيض مسلوق

بطاطا وخل الليمون

 سلطة نيكواز

 - القولنجال (نبات جذري قريب من الزنجبيل) ،أوراق
 الليمون البري ،صلصة السمك الخفيفة والفلفل

األحمر

 سلطة لحم بقري سيرليون:

 - حمص ، متبل ،تبولة ، فتوش، ورق عنب محشي
 ،زيت زيتون ، مخلل وخبز عربي

 مزة شرقية تقليديه

 - شرائح سلمون مدخن تقدم مع أوراق خضراء
وصلصة كريمة الفجل والخبز المحمص

 طبق سلمون نرويجي

 - سمبوسة لحم وأجنحة دجاج ، سمبوسة جبة وكبة

طبق مزه ساخن

All prices are in Omani Rials and are inclusive 8% service 
charge, 5% VAT, 4% tourism fee and 5% municipality tax

جميع األسعار بالريال العماني شاملة 8٪ رسوم الخدمة
و 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 4٪ رسوم السياحة و 5٪ ضريبة البلدية

A - Alcohol | B - Beef  | D - Dairy | E - Egg  | G - Gluten | N - Nuts | S- Seafood | V - Vegetarian | T - Turkey 
خضروات بيضمكسراتديك الرومي الكحوللحمألبانمخبوزات مأكوالت بحرية

(D | S | E)

 (S)

 (V)

(E)

 (B | S)

(V | N)

(G)

 (G | B)



الغداء والعشاء

الفطائر

All prices are in Omani Rials and are inclusive 8% service 
charge, 5% VAT, 4% tourism fee and 5% municipality tax

Lunch & Dinner

 شاورما دجاج

الحساء

Croque-Monsieur

Chicken Shawarma

Grilled vegetable Panini

- Toasted bread served with chicken ham & cheese 
gratinated with emmenthal cheese (G | D)

- Marinated chicken with oriental spices rolled on
pita bread serve with garlic sauce (G)

فطيرة المونسير

 - خبز محمص يقدم مع دجاج وجبن
 مغطى بجبنة إيمنتال

 - دجاج متبل بالبهارات الشرقية ملفوف على خبز
 بيتا يقدم مع صلصة الثوم.

 پنير خضار مشوي

 - خضروات مشوية على خبز سياباتا مع صلصة
 البيستو والطماطم وجبنة الموزاريال.

 كلوب ساندويش تقليدي

 - محضرة بالخبز األبيض المحمص والخس والطماطم
 والمايونيز وشريحة الدجاج ولحم البقر أو لحم الخنزير المقدد

  والبيض

 انتركونتيننتال بيف برجر

 - برجر لحم بقري مشوي على خبز برجر محمص مع مايونيز ،
 كاتشب محلي الصنع ، خس ، طماطم ، خيار ، لحم بقري أو
 لحم خنزير مقدد وجبنة أو بيض عيون  يقدم معسلطة كول

سلو وحلقات بصل.

 حساء الطماطم والريحان

- تقدم مع الخبز المحمص البني مع الثوم وزيت الزيتون

 شوربة عدس

 - متبل بالكمون مع خبز بيتا مقلي وشرائح الليمون

- شوربة النودلز والبيض والدجاج

 يرافق الساندويتش بطاطس مقلية أو شرائح البطاطس
 وسلطة جانبية مع صلصة منزلية معلومات مسببة

 للحساسية.

قائمة الطعام

Sandwiches

OMR 5.525

- Grilled vegetable on a Ciabatta bread with pesto, 
tomato & Mozzarella cheese (V | N) OMR 5.310

Traditional club sandwich
- Prepared with white toasted bread, lettuce, 
tomato, mayonnaise, chicken slice, beef or pork 
bacon and sunny side-up egg (G | B or T | E)

OMR 6.390

Intercontinental beef burger
- Char-grilled beef burger on toasted burger bun 
with mayonnaise, home-made ketchup, lettuce, 
tomato, gherkin, beef or pork bacon and cheese or 
sunny side-up egg served with coleslaw salad &
onion rings (B | G | E | N)

OMR 8.015

Tomato basil soup
- Served with brown croutons tossed with garlic & 
olive oil (V) OMR 4.330

Oriental lentil soup

- Egg noodle chicken soup (D | G)

OMR 4.330- Spiced with cumin & accompanied with fried pita 
bread & lemon wedges (V)

OMR 4.980

The sandwich are accompanied by French fries or 
potato wedge and side salad with house

dressing Allergen info

OMR 5.850

Soup

جميع األسعار بالريال العماني شاملة 8٪ رسوم الخدمة
و 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 4٪ رسوم السياحة و 5٪ ضريبة البلدية

A - Alcohol | B - Beef  | D - Dairy | E - Egg  | G - Gluten | N - Nuts | S- Seafood | V - Vegetarian | T - Turkey 
خضروات بيضمكسراتديك الرومي الكحوللحمألبانمخبوزات مأكوالت بحرية

(D | G)

(V)

(V)

(B | G | E | N)

(G | B or T | E)

(V | N)

(G)

 (G | D)



All prices are in Omani Rials and are inclusive 8% service 
charge, 5% VAT, 4% tourism fee and 5% municipality tax

Lunch & Dinner الغداء والعشاء

القائمة الرئيسية

قائمة الطعام

Main Course

Dal Curry

Singapore Noodles

Pan-fry Sea Bream

- Stewed lentils served with white rice, pickles, 
papad am & chutney (V)

- Stir-fried egg noodle with crunchy vegetable and
coriander (E | V | N)

OMR 4.980

- Served with sauté ed pakchoi, creamy mashed 
potato and lemon butter sauce (D) OMR 10.400

Grilled king fish
- Marinated grilled king fish fillet served with
parsley potato & sautéed spinach (D)

OMR 11.700

Grilled prawn
- Marinated grilled king fish fillet served with
parsley potato & sautéed spinach (S) OMR 15.385

Lobster Thermidor
- Classic gratinated lobster with sautéed potato & 
buttered vegetables (S | A | D)

OMR 26.975

Roasted Chicken Legs
- With potatoes, fennel, tomatoes thyme and garlic OMR 8.125

Chicken Biryani
- Chicken gently simmered in a blend of Indian 
spices in between layers of aromatic basmati rice, 
served with raita, chutney & papad (N)

OMR 9.210

Traditional shish of mix grill
- Lamb kofta, lamb chop, shish kebab, shish taouk 
with oriental rice, onions-tomato salad & sumac 
spices (B)

OMR 11.700

OMR 5.525

دال كاري

 - عدس مطهي محمر يقدم مع أرز أبيض
  ، و مخلل باباد آم وشتني

المعكرونة السنغافورية

 - عدس مطهي محمر يقدم مع أرز أبيض
  ، و مخلل باباد آم وشتني

سمك البان المقلي
 - تقدم مع سوتيه إد باكشوي ، بطاطا

مهروسة كريمية وصلصة الليمون بالزبدة

 سمك كنعد مشوي
 - فيليه سمك كنعد مشوي متبل يقدم مع

بطاطس بقدونس و سبانخ سوتيه

 جمبري مشوي
 - فيليه سمك كنعد مشوي متبل يقدم مع

بطاطس بقدونس و سبانخ سوتيه

 كركند التيرميدور
 - جراد البحر مع البطاطا المقلية والخضروات

بالزبدة

 افخاض الدجاج المشويه
 - مع البطاطس والشمر والطماطم والزعتر

والثوم

 برياني دجاج
 - دجاج مطهو ببطء في مزيج من البهارات الهندية بين

طبقات أرز بسمتي ،يقدم مع رايتا ،تشتني وبابادام

 الكباب المشوي التقليدي
 - كفتة لحم ضأن ، شيش كباب ، شيش طاووق مع أرز

 شرقي ، سلطة بصل-طماطم و بهارات سماق

جميع األسعار بالريال العماني شاملة 8٪ رسوم الخدمة
و 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 4٪ رسوم السياحة و 5٪ ضريبة البلدية

A - Alcohol | B - Beef  | D - Dairy | E - Egg  | G - Gluten | N - Nuts | S- Seafood | V - Vegetarian | T - Turkey 
خضروات بيضمكسراتديك الرومي الكحوللحمألبانمخبوزات مأكوالت بحرية

(V)

(E | V | N)

(D)

(S)

(S | A | D)

(N)

(B)



All prices are in Omani Rials and are inclusive 8% service 
charge, 5% VAT, 4% tourism fee and 5% municipality tax

Lunch & Dinner

قائمة الطعام

Main Course

Sweet Endings

Grilled lamb chops

Grilled beef tenderloin

- Garlic marinated 5 lamb chops served with 
sautéed vegetable with herbs, potato jacket and
tomato salsa

- 220 GM of grilled beef fillet with ratatouille 
vegetables, spicy potato wedge and creamy green 
peppercorn sauce (B)

OMR 12.895

- Vanilla crème Brule
OMR 4.330

- Selection of Oriental pastries
OMR 4.300

New York cheesecake
- Served with vanilla sauce (E| D) OMR 4.330

Um Ali
- Classic Middle Eastern dessert prepared with puff 
pastry, milk and spices Please allow 25 minutes for 
cooking ( N | D)

OMR 4.980

Fresh fruit platter
- 5 sliced seasonal fruits and mint (V) OMR 4.980

OMR 13.540

جميع األسعار بالريال العماني شاملة 8٪ رسوم الخدمة
و 5٪ ضريبة القيمة المضافة و 4٪ رسوم السياحة و 5٪ ضريبة البلدية

الغداء والعشاء

القائمة الرئيسية

قطع اللحم المشوي

 - 5 قطع لحم غنم متبلة بالثوم تقدم مع خضار
 سوتيه مع األعشاب ، tekcaj ota top وصلصة

 الطماطم.

 نيويورك تشيز كيك

 - تقدم مع صوص الفانيال

 حال االم علي

 - مجموعة مختاره من المعجنات.

 - حلوى شرق أوسطية كالسيكية محضرة من
 المعجانت المنفوخه والحليب والمكسرات  تحتاج

25 دقيقة للطبخ.

 طبق فواكه طازجة

 - 5 شرائح فواكه موسمية و نعناع.

 لحم بقري مشوي

 - 220 جرام فيليه بقري مشوي مع راتاتوي خضار ،
شرائح البطاطا الجحارة وصوص فلفل أخضر كريمي

 - كريمة الفانيال المحمره

 الحلويات

A - Alcohol | B - Beef  | D - Dairy | E - Egg  | G - Gluten | N - Nuts | S- Seafood | V - Vegetarian | T - Turkey 
خضروات بيضمكسراتديك الرومي الكحوللحمألبانمخبوزات مأكوالت بحرية

 ( N | D)

(E| D)

(B)


