
Breakfast, Lunch, dinner  
and everything  

in between

اإلفطار والغداء والعشاء
وكل ما بينهما







B R E A K F A S T
Available from 6:00 AM to 11:3 0 AM

Continental Breakfast (M/G) 2000  calories
Choice of freshly squeezed juice:  Orange, 

Watermelon, Pineapple, Carrot or Pomegranate

Sliced seasonal fresh fruit, Fresh baked bakery 
basket with sliced toast bread

Served with Honey, Butter and Preserves 

Choice of Hot Beverages:  Americano, Cappuccino, 
Coffee Latte, Hot Chocolate, Tea or Milk .

SAR 115

American Breakfast (M/G/E) 710 calories
Choice of freshly squeezed juice: 

Orange, Watermelon, Pineapple, Carrot or 
Pomegranate

Sliced seasonal fresh fruit, Cold cuts
Choice of cereal: Cornflakes, Rice krispies, all-bran, 
Special K or Granola, Two fresh farm eggs of your 
choice: Sunny side Up, Scrambled, Poached, over 

easy, medium or hard boiled  Served with: Beef 
bacon, Chicken sausage, hash brown potato and 

roasted tomato, Freshly baked bakery basket with 
sliced toast bread. Served with Honey, Butter and 

Preserves 
Choice of Hot Beverages: 

Americano, Cappuccino, Coffee Latte, Hot 
Chocolate, Tea or Milk

SAR 150

Saudi Breakfast (E /G/M) 760 calories
Choice of freshly squeezed juice: Orange, 

Watermelon, Pineapple, Carrot or Pomegranate
Hummus, Lebneh, Arabic cheese platter, Sliced 

Tomato, Cucumber, and olives 
Shakshouka Egg, Foul Hijazi, Falafel, Lamb 

Mugalgal, Masoub, 
Selection of Arabic bread 

Choice of Hot Beverages: Americano, Turkish 
coffee or Tea with Mint.

SAR 125

Healthy Breakfast (E/G/M/SY) 400 calories
Choice of freshly squeezed juice:  Orange, 

Watermelon, Pineapple, Carrot or Pomegranate

Low fat Labneh with Cucumber, Tomato and Olives 
Quinoa with Avocado, Carrot, Spinach  Seasonal 
Sliced Fresh Fruit Low fat or Fruit Yogurt All Bran 
with Skimmed milk Egg White Herb Omelet with 

Roasted Tomatoes and Mushrooms Bakery Basket: 
Brown sliced and bread roll, Sultana Muffins 

with Cottage Cheese Low fat Honey & Preserve, 
Margarine Choice of Hot Beverages:  Americano, 

Soya or Almond milk Cappucino or herbal tea.

SAR 135

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (Mu) Mustard (M) Milk  

(Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

اإلفطار
متاح من 6:٠٠ صباحًا حتى ١١:3٠ صباحًاً

إفطار كونتيننتال )ح/غ( ٢٠٠٠ سعرة حرارية
إختيارك من العصائر الطازجة: برتقال ، بطيخ ، أناناس، 

جزر أو رمان، فواكه موسمية طازجة 
سلة مخبوزات طازجة مع شرائح خبز توست

يقدم مع العسل والمربى و الزبدة
إختيارك من المشروبات الساخنة:

 أمريكانو، كابتشينو ، قهوة التيه ، شوكوالتة ساخنة ، 
شاي أو حليب

١١5 ر.س
إفطار أمريكي )ح/غ/ب( ٧١٠ سعرة حرارية

إختيارك من العصائر الطازجة:
برتقال ، بطيخ ، أناناس ،جزر أو رمان

قطع فواكه موسمية طازجة، لحوم بارده
إختيارك من الحبوب:

كورن فليكس ، رايس كرسبي، نخالة كاملة ، 
سبيشال ك أو جرانوال 

أحتيارك من البيض الطازج من مزارعنا:
مقلي، مخفوق ، مسلوق وسط ، متوسط أو

مسلوق كامل تقدم مع لحم بقري مقدد ، نقانق
دجاج ، هاش براون بطاطس وطماطم مشوية سلة

مخبوزات طازجة مع شرائح خبز توست تقدم مع العسل 
والمربى والزبدة

إختيارك من المشروبات الساخنة:
أمريكانو ، كابتشينو قهوة التيه ، شوكوالتة ساخنة،

شاي أو حليب 
١5٠ ر.س

الفطور السعودي )ب/غ/ح( ٧6٠ سعرة حرارية
إختيارك من العصائر الطازجة: 

 برتقال ، بطيخ ، أناناس ،جزر أو رمان
حمص ، لبنه ، جبنة عربية ، شرائح طماطم، خيار ، 

زيتون, شكشوكة ، فول حجازي ، فالفل ، لحم مقلقل 
، معصوب تشكيلة من الخبز العربي
إختيارك من المشروبات الساخنة:

 أمريكانو ، قهوة تركية أو شاي بالنعناع
١25 ر.س

اإلفطار الصحي )ب/غ/ح/ص( ٤٠٠ سعرة حرارية
إختيارك من العصائر الطازجة: 

 برتقال ، بطيخ ، أناناس ،جزر أو رمان
لبنة قليلة الدسم مع خيار وطماطم وزيتون, كينوا مع 

األفوكادو والجزر والسبانخ فواكه موسمية طازجة, 
زبادي قليل الدسم أو زبادي بالفواكه حبوب نخالة مع 
حليب خالي الدسم أومليت بياض البيض باألعشاب 

مع الطماطم المحمصة والفطر سلة المخبوزات: 
شرائح خبز البني ولفائف خبز ، سلطانة مافن بالجبن 

الماعز والعسل قليل الدسم و المربى، مارجرين 
إختيارك من المشروبات الساخنة:أمريكانو, كابتشينو 

بحليب الصويا او بحليب اللوز أو شاي أعشاب
١35 ر.س

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )خ( خردل )ح( 

حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



B R E A K F A S T  À  L A  C A R T E

Vegetable Crudete 164 calories
Tomato, Celery, Cucumber, Avocado and mint.

SAR 25

You’re Choice of Fresh Fruit Juices 142 calories
Orange, Watermelon, Pineapple, Carrot or 

Pomegranate.
SAR 40

Your Choice of Fresh Smoothie (M)
161 calories 

Banana, Strawberry or Mango.

SAR 40

Yoghurt or Milk
Full Cream Milk (M) 61 calories

Low fat Milk (M) 34 calories
Soya Milk (SY) 52 calories

Natural Yoghurt (M) 63 calories
Low fat Yoghurt (M) 61 calories

Fruit Yoghurt (M) 90 calories
SAR 19

Cereals (M/G) 90 - 150 calories

Corn Flakes, Raisin Bran, All-bran, Rice Krispies or 
Granola Served with Hot or Cold milk .

SAR 35

Bircher Muesli (M/SY) 179 calories

With your choice of: Full-fat Milk, Low Fat Milk , 
Skimmed Milk or Soy Milk   .

SAR 35

Home made Granola (G/M) 309 calories

With seasonal fresh fruits and Yoghurt.

SAR 35

Hot Oatmeal (G/M/N) 361.5 calories

With Raisins and Pistachio Nuts.

SAR 35

Fresh Bakery (G) 1000 calories

Fresh baked Danish Pastries, Croissants, Muffins 
and Soft Rolls Served Butter and Preserve.

SAR 45

Fruit Platter 120 calories

Seasonal sliced fruits.

SAR 50

Cold Cuts (MU) 659 calories

Turkey, chicken, beef with gherkin pickles and 
mustard.

SAR 46

وجبة اإلفطار حسب الطلب

خضار موسمية 164 سعرة حرارية
طماطم وكرفس وخيار وأفوكادو ونعناع.

 25 ر.س

اختيارك من عصائر الفاكهة الطازجة
 14٢ سعرة حرارية

برتقال ، بطيخ ، أناناس ، جزر أو رمان.
 ٤٠ ر.س

اختيارك من السموثي الطازج  )ح(
161 سعرة حرارية

موز ، فراولة أو مانجو.
 ٤٠  ر.س

زبادي أو حليب
حليب كامل الدسم )ح( 61 سعرة حرارية 
حليب قليل الدسم )ح( ٣4سعرة حرارية 
حليب الصويا )ص/ح( ٥٢ سعرة حرارية
الزبادي الطبيعي )ح( 6٣ سعرة حرارية
زبادي قليل الدسم 61 سعرة حرارية
زبادي بالفواكه )ح( ٩٠ سعرة حرارية

 ١9 ر.س

حبوب ٩٠ – 1٥٠ سعرة حرارية 
رقائق الذرة ، نخالة الزبيب ، نخالة القمح  رايس كرسبيز 

أو جرانوال تقدم مع الحليب الساخن أو البارد.
 35 ر.س

بيرشر موسلي )ح/ص( 1٧٩ سعرة حرارية
مع حليب كامل الدسم وحليب فول الصويا وحليب

خالي الدسم أو قليل الدسم.
 35 ر.س

جرانوال محلية الصنع )ح /م( ٣٠٩  سعرة حرارية
مع فواكه موسمية طازجة و زبادي.

 35 ر.س

دقيق الشوفان الساخن )غ/ح/مك(
٣61.٥ سعرة حرارية
مع الزبيب والفستق.

 35 ر.س

مخبوزات طازجة )غ( 1٠٠٠ سعرة حرارية  
دانيش,كرواسون , مافن, سوفت رول يقدم مع زبدة 
والمربى  مخبوزة طازجة ، كرواسون ، مافن و سوفت 

رولز يقدم مع زبدة والمربى.
٤5 ر.س

طبق فواكه 1٢٠ سعرة حرارية
فواكه موسمية مقطعة.

 5٠ ر.س

لحوم باردة )خ( 6٥٩ سعرة حرارية
ديك رومي ، دجاج ، لحم بقري مع مخلل خيار وخردل.

٤6 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Labneh (M) 65 calories
Extra virgin Olive oil.

SAR 25

Cheese Platter (G/N/M) 1550 calories

Selection of cheese, dried fruit, grapes. Crackers 

SAR 46

Grilled Halloumi (M) 1550 calories

Tomato, Cucumber, Olives.
SAR 45

Foul Madame’s (V) 120 calories

Extra virgin Olive oil, vegetables, Cumin powder.

SAR 35

Two fresh farm eggs of your choice (E/G)

462 calories

Sunny side Up, Scrambled, Poached, Over easy, 
Meduim or Hard boiled Served with beef bacon, 

Chicken sausage, hash brown potato and roasted 
tomato.

SAR 65

Egg Benedict (E/G/F) 694  calories

Poached eggs, Smoked Salmon, English muffin, 
Hollandaise sauce.

SAR 77

Saudi Shakshuka (E/G) 462 calories

Scrambled eggs, Onion, Tomato, Parsley, Bell 
pepper.

SAR 49

French toast (G/M/E) 260 calories

Vanilla dipped, banana compote, cinnamon, icing 
sugar and toasted almond.

SAR 64

Waffles (E/G) 291 calories

Berries compote, maple syrup, icing sugar.

SAR 68

Golden Pancakes (E/G) 291 calories

Whipped butter, honey, maple syrup.

SAR 68

H E A LT H  &  W E A LT H

Sliced Grapefruit 84 calories
SAR 35

Eggs white (E/G) 84 calories
Spinach, Mushrooms, Roasted tomato

SAR 65

لبنة )ح( 6٥ سعرة حرارية
زيت الزيتون البكر الممتاز.

 25 ر.س

طبق جبن )ح/مك/غ( 1٥٥٠ سعرة حرارية
اجبان وفواكه مجففة مختارة تقدم مع العنب و 

المقرمشات.
٤6 ر.س

حلومي مشوي )ح( 1٥٥٠ سعرة حرارية
طماطم ، خيار ، زيتون.

 ٤5 ر.س

فول مدمس )خ( 1٢٠ سعرة حرارية
زيت زيتون بكر ممتاز ، خضروات ، كمون.

 35 ر.س

بيضتان طازجتان من اختيارك )ب/غ(
46٢ سعرة حرارية

مقلي ، مخفوق ، مسلوق  ، متوسط أو مسلوق 
كامل تقدم مع لحم بقري مقدد ، نقانق دجاج ، 

هاش براون بطاطس وطماطم مشوية

65 ريال سعودي

بيض بنديكت )ب/غ/س( 6٩4 سعرة حرارية
بيض مسلوق ، سالمون مدخن ، مافن إنجليزي ، 

صوص هولنديز.
 ٧٧ ر.س

الشكشوكة السعودية )ب/غ( 46٢ سعرة حرارية
بيض مخفوق ، بصل ، طماطم ، بقدونس ، فلفل 

رومي .
 ٤9 ر.س

توست فرنسي )غ/ح/ب( ٢6٠ سعرة حرارية
نكهة الفانيال ، كومبوت الموز ، قرفة ، سكر البودرة 

واللوز المحمص
 6٤ ر.س

الوافل )ب/غ( ٢٩1 سعرة حرارية
كومبوت التوت ، شراب القيقب ، سكر  البودرة.

 68 ر.س

فطائر بان كيك )ب/غ( ٢٩1 سعرة حرارية
زبدة مخفوقة ، عسل ، شراب القيقب.

 68 ر.س

صحتك ثروتك

شرائح الجريب فروت  ٨4 سعرة حرارية
35 ر.س

بياض البيض )غ/ب( ٨4 سعرة حرارية
سبانخ ، فطر ، طماطم محمصة

65 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Low Fat Yogurt (M) 84 calories
SAR 19

Low Fat Fruits Yogurts (M) 84 calories
SAR 19 

House baked whole wheat bread (G)
260 calories

Honey, Low fat preserves
SAR 45

Gluten Free Breakfast 260 calories
Ask your order taker for Gluten free Breakfast of 

the day
SAR 50 

A L L  D AY  D I N I N G  M E N U

Available from 11:30 AM to 00:00 PM

S O U P S

Golden French Onion Soup (M/G)
 200 calories

Served with gruyere Cheese croton.

SAR 55

Indian Roasted Tomato Soup (G/M)
118 calories

Tomato creamy, Masala croton.

SAR 45

Prodo Di Pollo (G) 134 calories
Chicken vegetables soup.

SAR 55

Arabian lentil Creamy Soup (G)
159 calories 

Garnished with Pita Crisps & Lemon Wedges.

SAR 45

Chef soup of the day average (G/M) 180 calories 
Please ask your order taker of the soup of the day.

SAR 50

A R A B I C  C O L D  M E Z Z A

Hummus (G/Se) 166 calories
Chickpeas Puree, Lemon Juice & Sesame Paste .

SAR 40

Mutable (M/G/Se) 142 calories
Eggplant Mashed, Lemon Juice & Sesame Paste

SAR 40

زبادي قليل الدسم )ح( ٨4 سعرة حرارية
١9 ر.س

زبادي فواكه قليل الدسم ٨4 سعرة حرارية
١9 ر.س 

خبز القمح الكامل المخبوز محليًا )غ(
 ٢6٠ سعرة حرارية

عسل , مربى قليلة الدهن
٤5 ر.س

إفطار خالي من الغلوتين ٢6٠ سعرة حرارية
اسأل متلقي الطلب عن وجبة إفطار خالية من 

الغلوتين لهذا اليوم
5٠ ر.س

قائمة طعام طوال اليوم

متاح من الساعة١١:3٠ صباًحا حتى٠٠:٠٠ مساًء

الشوربة

 شوربة البصل الفرنسية  – )ح/غ( ٢٠٠ سعرة حرارية
تقدم مع خبز المحمص بجبنة الجروير.

55 ر.س

شوربة الطماطم الهندية )ح/غ(
 11٨ سعرة حرارية

طماطم بالكريمة ، والخبز المحمص بنكة المساال .
٤5 ر.س

شوربة الدجاج والخضار  )غ( 1٣4 سعرة حرارية
شوربة دجاج بالخضروات.

55 ر.س

شوربة العدس )غ(
1٥٩ سعرة حرارية

مزين برقائق بيتا المقرمشة و ودجز الليمون.
٤5 ر.س

حراريةشوربة الشيف اليوم متوسط )ح/غ( 1٨٠ سعرة 
من فضلك إسأل متلقي طلبك عن شوربة اليوم.

5٠ ر.س

مازة عربية باردة

حمص )س/غ( 166 سعرة حرارية
الحمص المهروس وعصير الليمون طحينة السمسم

  ٤٠ر.س

متبل )ح/غ/س( 14٢ سعرة حرارية
الباذنجان المهروس وعصير الليمون ومعجون 

السمسم.
٤٠ ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Tabbouleh (G) 69  calories
Salad of Broken Wheat, Parsley, Tomato & Lemon 

Juice.

SAR 45

Mint Labneh (M) 98 Calories
Labneh with Dried Mint & Olive Oil .

SAR 35

Grape Leaves 186 calories
Stuffed Tomato, Rice & Lemon juice.

SAR 65

Babaghanouj 120 calories
Grilled Eggplant with Tomato Bell pepper, lemon 

Juice & Olive oil.
SAR 40

Fattoush (G) 263 calories
Seasonal Fresh Vegetables with Crispy Bread & 

Sumac.

SAR 45

Cold Mezza Platter (M/G) 399 calories

Included Hummus, Mutable, Tabbouleh, Labneh 

with mint, Grape Leaves with pickles and olives.
SAR 75

S A L A D  &  A P P E T I Z E R S

Tomato Mozzarella (M/G/N) 220 calories
With Croquette Salad, Pesto & Grilled Focaccia.

SAR 75

Market Picked Garden Salad (M) 55 calories
Choice of Dressing; Italian, French, Thousand Island 

or Blue Cheese.

SAR 60

Caesar Salad (MU/E/M/F/G) 170 calories
Romaine Lettuce with Shaved Parmesan Cheese, 

Anchovies, Croutons, Bacon.

SAR 70

Add Shrimp (Ms) 233 calories

SAR 45

Add Chicken 351 calories

SAR 30

Poached Chicken Salad (MU) 300 calories
With Lettuce Bacon, Avocado, Cucumber and Grain 

Mustard Dressing.

SAR 67 

تبولة )غ( 6٩ سعرة حرارية
سلطة البرغل والبقدونس والطماطم

وعصير الليمون.
٤5 ر.س

لبنة باالنعناع )ح( ٩٨ سعرة حرارية
لبنة بالنعناع المجفف وزيت الزيتون.

35 ر.س
ورق عنب  1٨6 سعرة حرارية

ورق العنب مع األرز ,الطماطم ,العصير الليمون ودبس 
الرمان.

65 ر.س

باباغنوج 1٢٠ سعرة حرارية
باذنجان مشوي مع الطماطم والفلفل وعصير الليمون 

وزيت الزيتون
٤٠ ر.س

فتوش )غ( ٢6٣ سعرة حرارية
خضروات موسمية مع خبز مقرمش

وسّماق.
٤5 ر.س

طبق مازة بارد )ح/غ( ٣٩٩ سعرة حرارية
تشمل حمص ، متبل ، تبولة ، لبنة بالنعناع ، ورق عنب 

مع مخلل وزيتون.
٧5 ر.س

سلطة ومقبالت
 

طماطم موزاريال)ح/غ/مك(٢٢٠ سعرة حرارية

مع سلطة خضراء  والبيستو والفوكاتشيا المشوية.
٧5 ر.س

سلطة خضراء )ح( ٥٥ سعرة حرارية
اختيار الصوص إيطالي ، فرنسي ، ثاوزند آيالند أو 

بلو تشيز.

6٠ ر.س

سلطة القيصر )غ/س/خ/ح/ب( 1٧٠ سعرة حرارية
خس روماني مع جبنة بارميزان مبشورة ، انشوجة ، خبز 

محمص ، لحم مقدد.
٧٠ ر.س

إضافة الجمبري )م( ٢٣٣ سعرة حرارية

٤5 ر.س

إضافة دجاج ٣٥1 سعرة حرارية

3٠ ر.س

سلطة الدجاج المسلوق )خ( ٣٠٠ سعرة حرارية
مع الخس الحم المقدد واألفوكادو والخيار

وصوص الخردل
 6٧ ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Greek Salad (Mu/M) 179 Calories
Feta Cheese, Tomato, Onion, Cucumber, Lettuce, 

Calamata olives & Greek dressing.

SAR 63

Smoked Atlantic salmon (F/G) 235 Calories
Smoked Atlantic salmon with Lemon, Capers, 

Shallots, Dill and Toasted Rye Bread.

SAR 105

Prawn Cocktail (E/Ms) 234 calories
Marinated Prawn served with Lemon, Cocktail Sauce.

SAR 105

Cheese Plater (M/G/N) 1550 calories
Selection of cheese, dried fruit, grapes. Crackers 

and fruit shanti.

SAR 75

Cold Cut (MU) 659 calories
Turkey, chicken, beef with gherkin pickles and 

mustard.

SAR 75

Niçoise Salad (F/Mu/E)  150 calories
Green beans, tomato, potato, lettuce, tuna fish, 

black olive, boiled eggs and vinegar dressing.

SAR 80

H O T  M E Z Z A

Grilled Haloumi (M) 177 calories
Muscalan salad, pomegranate molasses .

SAR 55

Fried Kibbeh (G) 440 calories
Stuffed broken Wheat with minced lamb.

SAR 40

Vegetable Spring Rolls (G) 141 calories
Served with sweet chili sauce.

SAR 38

Cheese Sambosak (G/M) 372 calories 
SAR 38

Chicken Sambosak  (G) 362 calories
SAR 40

Assorted Hot Mezza (M/G) 590 calories
Fried Kibbeh, Vegetable Spring Roll, Cheese & 

Chicken Sambosak.

SAR 75

سلطة يونانية )ح/خ( 1٧٩ سعرة حرارية
جبنة فيتا ، طماطم ، بصل ، خيار ، خس ، زيتون 

كاالماتا ، صلصة يونانية
63 ر.س

سمك السلمون األطلسي المدخن )س/غ(
٢٣٥ سعرة حرارية

سمك السلمون األطلسي المدخن مع الليمون وفطر 
الكابري والكراث والشبت وخبز الشعير المحمص

 ١٠5 ر.س 

كوكتيل روبيان )ب/م( ٢٣4 سعرة حرارية
روبيان متبل يقدم مع ليمون وصوص كوكتيل.

١٠5 ر.س

طبق جبن )ح/مك/غ( 1٥٥٠ سعرة حرارية
اختيار الجبن والفواكه المجففة والعنب.المقرمشات  

والفواكه شانتي.

٧5 ر.س

لحوم باردة )خ( 6٥٩ سعرة حرارية
ديك رومي ، دجاج ، لحم بقري مع مخلل خيار وخردل.

٧5 ر.س

سلطة نسواز )س/خ/ب( 1٥٠ سعرة حرارية
فاصوليا خضراء ، طماطم ، بطاطس ، خس ، تونة ، 

زيتون أسود ، بيض مسلوق ، صوص الخل.

8٠ ر.س

مازة ساخنة

حلومي مشوي )ح( 1٧٧ سعرة حرارية
سلطة خضراء  ، دبس رمان.

55 ر.س

كبة مقلية )غ( 44٠ سعرة حرارية
برغل محشو بلحم الغنم المفروم .

٤٠ ر.س

لفائف الخضار  )غ( 141 سعرة حرارية
تقدم مع صلصة الفلفل الحلو والحار .

38 ر.س

سمبوسك الجبن )غ/ح( ٣٧٢ سعرة حرارية
38 ر.س

سمبوسك الدجاج )غ( ٣6٢ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

مازة ساخنة متنوعة )ح/غ( ٥٩٠ سعرة حرارية
كبة مقلية ، سبرينج رول خضار ، سمبوسك جبنة 

ودجاج.
٧5 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



V O C O  S N A C K S

Breaded coconuts Shrimps (G/Mu/E) 135 
calories

With Chili Dip.

SAR 86

BBQ Buffalo wings 589 calories
With Golden Fries.

SAR 70

Buttered Mozzarella Sticks (M/N/G/E) 320 
calories

With tomato basil sauce.

SAR 65

French Fries (M) 320 calories 
Plain or with Cheddar melted cheese l.

SAR 35

S A N D W I C H E S  &  B U R G E R ’ S

Minute Angus Beef Steak (G/M) 418 calories
Baguette with Caramelized onions, Mushroom 

cream
SAR 95

VOCO Club Sandwich (G/E/M) 380 calories
Pan-fried Chicken breast, Turkey ham, Beef 
bacon, Fried Egg, Cheese, Tomato, Iceberg 

Lettuce & Mayonnaise in Slice Bread
SAR 78

Prime Beef Angus Burger (G/M/Se) 520 calories
Grilled prime Patty Beef Burger on Toasted Sesame 

Roll, Tomato, Onion Rings & Cheddar Cheese
SAR 95

Chicken Burger (G/M/Se) 480 calories
Chicken Breast  on Toasted Sesame Roll, Tomato 

Grilled Onions & Cheddar Cheese
SAR 86

Chicken Panini (G/M) 680 calories
Panini Bread with Arugula, Tomato, Mozzarella 

and Basil
SAR 82

Choice of Cold Sandwiches 201 calories
Cheese (G/M) 261Cal
Chicken (G) 340 Cal
Tuna (G/F) 438 Cal

SAR 40

All Sandwiches & Burger are served with 
Coleslaw Salad & Cajun French FriesCreamed 

وجبات فوكو الخفيفة

روبيان بجوز الهند المقرمش )غ/م/ب(

 1٣٥ سعرة حرارية - مع صلصة الفلفل الحار.
86 ر.س

اجنحة الدجاج بصوص الباربيكو  ٥٨٩ سعرة حرارية
مع بطاطا مقلية.

٧٠ ر.س 

أصابع الموزاريال بالزبدة )ح/غ/ب/مك( ٣٢٠ سعرة 

حرارية - مع صلصة الطماطم والريحان.
65 ر.س

بطاطس مقلية )ح(  ٣٢٠ سعرة حرارية
سادة أو مع جبنة شيدر ذائبة.

35 ر.س

الساندويتشات 

 
مينوت شراحات لحم االنجوس البقري )غ/ح(

 41٨ سعرة حرارية - باجيت مع البصل المكرمل وكريمة 
الفطر

95 ر.س

فوكو كلوب ساندويتش )غ/ح/ب( ٣٨٠ سعرة حرارية
صدر دجاج مقلي ، ديك رومي ، لحم بقري مقدد ، 

بيض مقلي ، جبنة ، طماطم ، خس آيسبرغ ومايونيز 
في شرائح خبز

٧8 ر.س

برايم بيف أنجوس برجر )سم/ح/غ( ٥٢٠ سعرة حرارية
برجر لحم بقري مشوي ,خبز السمسم المحمص

, طماطم, حلقات البصل وجبنة الشيدر

برجر الدجاج )سم/ح/غ(
 4٨٠ سعرة حرارية

صدر دجاج مشوي مع خبز السمسم,طماطم, بصل 
مشوي وجبنة الشيدر 

86 ر.س

ساندويتش الدجاج مع خبز البنيني  )ح/غ(
 6٨٠ سعرة حرارية - خبز بانيني مع جرجير ، طماطم ، 

موزاريال وريحان
82 ر.س

اختيارك من السندويتشات الباردة
الجبن )غ/ح( ٢61 س. ح 
الدجاج )غ( ٣4٠ س. ح 

 التونة )غ/س( 4٣٨ س.ع
٤٠ ر.س

يتم تقديم جميع الساندويتشات والبرغر مع سلطة 
كول سلو وبطاطا الكاجن المقلية

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )سم( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



P A S TA  &  P I Z Z A 

Fettuccini Alfredo (G/M/E) 312 calories
Chicken, Mushroom Cream Sauce 

SAR 88

Lasagna (G/M/E) 470 calories
Meat Bolognaise, Béchamel, Parmesan cheese

SAR 100

Penne Arrabiata (G/M/E) 280 calories
Spicy Tomato Sauce, Olives

SAR 72

Spaghetti Bolognese (G/M/E) 600 calories
Meat Bolognaise, Italian Parsley, Parmesan cheese  

SAR 92

Ale Verdure Grigliate Pizza (G/M) 410 calories
Tomato Sauce, Mozzarella, grill vegetables 

SAR 80

Gondola Pizza (G/M) 611 calories
Tomato sauce, mushroom, and mozzarella cheese 

SAR 80

Margherita Pizza (G/M) 519 calories
Tomato Sauce, Cheese, Basil 

SAR 75

Frutti di Mare Pizza (G/M/F/Ms) 312 calories
Seafood Pizza with Tomato sauce, 263 

SAR 95

Quattro Formaggi Pizza (G/M)  630 calories
Tomato Sauce, Four different kinds of cheese 

SAR 87

M a i n  C o u r s e

Grilled Spring Chicken (G/E) 348 calories
Served with French Fries & Garlic Dip

SAR 85

Shish Tawook (G/E) 248 calories
Served with French Fries & Garlic Dip .

SAR 75

Kofta Meat (G/M/SE) 258  calories
Served with French Fries & Tahina Dip 

SAR 78

Shish Kabab (Awsal) (G/E) 412  calories
Served with French Fries & Garlic Dip.

SAR 110

باستا و بيتزا

فيتوتشيني ألفرويد باستا )غ/ح/ب(  
٣1٢ سعرة حرارية - دجاج ، صوص كريمة الفطر

88 ر.س

الزانيا )غ/ح( 4٧٠ سعرة حرارية
لحم بولونيز ، بشاميل ، جبنة بارميزان

١٠٠ ر.س

بينى بصوص الطماطم الحار )غ( ٢٨٠ سعرة حرارية
صلصة طماطم حارة، زيتون

٧2 ر.س

سباغيتي بولونيز )غ/ح( 6٠٠ سعرة حرارية
لحم بولونيز ، بقدونس إيطالي ، جبنة بارميزان

92 ر.س
بيتزا الخضار المشوية  )غ/ح( 41٠ سعرة حرارية
صلصة طماطم ، موتزاريال ، خضروات مشوية

8٠ ر.س

بيتزا الفطر )غ/ح( 611 سعرة حرارية
صلصة طماطم ، مشروم و جبنة موزاريال

8٠ ر.س

بيتزا مارغريتا )غ/ح( ٥1٢ سعرة حرارية
صلصة طماطم ، جبنة ، ريحان

٧5 ر.س

بيتزا المأكوالت البحرية )غ/ح/س/م( 
٣1٢ سعرة حرارية - بيتزا المأكوالت البحرية مع صلصة 

الطماطم و الموزاريال
95 ر.س

بيتزا االجبان االربعة )غ/ح( 6٣٠ سعرة حرارية
صلصة الطماطم ، أربعة أنواع مختلفة من الجبن

8٧ ر.س

الطبق الرئيسي

دجاج مشوي )غ/ب( ٣4٨ سعرة حرارية
تقدم مع بطاطس مقلية وثومية.

85 ر.س

شيش طاووق )غ/ب( ٢4٨ سعرة حرارية
تقدم مع بطاطس مقلية وثومية.

٧5 ر.س

كفتة لحم )ح/غ/سم( ٢٥٨ سعرة حرارية
تقدم مع بطاطس المقلية وصلصة الطحينة.

٧8 ر.س

شيش كباب )أوصال( )غ/ب( 41٢ سعرة حرارية
تقدم مع بطاطا مقلية وثومية.

١١٠ ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Grilled Arabian Gulf Lobster (Ms/M) 560 calories
Served with Lemon-Butter Sauce.

SAR 184

Seafood Platter (Ms/M/F) 819  calories
Grilled Hammour, Calamari, Mussels, Tiger Prawn 

SAR 250 

Grill Tiger Prawns (Ms) 900 calories
With garlic lemon Provencal.

SAR 150 

Baby Lamb Chops (G/M) 750 calories
Served with potato puree and Grilled Vegetables

SAR 140

Mixed Grilled (E/G/Se) 775  calories
Lamb Chops, Shish Tawook, Shish Kabab, Kofta 

accompanied with Grilled tomato and Onion.

SAR 180

Hammour Fish (F/M) 210 calories
Pan-Fried Hammour fillet served with vegetables Mashed 

potato and lemon dill sauce.

SAR 140

Saudi Chicken Kabsa (N) 380 calories
Rise Cooked with Chicken Served with Dougus, Tomato 

Carrot Chutney.

SAR 120

Grilled Atlantic salmon (F/M) 365 calories
Sauteed vegetables, Mashed potato and choice: BBQ, 

Sauce, Gravy Sauce or Herbal Butter Sauce.

SAR 170

Angus Beef (M) 520  calories
Sauteed vegetables, Mashed potato and choice: BBQ, 

Sauce, Gravy Sauce or pepper corn and mushroom 
sauce.

SAR 205

I n d i a n  C o r n e r

Indian Chicken Curry (G/M) 381 calories
Served with Poppadum, Mango Chantey, Raita & White Rice.

SAR 85

Indian Butter Chicken (G/M) 381 calories
Served with Poppadum, Mango Chantey, Raita & White Rice.

SAR 88

استاكوزا الخليج العربي )ح/م( ٥6٠ سعرة حرارية
تقدم مع صلصة الليمون بالزبدة.

١8٤ ر.س

طبق المأكوالت البحرية )س/م/ح( ٨1٩ سعرة حرارية
هامور مشوي ، كاليماري ، بلح البحر ، روبيان تايجر.

25٠ ر.س

روبيان كبير مشوي )م( ٩٠٠ سعرة حرارية
مع الثوم والليمون بروفنسال.

١5٠ ر.س

ريش لحم الضأني  )ح/غ( ٧٥٠ سعرة حرارية
تقدم مع بطاطا مهروسة وخضار مشوية.

١٤٠ ر.س 

مشاوي مشكلة )ب/سم/غ( ٧٧٥ سعرة حرارية
ريش لحم الضأن ، شيش طاووق ، شيش كباب ، كفتة 

مع طماطم مشوية وبصل.
١8٠ ر.س

سمك الهامور )ح/س( ٢1٠ سعرة حرارية
هامور مقلي يقدم مع الخضار والبطاطس المهروسة 

وصلصة الليمون والشبت.

١٤٠ ر.س

كبسة دجاج سعودي )مك( ٣٨٠ سعرة حرارية
رز مطبوخ مع الدجاج يقدم مع دوقوس ، طماطم و 

جزر.
١2٠ ر.س

سلمون األطلسي المشوي )س/ح(
 ٣٥6 سعرة حرارية - خضروات سوتيه ، بطاطس 

مهروسة مع اختيارك: باربيكيو ، صوص ، صوص 
جريفي أو صوص زبدة باألعشاب.

١٧٠ ر.س

لحم بقر انجوس فيله )ح( ٥٢٠ سعرة حرارية
خضروات سوتيه ، بطاطس مهروسة مع اختيارك: 
باربكيو ، صوص ، جريفي صوص او فلفل كورن و 

صوص مشروم.
2٠5 ر.س

الركن الهندي

دجاج بالكاري الهندي )ح/غ( ٣٨1 سعرة حرارية
تقدم مع بوبادوم ، مانجو شانتي ، رايتا وأرز أبيض.

85 ر.س

دجاج بالزبدة على الطريقة الهندية )ح/غ(
 ٣٨1 سعرة حرارية - تقدم مع بوبادوم ، مانجو شانتي 

، رايتا وأرز أبيض.
88 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



 Biryani (G/M/N)
Served with Poppadum Mango, Pickle & Raita & 

Rice.

Lamb 430 calories
SAR 130

Chicken 470 calories
SAR 120

Shrimp (Ms) 394 calories
SAR 140

V E G E TA R I A N  C O R N E R

Turkish Imam Bayild 210 calories
Roasted eggplant topped with Green bell pepper, 

white onion, and tomato cheery Sauce.

SAR 100

Saag Paneer (M) 470 calories
Spinach and Cottage Cheese with Cumin, Garlic 

served with Steamed Rice.
SAR 100

Thai vegetable Curry (M/V) 208 calories
Seasonal Vegetables tossed with yellow curry 

sauce, Steamed rice.

SAR 100

S I D E  D I S H E S

Steam rice  200 calories
SAR 35

Sauteed vegetables  150 calories
SAR 35

French Fries 150 calories
SAR 35

Mashed potato (M) 200 calories 
SAR 35

Kabsa Rice 150 calories 
SAR 45

D E S S E R T S
 

Crème Brule (E/M) 687 calories 

SAR 45

Crème Caramel (E/M) 222 calories

SAR 45

Mohalabia (M/N) 237 calories

SAR 45

Seasonal cut Fruits 120 calories

SAR 55

برياني)ح/غ/مك(
تقدم مع بوبادوم مانجو ، مخلل و رايتا و أرز.

لحم غنم 4٣٠ سعرة حرارية
١3٠ ر.س

دجاج 4٧٠ سعرة حرارية
١2٠ ر.س

جمبري )م( ٣٧4  سعرة حرارية
١٤٠ ر.س

الركن النباتي

إمام تركي بايلد ٢1٠ سعرة حرارية
باذنجان مشوي مغطى بالفلفل األخضر والبصل 

األبيض وصوص الطماطم الكرزية.
١٠٠ ر.س

صاج بانير )ح( 4٧٠ سعرة حرارية
سبانخ وجبنة قريش بالكمون والثوم تقدم مع أرز على 

البخار.
١٠٠ ر.س

خضار بالكاري على الطريقه التايلندية
 ٢٠٨ سعرة حرارية - خضروات موسمية مغطاة 

بصوص كاري أصفر وأرز مطهو على البخار.
 ١٠٠ ر.س

األطباق الجانبية
 

أرز على البخار  ٢٠٠ سعرة حرارية
 35 ر.س

خضروات سوتيه 1٥٠ سعرة حرارية
35 ر.س

بطاطس مقلية 1٥٠ سعرة حرارية
35 ر.س

بطاطس مهروسة )ح( ٢٠٠ سعرة حرارية
35 ر.س

أرز كبسة 1٥٠ سعرة حرارية
٤5 ر.س

حلويات

كريم بروليه )ب/ح( 68٧ سعرة حرارية
٤5 ر.س

كريم كراميل )ب/ح( 222 سعرة حرارية
٤5 ر.س

مهلبية )مك/ح( 23٧ سعرة حرارية
٤5 ر.س

فواكه موسمية مقطعة ١2٠ سعرة حرارية
55 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Trio Chocolate Mousse (E/M) 418 calories

SAR 70

Tiramisu Cake (E/G/M) 492 calories

SAR 75

Opera Cake (G/E/N) 220 calories

SAR 65
Raspberry Backed Cheese Cake (M/G/E) 

329 calories

SAR 75

Assorted Arabic Sweets (G/N) 600 calories

SAR 65

Chocolate Magnum  (G/M/E/N) 480 calories

SAR 70 

Umm Ali (M/G/E/N) 604 calories

SAR 55 

Ice Cream per Scoop (M/E/N) 220 calories

SAR 19

موس الشوكالتة )ب/ح( ٤١8 سعرة حرارية
٧٠ ر.س

كيك التيراميسو )غ/ح/ب( ٤92 سعرة حرارية

٧5 ر.س
أوبرا كيك )غ/ب/م( ٢٢٠ سعرة حرارية

65 ر.س

كيكة الجبن مع التوت  البري  )غ/ح/ب(
 ٣٢٩ سعرة حرارية 

٧5 ر.س

تشكيله من الحلويات العربية )غ/مك( 6٠٠ سعرة 

حرارية
65 ر.س

شوكال الماجنوم )غ/ح/مك/ب( 4٨٠ سعرة حرارية
٧٠ ر.س

أم علي )غ/ح/ب/مك( 6٠4 سعرة حرارية

55 ر.س

كرات ايس كريم  )مك/ح/ب( ٢٢٠ سعرة حرارية

١9 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



C H I L D R E N ’ S  M E N U
 

Chicken Nuggets  (E/G) 416 calories
with Coleslaw & French Fries.

SAR 35

Mini Burger (G/M/E)
Slider cheese beef burger with Coleslaw & French 

Fries 397 calories
SAR 55

Slider Chicken burger with Coleslaw & French Fries 
207  calories

SAR 45

Fish & Chips (G/F/E) 180 calories
Breaded Fish Finger with Coleslaw & French Fries.

SAR 50

Spghetti Meatballs (G/E/M) 100 calories
Tomato Herb Sauce & Grated Parmesan Cheese.

SAR 40

Fried Potato (G)  160 calories
French Fries or Smiley Potato fries.

SAR 25

Pizza Margherita (G/M) 210 calories
SAR 45

Hotdog Pizza (G/M) 260 calories
SAR 50

قائمة طعام األطفال

دجاج نجت )غ/ب( 416 سعرة حرارية
بنيى الدجاج مع سلطة ملفوف وبطاطا مقلية.

35 ر.س

برغر صغير )غ/ح/ب(
برجر لحم بقري ساليدر مع كول سلو وبطاطس مقلية  

٣٩٧ سعرة حرارية.
55 ر.س

برجر دجاج ساليدر مع كول سلو وبطاطس مقلية
٢٠٧ سعرة حرارية

 ٤5 ر.س

أصابع السمك )غ/ب/س( 1٨٠ سعرة حرارية
اصابع سمك بالبقسماط مع كولسلو و بطاطا مقلية.

5٠ ر.س

معكرونة كرات اللحم )ح/ب/غ( 1٠٠ سعرة حرارية
صلصة الطماطم باألعشاب وجبنة البارميزان 

المبشورة.
٤٠ ر.س

بطاطس مقلية  )غ( 16٠ سعرة حرارية
بطاطس مقلية او بطاطس سمايلي المقلية.

25 ر.س

 بيتزا مارغاريتا  )غ/ح( ٢1٠ سعرة حرارية.
٤5 ر.س

بيتزا هوت دوج. )غ( ٢6٠ سعرة حرارية
.

5٠ ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



S O U P
 

Indian Roasted Tomato Soup (G/M)
118 calories

Tomato creamy, Masala croton.

SAR 45

Prodo Di Pollo (G) 134 calories
Chicken vegetables soup.

SAR 55

Arabian lentil Creamy Soup (G)
159 calories 

Garnished with Pita Crisps & Lemon Wedges.

SAR 45

S A L A D

Caesar Salad (G/M/E/F/Mu) 170 calories
Romaine Lettuce with Shaved Parmesan Cheese, 

Anchovies, Croutons, Bacon.

SAR 70

Add Shrimp (Mu) 233 calories

SAR 45

Add Chicken 351 calories

SAR 30

Market Picked Garden Salad (Mu/E/M/G/)
 55 calories - Choice of Dressing; Italian, French, 

Thousand Island or Blue Cheese.

SAR 60

Tomato Mozzarella (G/M/N) 220 calories
With Croquette Salad, Pesto & Grilled Focaccia.

SAR 75

شوربة 

شوربة الطماطم الهندية )ح/غ( 11٨ سعرة حرارية
طماطم بالكريمة ، ماساال الخبز المحمص.

٤5 ر.س

شوربة الدجاج مع  الخضار  )غ( 1٣4 سعرة حرارية
شوربة دجاج بالخضروات.

55 ر.س

شوربة العدس مع الخبز العربي المحمص  )غ(
1٥٩ سعرة حرارية

مزين برقائق بيتا المقرمشة و ودجز الليمون.
٤5 ر.س

سلطة
 

سلطة القيصر )ح/ب/خ/غ/س( 1٧٠ سعرة حرارية
خس روماني  مع جبنة بارميزان مبشورة ، انشوجة ، 

خبز محمص ، لحم مقدد.
٧٠ ر.س

إضافة الجمبري )م( ٢٣٣ سعرة حرارية
٤5 ر.س

إضافة دجاج ٣٥1 سعرة حرارية
3٠ ر.س

سلطة خضراء )خ/ح/ب/غ( ٥٥ سعرة حرارية
اختيار الصوص إيطالي ، فرنسي ، ثاوزند آيالند أو 

بلو تشيز.

6٠ ر.س

طماطم موزاريال )ح/مك/غ( ٢٢٠ سعرة حرارية

مع سلطة خضراء  والبيستو والفوكاتشيا المشوية.
٧5 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر

N I G H T  M E N U
Available from 12:00 AM to 06:3 0 AM

 
متاح من ١2:٠٠ صباحًا حتى ٠6:3٠ صباحًا

قائمة الطعام الليلية



S A N D W I C H E S  &  B U R G E R ’ S

VOCO Club Sandwich (G/E/M) 380 calories
Pan-fried Chicken breast, Turkey ham, Beef 
bacon, Fried Egg, Cheese, Tomato, Iceberg 

Lettuce & Mayonnaise in Slice Bread
SAR 78

Prime Beef Angus Burger (G/M/Se) 520 calories
Grilled prime Patty Beef Burger on Toasted Sesame 

Roll, Tomato, Onion Rings & Cheddar Cheese
SAR 95

Chicken Burger (G/M/Se) 480 calories
Chicken Patty on Toasted Sesame Roll, Tomato 

Grilled Onions & Cheddar Cheese
SAR 86

All Sandwiches & Burger are served with 
Coleslaw Salad & Cajun French Fries Potato 

P A S TA  &  P I Z Z A 

Fettuccini Alfredo (G/M/E) 312 calories
Chicken, Mushroom Cream Sauce 

SAR 88

Penne Arrabiata (G/E) 280 calories
Spicy Tomato Sauce, Olives

SAR 72

Margherita Pizza (G/M) 519 calories
Tomato Sauce, Cheese, Basil 

SAR 75

Frutti di Mare Pizza (G/M/Ms/F) 312 calories
Seafood Pizza with Tomato sauce, 263 

SAR 95

Quattro Formaggi Pizza (G/M)  630 calories
Tomato Sauce, Four different kinds of cheese 

SAR 87

M A I N  C O U R S E

Seafood Platter (F/Ms/M) 819  calories
Grilled Hammour, Calamari, Mussels, Tiger Prawn 

SAR 250 

Mixed Grilled (G/SE/E) 775  calories
Lamb Chops, Shish Taouk, Shish Kabab, Kofta 
accompanied with Grilled tomato and Onion.

SAR 180

ساندويتش

 
فوكو كلوب ساندريتش )غ/ح/ب( ٣٨٠ سعرة حرارية
صدر دجاج مقلي ، ديك رومي ، لحم بقري مقدد ، 

بيض مقلي ، جبنة ، طماطم ، خس آيسبرغ ومايونيز 
في شرائح خبز

٧8 ر.س
برايم بيف أنجوس برجر)ح/غ/سم( ٥٢٠ سعرة حرارية

برجر لحم بقري مشوي ,خبز السمسم المحمص
, طماطم, حلقات البصل وجبنة الشيد

95 ر.س

برجر الدجاج )ح/غ/سم( 4٨٠ سعرة حرارية
صدر دجاج مشوي مع خبز السمسم,وجبنة الشيدر

 86 ر.س

يتم تقديم جميع الساندويتشات والبرغر مع سلطة 
كول سلو وبطاطا الكاجن المقلية

باستا و بيتزا

فتوشيني باستا مع الكريمة والفطر 
  )غ/ح/ب( ٣1٢ سعرة حرارية
دجاج ، صوص كريمة الفطر

88 ر.س

بيني باستا مع صوص الطمام الحار )غ/ب( ٢٨٠ 
سعرة حرارية - صلصة طماطم حارة، زيتون

٧2 ر.س

بيتزا مارغريتا  )غ/ح( ٥1٢ سعرة حرارية
صلصة طماطم ، جبنة ، ريحان

٧5 ر.س

بيتزا المأكوالت البحرية  )غ/ح/س/م(
 ٣1٢ سعرة حرارية - بيتزا المأكوالت البحرية مع صلصة 

الطماطم و الموزاريال
95 ر.س

بيتزا أالجبان االربعة  )غ/ح( 6٣٠ سعرة حرارية
صلصة الطماطم ، أربعة أنواع مختلفة من الجبن

8٧ ر.س

الطبق الرئيسي

طبق المأكوالت البحرية )ح/س/م( ٨1٩ سعرة حرارية
هامور مشوي ، كاليماري ، بلح البحر ، روبيان تايجر.

25٠ ر.س
مشاوي مشكلة )غ/سم/ب( ٧٧٥ سعرة حرارية

ريش ضأن ، شيش طاووق ، شيش كباب ، كفتة مع 
طماطم مشوية وبصل.

١8٠ ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Saudi Chicken Kabsa (N) 380 calories
Rise Cooked with Chicken Served with Dougus, 

Tomato Carrot Chutney.

SAR 120

Grilled Atlantic salmon (F/M) 365 calories
Sauteed vegetables, Mashed potato and choice: 

BBQ, Sauce, Gravy Sauce or Herbal Butter Sauce.

SAR 170

Beef Tenderloin (M) 520  calories
Sauteed vegetables, Mashed potato and choice: 

BBQ, Sauce, Gravy Sauce or pepper corn and 
mushroom sauce.

SAR 205

I N D I A N  C O R N E R

Indian Butter Chicken (G/M/N) 381 calories
Served with Poppadum, Mango Chantey, Raita & White 

Rice.

SAR 88

Indian Biryani (G/M/N)
Served with Poppadum Mango, Pickle & Raita & 

Rice.

Lamb 430 calories
SAR 130

Chicken 470 calories
SAR 120

Shrimp (Ms) 394 calories
SAR 140

V E G E TA R I A N  C O R N E R

Thai vegetable Curry (M/إ) 208 calories
Seasonal Vegetables tossed with yellow curry 

sauce, Steamed rice.

SAR 100

D E S S E R T S
 

Crème Caramel (E/M) 222 calories
SAR 45

Mohalabia (M/إ) 237 calories

SAR 45

Seasonal cut Fruits 120 calories

SAR 55

Tiramisu Cake (E/G/M) 492 calories

SAR 75

كبسة دجاج سعودي )مك( ٣٨٠ سعرة حرارية
رز مطبوخ مع الدجاج يقدم مع دوقوس ، طماطم و جزر.

١2٠ ر.س

سلمون األطلسي المشوي )س/ح( ٣٥6 سعرة 
حرارية

خضروات سوتيه ، بطاطس مهروسة مع اختيارك: 
باربيكيو ، صوص ، صوص جريفي أو صوص زبدة 

باألعشاب.
١٧٠ ر.س

لحم بقري تندرلوين )ح( ٥٢٠ سعرة حرارية
خضروات سوتيه ، بطاطس مهروسة مع اختيارك: 
باربكيو ، صوص ، جريفي صوص او فلفل كورن و 

صوص مشروم.
2٠5 ر.س

الركن الهندي

دجاج هندي بالزبدة )غ/ح/مك( ٣٨1 سعرة حرارية

تقدم مع بوبادوم ، مانجو شانتي ، رايتا وأرز أبيض.
88 ر.س

برياني هندي)غ/ح/خ(
تقدم مع بوبادوم مانجو ، مخلل و رايتا و أرز.

لحم غنم 4٣٠ سعرة حرارية
١3٠ ر.س

دجاج 4٧٠ سعرة حرارية
١2٠ ر.س

جمبري )م( ٣٧4  سعرة حرارية
 ١٤٠ ر.س

الركن النباتي

كاري الخضار على الطريقة التايلندية )ح/مك(
  ٢٠٨ سعرة حرارية - خضروات موسمية مغطاة 

بصوص كاري أصفر وأرز مطهو على البخار.
 ١٠٠ ر.س

حلويات

كريم كراميل )ح/ب( 222 سعرة حرارية
٤5 ر.س

مهلبية )ح/مك( 23٧ سعرة حرارية
٤5 ر.س

فواكه موسمية مقطعة ١2٠ سعرة حرارية
55 ر.س

كيك التيراميسو )غ/ح/ب( ٤92 سعرة حرارية

٧5 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Assorted Arabic Sweets (G/N) 600 calories

SAR 65

Umm Ali (M/G/E/N) 604 calories

SAR 55 

Ice Cream per Scoop (M/E/N) 220 calories

SAR 19

B E V E R A G E  S E L E C T I O N

REFRESHING MOCKTAIL’S

Strawberry Daiquiri 122 calories
Fresh strawberry, lemon juice and strawberry puree.

SAR 47

Pineapple Cobbler 250 calories
Pineapple Juice, Strawberry Juice, Ginger Syrup 

with Honey, Lemon Juice.
SAR 47

MOJITOS

Classic mojito 150 calories
Lemon, mint, brown sugar and soda.

SAR 43

Mix berries mojito 71 calories
Fresh mix berries, lemon, mint, brown sugar and 

soda
SAR 43

Red bull mojito 190 calories
Lemon, mint, brown sugar and red bull.

SAR 65

LEMONADA

Lemon mint 108 calories
Lemon juice, mint and simple syrup.

SAR 35

Pink lemonade 138 calories
Lemon juice, strawberry juice and simple syrup.

SAR 35

voco ICED TEA

Classic 85 calories
Black tea, lemon and simple syrup.

SAR 35

Peach 150 calories
Infused black tea and peach syrup.

SAR 35

تشكيلة من الحلويات العربية )غ/م( 6٠٠ سعرة 

حرارية
65 ر.س

أم علي )غ/ح/ب/مك( 6٠4 سعرة حرارية

55 ر.س

كرات االيس كريم  )مك/ح/ب( ٢٢٠ سعرة حرارية

١9 ر.س

قائمة المشروبات

موكتيل منعش

فراولة ديكيري 1٢٠ سعرة حرارية
فراولة طازجة، عصير الليمون وفراولة محالة.

٤٧ ر.س

إسكافي األناناس ٢٥٠ سعرة حرارية
عصير أناناس ، عصير فراولة ، شراب زنجبيل بالعسل ، 

عصير ليمون.
٤٧ ر.س

موخيتو

كالسيك موهيتو 1٥٠ سعرة حرارية
ليمون، نعناع، سكر بني و صودا.

٤3 ر.س

موهيتو توت مشكل ٧1 سعرة حرارية
توت مشكل طازج، ليمون، نعناع، سكر بنيو و صودا.

٤3 ر.س

ريد ُبل موهيتو 1٩٠ سعرة حرارية
ليمون، نعناع، سكر بني وريدبول.

65 ر.س

ليموناضة

ليمون نعناع 1٠٨ سعرة حرارية
عصير ليمون، نعناع وشراب السكر.

35 ر.س

عصير الليمون الوردي  1٣٨ سعرة حرارية
عصير ليمون، عصير فراولة وشراب السكر.

35 ر.س

شاي فوكو المثلج

كالسيك ٨٥ سعرة حرارية
شاي أسود ، ليمون وشراب السكر.

35 ر.س

الخوخ 1٥٠ سعرة حرارية
منقوع بالشاي األسود وشراب الخوخ.

35 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



MILKSHAKE

Vanilla (E/M) 85 calories
Vanilla ice cream, milk and honey.

SAR 41

Banana (M) 150 calories
Fresh Banana, Milk, Honey .

SAR 41

SMOOTHIE

Banana dates (M) 85 calories
Fresh banana, sukari dates and low fat yogurt.

SAR 41

FRESH JUICES

Orange 145 calories
SAR 40

Carrot 150 calories
SAR 40

Pomegranate 235 calories
SAR 40

Pineapple 130 calories
SAR 40

Mango 99 calories
SAR 40

Watermelon 98 calories
SAR 40

MINERAL WATER

Berain 0 calories
still small.

SAR 17

Berain 0 calories
still large.

SAR 27

Berain 0 calories
sparkling  small.

SAR 21

Berain 0 calories
sparkling  large.

SAR 35

SOFT DRINK

Pepsi 152 calories
SAR 25

Diet Pepsi 0 calories
SAR 25

7 Up 159 calories
SAR 25

7UP light 7.5 calories
SAR 25

ميلك شيك

الفانيال )ح/ب( 85 سعرة حرارية
آيس كريم فانيليا, حليب وعسل.

٤١ ر.س

الموز )ح( 1٥٠ سعرة حرارية
موز طازج, حليب وعسل.

٤١ ر.س

سموثي
 

موز بالبلح )ح( ٨٥ سعرة حرارية
موز طازج, بلح سكري وزبادي قليل الدسم.

٤١ ر.س

عصائر طازجة

برتقال 14٥ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

جزر 1٥٠ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

رمان ٢٣٥ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

أناناس 1٣٠ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

مانجو ٩٩ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

بطيخ ٩٨ سعرة حرارية
٤٠ ر.س

المياه المعدنية

بيرين صفر سعرة حرارية 
صغير.

١٧ ر.س

بيرين صفر سعرة حرارية 
كبير.

2٧ ر.س
بيرين مياه غازية صفر سعرة حرارية 

صغير.
2١ ر.س

بيرين مياه غازية صفر سعرة حرارية 
كبير.

35 ر.س

المشروبات الغازية

بيبسي 1٥٢ سعرة حرارية
25 ر.س

دايت بيبسي صفر سعرة حرارية
25 ر.س

سفن اب  1٥٩ سعرة حرارية
25 ر.س

سفن اب  اليت ٧.٥ سعرة حرارية
25 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



Tonic 7.5 calories

SAR 30

Soda 7.5 calories
SAR 30

Ginger ale 7.5 calories
SAR 30

Red Bull 125 calories
SAR 45

NON ALCOHOLIC BEER

Bitburger 22 calories
SAR 45

Holsten – green apple or strawberry
22 calories

SAR 29

SPARKLING JUICE

Classic grape 22 calories
SAR 230

Strawberry 22 calories
SAR 230

TEA SELECTIONS

English breakfast 0 calories
SAR 29

Moroccan  1 calories
SAR 29

Green tea 0 calories
SAR 29

Earl grey 0 calories
SAR 29

Chamomile 0 calories
SAR 29

Decaffeinated tea 0 calories
SAR 29

Black tea 0 calories
SAR 29

Jasmin green tea 0 calories
SAR 29

HOMEMADE TEA

Ginger tea 0.5 calories
SAR 34

Karak tea 90 calories
SAR 34

تونك ٧.٥ سعرة حرارية
3٠ ر.س

صودا ٧.٥ سعرة حرارية
3٠ ر.س

شراب الزنجبيل ٧.٥ سعرة حرارية
3٠ ر.س

ريدبول 1٢٥ سعرة حرارية 
٤5 ر.س

شراب شعير بدون كحول

بيتبرجر ٢٢ سعرة حرارية 
٤5 ر.س

هولستن – تفاح أخضر أو فراولة
٢٢ سعرة حرارية 

29 ر.س

عصائر غازية

عنب كالسيك ٢٢ سعرة حرارية
23٠ ر.س

فراولة ٢٢ سعرة حرارية
23٠ ر.س

اختيارات الشاي

اإلنجليزي صفر سعرة حرارية
29 ر.س

مغربي  1 سعرة حرارية
29 ر.س

شاي أخضر  صفر سعرة حرارية
29 ر.س

إيرل جراي صفر.سعرة حرارية
29 ر.س

البابونج صفر.سعرة حرارية
29 ر.س

شاي بدون كافيين صفر سعرة حرارية
29 ر.س

شاي أسود  صفر سعرة حرارية
29 ر.س

شاي أخضر بالياسمين صفر سعرة حرارية
29 ر.س

شاي محلي

شاي الزنجبيل ٠.٥ سعرة حرارية
3٤ ر.س

شاي الكرك ٩٠ سعرة حرارية
3٤ ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر



COFFEE SELECTION

Saudi coffee small 5 calories
SAR 89

Saudi coffee large 10 calories
SAR 120

Turkish coffee single 0 calories
SAR 29

Turkish coffee double 0 calories
SAR 35

Espresso single 1 calories
SAR 21

Espresso double 2 calories
SAR 29

Cappuccino 140 calories
SAR 34

Café latte 190 calories
SAR 34

Hot chocolate 153 calories
SAR 39

اختيارات القهوة

قهوة سعودية صغيرة ٥ سعرة حرارية
89 ر.س

قهوة سعودية كبيرة 1٠ سعرة حرارية
١2٠ ر.س

قهوة تركيه صفر سعرة حرارية
29 ر.س

قهوة تركيه دبل صفر سعرة حرارية
35 ر.س

اسبرسو صغير 1 سعرة حرارية
2١ ر.س

إسبريسو دبل ٢ سعرة حرارية
29 ر.س

كابتشينو 14٠ سعرة حرارية
3٤ ر.س

كافيه التية 1٩٠ سعرة حرارية
3٤ ر.س

شوكوالتة ساخنة 1٥٣ سعرة حرارية
39 ر.س

All price are inclusive of 15% VAT. 

(G) Gluten (Se) Sesame (N) Nuts (E) Egg (F) Fish (Mu) Mustard 

(M) Milk  (Pe) Peanuts (Sy) Soya (Ms) Molluscs

جميع االسعار شاملة 15% قيمة الضريبة المضافة

)غ( يحتوي الغلوتين )س( سمسم  )مك( مكسرات )ب( بيض )س( سمك 

)خ( خردل )ح( حليب )ف( فول سوداني )ص( صويا )م( محار البحر


