s

s

قائمت الطعام حسب الطلب

A La Carte Menu

المقبالث

Appetizer

(S) روبٌان بالثوم
٦٬٠٠٠  بابريكا، فلفل احمر، فلفل حار، ثوم،زيت زيتون

Garlic Prawns (S)
Olive oil  ׀Garlic  ׀Chili ׀Paprika 6.000 RO

(S,D) شرائح كاالماري مملٌة
٣٬٥٠٠  صلصة تارتار،ليمون

Calamari Strips (S,D)
Tartare  ׀Lemon Wedges 3.500 RO

(G,D) أجنحة دجاج بروفنسا
٢٬۸٠٠  كزبرة وعصيرليمون،  زيت زيتون،ثوم

Chicken Wings Provencal (G,D)
Garlic  ׀Olive oil  ׀Coriander  ׀Lemon Juice 2.800 RO

Potato Harra (H,V)
Chili  ׀Garlic  ׀Olive Oil  ׀Coriander  ׀Lemon 2.000 RO

Selection of Kibbeh & Fatayer (V,G,N,D)
Meat kibbeh  ׀Spinach Fatayer  ׀Meat Sambousek ׀
Cheese Rekakat 2.600 RO

Salad and Mezze

Seasonal Greens (G,H,V)
Mesclun  ׀Asparagus  ׀Cucumber  ׀French Bean ׀
Molt Vinaigrette 2.800 RO

(H,V) بطاطا حرة
٢٬٠٠٠  كزبرة وعصيرليمون، زيت زيتون، ثوم،فلفل حار
(V,G,N,D) ( تشكٌلة من الكبة والفطائر (لطعتٌن
 لفائف جبن مملية، سمبوسن لحم، فطائر سبانخ،كبة مملية
٢٬٦٠٠

السلطاث والمازاث
(G,H,V) سلطة موسمٌة خضراء
 فاصوليا، خيار،  هليون،تشكيلة من اوراق الخس
٢٬۸٠٠  صلصة الخل،فرنسية

(H,D,G) سلطة الكٌنوا وجبنة الفٌتا
،زيتون
زيت
،خيار
، طماطم، نعناع، بمدونس،كينوا حمراء
Red Quinoa  ׀Parsley  ׀Mint  ׀Tomato  ׀Cucumber ׀
Olive oil  ׀Lemon juice & Crumbled feta cheese
٣٬۸٠٠ عصير الليمون وجبنة الفيتا
Quinoa & Feta Salad (H,D,G)
3.800 RO

Ocean Blue Seafood Salad (G,H,S)
Green  ׀Shrimp  ׀Calamari  ׀Hamour ׀
Mussels  ׀Remoulade Dressing 6.500 RO

(G,H,S) سلطة ثمار البحر أوشن بلو
، بلح البحر،هامور،  كاالماري، روبيان،تشكيلة من اوراق الخس
٦٬٥٠٠ صلصة رموالد

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior ordering.
 ٌرجى تنبٌه الخادم الخاص بن لبل الطلب، إذا كان لدٌن أي مخاوف بشأن الحساسٌة الغذائٌة
(V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef
ً(نباتV) (ٌحتوي على الجلوتٌنG) ( ٌحتوي على بٌضE) (ٌحتوي على لحم بمرB)
(S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy
(ٌحتوي على مأكوالت بحرS)( ٌحتوي على المكسراتN) (منتجات األلبانD) ً( صحH)
All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.
والبلدٌة جمٌع األسعار باللاير العمانً وٌضاف إلٌها رسوم الخدمة

قائمت الطعام حسب الطلب

A La Carte Menu
Caesar Salad (E,S,D,G)
Crisp Romaine Lettuce  ׀Anchovies  ׀Croutons ׀
shaved Parmesan 4.000 RO
With Grilled Chicken. 5.000
With Shrimp. 6.100 RO

(E,S,D,G) ( سلطة لٌصر ( سٌزر
،  جبنة بارميزان، مكعبات خبز محمص، أنشوفة،خس روماني
٤٬٠٠٠ بصلصة سيزر التمليدية
٥٬٠٠٠ مع دجاج المشوي
٦٬١٠٠ مع روبيان
(H,V,G) سلطة الفتوش
، فجل، بصل،  طماطم، خيار، فلفل اخضر،خس روماني
٢٬٢٠٠  خبز اللبناني ممرمش، سماق، زيت زيتون،الليمون

Fattoush (H,V,G)
Romaine  ׀Lettuce  ׀Green Bell pepper  ׀Cucumber ׀
Tomato  ׀Onion  ׀Radish  ׀Lemon  ׀Olive Oil  ׀Sumac ׀
Crispy Lebanese Bread 2.200 RO

Tabbouleh (V,N)
Parsley  ׀Tomato  ׀Onion  ׀Mint  ׀Bourghul
Lemon juice  ׀Olive Oil 2.500 RO

Selection of Cold Mezza

(V,N) تبّولة
عصيرالليمون وزيت، نعناع برغل، بصل، طماطم،بمدونس
٢٬٥٠٠ زيتون
(V,G,N,D) تشكٌلة من المازات الباردة
، سلطة الفتوش، تبّولة، متبّل باذنجان، حمص بالطحينة
٦٬١٠٠  لبنة بالنعناع،ورق عنب

(V,G,N,D)

Hummus  ׀Moutable  ׀Tabbouleh  ׀Fattoush ׀
Vine leaves  ׀Labneh with Mint 6.100 RO

(V,N) حمص بالطحٌنة
 عصير الليمون وزيت الزيتون، طحينة،حمص
١٬٤٠٠

Hummus (V,N)
Chickpeas  ׀Tahini  ׀Lemon  ׀Olive Oil 1.400 RO

Moutable (H,V)
Chargrilled Eggplant  ׀Tahini  ׀Lemon  ׀Olive Oil 1.300 RO

Vine Leaves (H,V)
Rice  ׀Tomato  ׀Parsley  ׀Onion  ׀Mint ׀
Olive Oil  ׀Lemon Juice 1.500 RO

Labneh with Mint (V,G,N,D)
Strained Yoghurt  ׀Garlic  ׀Dry Mint  ׀Olive Oil.
1.200 RO

(H,V) متبّل باذنجان
 عصير الليمون وزيت الزيتون،باذنجان مشوي
١٬٣٠٠

(H,V) ًورق عنب محش
 نعناع مع زيت الزيتون وعصير، بصل، بمدونس، طماطم،أرز
١٬٥٠٠ الليمون
(V,G,N,D) لبنة بالنعناع
١٬٢٠٠  نعناع يابس وزيت الزيتون،  ثوم،لبنة

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior ordering.
 ٌرجى تنبٌه الخادم الخاص بن لبل الطلب، إذا كان لدٌن أي مخاوف بشأن الحساسٌة الغذائٌة
(V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef
ً(نباتV) (ٌحتوي على الجلوتٌنG) ( ٌحتوي على بٌضE) (ٌحتوي على لحم بمرB)
(S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy
(ٌحتوي على مأكوالت بحرS)( ٌحتوي على المكسراتN) (منتجات األلبانD) ً( صحH)
All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.
والبلدٌة جمٌع األسعار باللاير العمانً وٌضاف إلٌها رسوم الخدمة

A La Carte Menu
Soup
Minestrone Alla Genovese (V,H)
Veg  ׀Tomato  ׀Basil  ׀Pasta 3.000 RO

Lentil Soup (V,H,D)
Lemon  ׀Croutons ׀.3.000 RO

Sandwiches
Angus Burger (G,B,D)
Lettuce  ׀Tomato  ׀Onion  ׀Pickles  ׀Fries. 5.800 RO

Grilled Halloumi Wrap (G,D,V)
Grilled Halloumi  ׀Tomato  ׀Mint  ׀Olive Tapenade
 ׀Potato Wedges. 4.500 RO

Smoked Turkey Club (G,D,E,)
Smoked Turkey  ׀Cheese  ׀Tomato  ׀Lettuce ׀
Mustard  ׀Mayo  ׀Fries. 4.200 RO

Reuben Pastrami (B,D)
Beef Pastrami  ׀Swiss Cheese  ׀Sauerkraut ׀
Russian Dressing  ׀Fries. 4.500 RO

Zaatar & Vegetables Manakish Wrap (V,G)
Zaatar Mix  ׀Olive Oil  ׀Cucumber  ׀Olives  ׀Tomato ׀
Mint Leaves. 2.500 RO

قائمت الطعام حسب الطلب
الشوربة
)V,H) شوربة مٌنسترونً أجٌنوفازي
٣٬٠٠٠  ريحان ومعكرونة،  طماطم، خضار مشكلة
(V,H,D) شوربة العدس
٣٬٠٠٠ ليمون وخبز محمص

السلطات والمازات
(G,B,D) أنجوس برغر بمري
٥٬٨٠٠  بطﺎﻃﺎ ﻣﻘﻠﻴﺔ، ﺧﻴــﺎرﻣﺨﻠــﻞ، بصل، ﻃﻤﺎﻃــﻢ،ﺧــﺲ

(G,D,V) لفائف الحلوم المشوي
، مغموس الزيتون،  نعناع،  طماطم،حلوم مشوي
٤٬٥٠٠ شرائح البطاطا
(G,D,E) كلوب دٌن رومً المدخ
، خردل، خس، طماطم، شرائح جبن،دين الرومي مدخن
٤٬٢٠٠  بطاطا مملية،مايونيز
(B,D) ًراوبٌن باسترام
 صلصة، ملفوف مخلل، ﺟﺒﻨــﺔ ﺳﻮﻳﺴــﺮﻳﺔ،باسترامي بمري
٤٬٥٠٠  بطاطا مملية،روسية
(V,G) منالٌش زعتر و خضار
 أوراق، طماطم، زيتون، خيار، زيت الزيتون،زعتر
٢٬٥٠٠ نعناع

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior ordering.
 ٌرجى تنبٌه الخادم الخاص بن لبل الطلب، إذا كان لدٌن أي مخاوف بشأن الحساسٌة الغذائٌة
(V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef
ً(نباتV) (ٌحتوي على الجلوتٌنG) ( ٌحتوي على بٌضE) (ٌحتوي على لحم بمرB)
(S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy
(ٌحتوي على مأكوالت بحرS)( ٌحتوي على المكسراتN) (منتجات األلبانD) ً( صحH)
All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.
والبلدٌة جمٌع األسعار باللاير العمانً وٌضاف إلٌها رسوم الخدمة

قائمت الطعام حسب الطلب

A La Carte Menu

ًالطبك الرئٌس

Main Course

(B,D) نمانك وبطاطا

Bangers & Mash (B,D)
Sausage  ׀Mashed Potato  ׀Onion Gravy 6.800 RO

٦٬٨٠٠  صلصة البصل،  بطاطا مهروسة،نمانك

Fish & Chips (E,G,S)

(E,G,S) سمك و بطاطا
، صلصة تارتار، بطاطا مملية،سمن بعجينة الملي
٥٬۸٠٠  بازيال خضراء مهروسة،خل

Battered Fish Fillet  ׀Fries  ׀Tartare Sauce  ׀Malt Vinegar ׀
Green Peas Mash. 5.800 RO

Chicken Cordon Blue (D,G)
Chicken Breaded  ׀Turkey  ׀Cheese  ׀Green Beans ׀
Mushroom Sauce  ׀Fries. 6.200 RO

Roasted Spatchcock Chicken & Potato
(Good for Two) (D,H)
Butterfly Whole Chicken  ׀Garlic  ׀Lemon  ׀Thyme ׀
Potato  ׀Mix Salad. 7.200 RO

(D,G) دجاج كوردون بلو
، فاصوليا خضراء، جبنة، دين رومي،دجاج بالبمسماط
٦٬٢٠٠  بطاطا مملية،صلصة فطر
(D,H) )دجاج وبطاطا مشوي (تكفً لشخصٌن
، بطاطا، زعتر بري، عصير الليمون، ثوم،دجاج كامل
٧٬٢٠٠
سلطة مشكلة

(B) ستٌن ستٌبٌجراس
هقليت
رفيعت
شرائح
ا
بطاط
،
الفلفل
صلصت
، شريحت لحن هقليت
Pan-fried steak  ׀Pepper Sauce  ׀Shoestring Fries ׀
٩٬٥٠٠حقذم هع خضار على البخار
Side Steamed Vegetables 9.500 RO
Steak Steppegras (B)

(D,V) دجاج تندوري
٥٬٥٠٠  سلطة كوتشمبر و صلصة نعناع،باراتا

Chicken Tandoori (D,V)
Paratha  ׀Kuchumber Salad  ׀Mint Chutney 5.500 RO

Catch of the Day Harra Sauce (S)

(S) صٌد الٌوم
 أرز أبيض، صلصة طماطم حارة،سمن محلي

Local Fish  ׀Harra Sauce  ׀White Rice 6.300 RO

٦٬٣٠٠

Levant Mix Grill (B,D,G)

(B,D,G) مشاوي شامٌة
، بيواز، ﻟﺤـﻢ اﻟﻀـﺄن، ﻛﻔﺘـﺔ، ﺷـﻴﺶ ﻛﺒـﺎب،ﺷـﻴﺶ طاووق
٩ ٬٠٠٠  ﺒﺼﻞ وﺑﻄﺎﻃﺎ ﻣﻘﻠﻴﺔ،ﻄﻤﺎﻃﻢ ﻤﺸﻮية

Taouk  ׀shish kabab ׀kofta, ׀lamb chops  ׀biwaz ׀
Grilled tomato  ׀onion  ׀French fries. 9.000 RO

Lamb Kabuli (D,N)
Kabuli Rice  ׀Lamb Shank  ׀Nuts  ׀Tomato Chutney.
8.750 RO

(D,N) ًلحم غنم لبول
 صلصة طماطم، مكسرات، لحم موزات غنم،أرز لبولي
۸٬٧٥٠

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior ordering.
 ٌرجى تنبٌه الخادم الخاص بن لبل الطلب، إذا كان لدٌن أي مخاوف بشأن الحساسٌة الغذائٌة
(V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef
ً(نباتV) (ٌحتوي على الجلوتٌنG) ( ٌحتوي على بٌضE) (ٌحتوي على لحم بمرB)
(S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy
(ٌحتوي على مأكوالت بحرS)( ٌحتوي على المكسراتN) (منتجات األلبانD) ً( صحH)
All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality TAX and Service Fee.
والبلدٌة جمٌع األسعار باللاير العمانً وٌضاف إلٌها رسوم الخدمة

قائمت الطعام حسب الطلب

A La Carte Menu
Prawns Tandoori (S,D)
Prawns  ׀Indian Spicy  ׀Kuchumber Salad ׀
Mint Chutney  ׀Paratha. 8.750 RO

Omani Lobster (S,D)
Grilled or Thermidor Served with
Vegetables & Lemon Butter Sauce. 18.000 RO

(S,D) روبٌان تندوري
 وباراحا، صلصت ًعٌاع، سلطت كىحشوبر، بهاراث هٌذيت،روبياى
٨٬٧٥٠
(S,D) شارخت عمانيت
شارخة مشوية أو ترميدور تمدم مع خضار وصلصة زبدة الليمون
١۸٬٠٠٠

الحلوياث

Dessert
Chocolate Fondant (D,N)
Molten Chocolate  ׀Icing Sugar ׀
Vanilla Ice Cream  ׀Roasted Almond Slices.
4.700 RO

(D,N) شوكوال فوندان
 سكر بىدرة وشرائح اللىزالوحوص، فاًيليا أيس كرين،هىلخي شىكليج
٤٬٧٠٠

Apple Pie (D,E)
Caramelized Apple  ׀Cinnamon  ׀Vanilla Ice Cream.
3.000 RO

Fruit Cuts (H)
Seasonal Exotic Fruit Cut. 5.500 RO

Selection of ice cream and sherbet
(Per Scoop) (D) 1.500 RO

٣٬٠٠٠

(D,E) )فطيرة تفاح (أبل باي
 فانيليا أيس كريم، لرفة،تفاح بالكراميل
(H) فواكه مقطعت
٥٬٥٠٠ فواكه موسمية ممطعة

(D) )إختٌارن من األٌس كرٌم والسوربٌه (لكل حبة
١٬٥٠٠
 ليوىى وهٌجا،  فراولت،  شىكىال،فاًيليا

Vanilla, Chocolate, Strawberry, Lemon, Mango

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior ordering.
 ٌرجى تنبٌه الخادم الخاص بن لبل الطلب، إذا كان لدٌن أي مخاوف بشأن الحساسٌة الغذائٌة
(V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef
ً(نباتV) (ٌحتوي على الجلوتٌنG) ( ٌحتوي على بٌضE) (ٌحتوي على لحم بمرB)
(S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy
(ٌحتوي على مأكوالت بحرS)( ٌحتوي على المكسراتN) (منتجات األلبانD) ً( صحH)
All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality TAX and Service Fee.
والبلدٌة جمٌع األسعار باللاير العمانً وٌضاف إلٌها رسوم الخدمة

