
Food for Thought. 
A little something to 

keep you going.  

  ٠طعام يغذي الروح

 وجبات طعام لتسير إلى األمام

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 



FAST AND FRESH 
We understand that when you order In Room Dining, you want fresh food, expertly 
cooked, beautifully presented and delivered promptly. Our extensive menu covers a 
wide range of dishes which will suit all tastes and appetites. Breakfast may be pre-
ordered from your room, suite or villa, by completing the door knob menu, which 
you will find in your room. Please place the completed card on the door knob 
before you retire for the evening and no later than 2.00 am.  
If you are on an inclusive bed and breakfast package we invite you to join us in the 
Darbat Restaurant located at the lobby level from 06:30 am to 10:30 am daily.  
We have prepared an extensive menu which includes breakfast, lunch, dinner, and 
late night dining along with snack options. Once you have made your selection, 
please use the speed dial button or dial the room service extension 
(8013/8314/8038) on your telephone. We look forward to taking your order and wish 
you a pleasant in-room dining experience. The Following condiments are available 
upon request: Soya sauce, tomato ketchup, mayonnaise, mustard, Tabasco sauce, 
Worcestershire sauce, olive oil, vinegar, maple syrup, HP Sauce or A1 Sauce. 

 سريع وطازج

 
طازجـا، ومطهـو بطريقـة إحترافيـة،  الطعـامنعلـم أنـك عندمـا تطلـب خدمـة الغـرف، فأنـت ترغـب بـأن يكـون نحـن 

.ومقـدم بطريقـة جميلـة وتوصيـل سـريع  

.والرغباتاالذواق  جميــعالطعــام المتنوعــة لدينــا تغطــى معظــم االطبــاق التــي تالئــم قائمــة   

مقبـض البـاب والتـي سـوف قائمـة  تعبئـةطلـب الفطـور مسـبقا مـن غرفتـك أو جناحـك أو الفيـال مـن خـالل يمكـن 

تعبئتهـا علـى مقبـض البـاب قبـل النـوم فـي فتـرة المسـاء قبـل السـاعةبعـد  البطاقـةنرجـو تعليـق . فـي غرفتـكتجدهـا   

  ا  صباح ٢:٠٠

الينا في مطعم دربات الموجود في  فإننــا ندعــوك لالنضمــام ا  إذا كنــت حاصــال علــى عــرض الغرفــة والفطــور معــ

.ا  صباح ١٠: ٣٠الساعة ولغاية  صباحا٦: ٣٠ردهة االسـتقبال من السـاعة   

والعشاء لطول اليوم الفطور الغداء  وجبــةلقــد قمنــا بتحضيــر قائمــة طعــام واســعة ومتنوعــة بحيــث تتضمــن 

.وأيضا عرض للوجبات الخفيفة  

السريع أو االتصال مع خدمة  االتصــالقيامــك بإختيــار مــا ترغــب، نرجــو القيــام بالضغــط علــى زر بمجــرد 

من خالل الهاتف الموجــود فــي الغرفــة حيــث يســعدنا أن نلبــي طلبــك  ۸٠٣۸/۸٣١٣/۸٣١٤الغرف على الرقم 

.طعام هنيئة وممتعة داخل الغرفة متمنيــن لــك وجبــة  

:الطلبالتالية عند والصلصات التوابل تتوفر   

صلصة الورسسترشاير، صلصــة الصويــا، صلصــة الطماطــم، المايونيــز، الخــردل، صلصــة التاباســكو،  
HP صلصة  ، A1 ةزيتون، الخل، شراب القيقب، صلصزيت ال    



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Breakfast Menu  
Served From 06:00 to 11:00. 

 
 قائمة الفطور

صباحا   ١١׃٠٠صباحا  إلى الساعة  ٦׃٠٠من الساعة   
 

If you have any concerns regarding 
food allergies, please alert your 

server prior ordering. 
 

الغذائية، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية 

 تنبيه الخادم الخاص بك قبل الطلبيرجى   

 



Crowne Plaza Continental (D,G,N) RO 6.000 
Your choice of fresh juices: orange, watermelon, carrot or tender coconut water. Choice 
from the bakery (3 pieces): croissant, Danish pastry, toast, muffins and assorted rolls, 
assorted jams, honey and butter. Selection of tea, coffee, or hot chocolate with skimmed, 
low fat or full cream milk. 
 

٦٬٠٠٠ (D,G,N)  فطور كراون بالزا كونتيننتال 
ثـالث )إختيـارك مـن سـلة الخبـاز . الهنـد الطـازججـوز  مـاءمـن العصائـر الطازجـة، برتقـال، بطيـخ، جـزر أو إختيـارك 

ن  ــة مــكيله متنوعمــن الكعــك، تشــنوعــة تلفائــف م محمــص،، مخبــوزات دانمركيــة، خبــز توســت كرواســون (قطـع

.قليل الدسمأو  الدسممـن الشـاي أو القهـوة أو شـوكوالته سـاخنة  مع حليب كامل إختيـارك  .وزبــدةالمربي، عســل   
 
 

American Breakfast (B,D,G,N,E) RO 7.000       
Your choice of Crowne Plaza Continental breakfast with two eggs of your choice (boiled, 
fried, omelet or scrambled) with hash brown potatoes, grilled tomatoes, mushrooms, 
breakfast sausages or beef bacon and fruit salad. 
 
 

٧٬٠٠٠ (B,D,G,N,E) فطور أمريكي 
  بطاطـا،مـع ( مخفـوق، عجـة، مسـلوقمقلـي، )الرغبـة حسـب ضتين البيـبإضافــة كونتيننتـال الفطــار كــراون بــالزا ختيــارك إ

.وسلطة فواكه مقــدد،مشــوية، فطــر، نقانــق أو لحــم بقــري طماطــم   

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          

Arabian Breakfast (D,G,E,N) RO 7.250                                                            
Your choice of Crowne Plaza Continental breakfast with feta cheese, labneh, hummus, 
foul medames and Arabic bread. Two eggs (boiled, fried, omelet or scrambled) with hash 
brown potatoes, grilled tomatoes, mushrooms and breakfast sausages or beef bacon. 
Freshly brewed Turkish coffee.  
 
 

٧.٢٥٠ (D,G,E,N)   فطور عربي 
  ةرغبلاحسب  تينخبزعربي بيض، ســمدم لوــفبنه، حمص، ل، اــة فيتــع جبنــم كونتيننتـالزا الــباون رــكر اطــفإختيارك إل

.ةطازج ةتركي ةقهوفطر، نقانق او لحم بقري مقدد ، ةمشويم ـطماط، بطاطامع ( مسلوق، ةعج، مخفوق، مقلي)  

BREAKFAST الفطور 



Healthy Breakfast (D,G,E,N) RO 7.000                                                              
Your choice of fresh juices: orange, watermelon, carrot or tender coconut water. Half a 
grapefruit or fresh fruit salad. Two eggs (poached, boiled eggs or egg white omelet) with 
mushroom, tomatoes and onions. Whole grain toast with fresh yoghurt. Oatmeal with 
honey and raisin or Muesli. Selection of herbal tea or decaffeinated coffee with skimmed 
milk.  
 

٧٬٠٠٠ (D,G,E,N)  فطور صحي 
وت أو رــفنصف حبة غريب . الطازجز الهند وــجء اــمر أو زـج، برتقال، بطيخ احمر، ةـجطازلالعصائر ان ـمإختيارك 

.وبصلم ـطماطالفطر، مع ( بياض البيض  ةعجأو  مسلوقمقلي، ) ةالرغبب ــحس تينضبيـ. ةــجزه طاــكافولطة ــس  

.موسليأو ب وزبيـل ـع عسـمزج، شوفان اـطدي اـبزع ـمكاملة ر احبوب اإلفطـ   

.منزوع الدسمكافيين مع حليب ون دـب ةقهواو عشاب األي اــشن ــمختيارك إ   
 
Café – Croissants (D,G,E) RO 5.200                                                          
Breakfast Tea or freshly brewed coffee of your choice, served with croissants, French 
Baguette, butter, jam, marmalade and honey.  
 
 

٥٬٢٠٠ (D,G,E)    كرواسونقهوة و 

مربى البرتقال )، مربى مرمالد زبدة، خبز باغيت فرنسين، وــسواع كرــة مــجزاقهوة طو ر أااإلفطــي اــن شــمختيارك إ

 عسلو( المر  

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Fresh Juices (H) RO 2.760 
Orange, carrot, grapefruit, apple, tomato or fresh coconut water. 
 
 

 ٢٬٧٦٠ (H)  جةزاطئر عصا   
. الهندأو ماء جوز طماطم  ،، تفاح جزر،غريب فروتل، برتقا   

 
 
Chilled Juice RO 2.030 
Orange, apple, pineapple, tomato or cranberry. 
 
 

٢٬٠٣٠عصائر معلبة     

(. توت بري)أوالكرانبيري طماطم ، اناناس، برتقال، تفاح  
 
 
 
 
 

BREAKFAST A LA CARTE   قائمة الفطور 
   

BREAKFAST الفطور 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



Yoghurt (H) RO 1.800 
Plain or home-made fruit yoghurt (mango or strawberry), Low Fat Yoghurt  
 

١٬٨٠٠ (H) زبادي طازج 
. الدسمقليل زبادي ( فراولهأو و مانغ)يا ويدمحضر  زبادي سادة أو زبادي الفاكهة  

 
Seasonal Fresh Fruit (H) RO 2.200 
Chilled grapefruit, Salalah papaya with lemon and fresh ginger, Sliced fresh fruit platter 
Fresh fruit salad marinated in fruit juice 
 

٢٬٢٠٠   (H)    طازجةموسمية فاكهة 
.الفاكهةجة مع عصير زكه طااسلطة فو ،من صاللة زج نجبيل طان وزبابايا مع ليمو وت،يب فرغر  

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Sliced Fresh Fruit Platter (H) RO 3.000 
٣٬٠٠٠  (H) جة مقطعزكه موسمية طااطبق فو  

 
Cereals (H,G) RO 2.500 
Cornflakes, muesli, all bran, oatmeal or rice crispies served with cold or hot milk. 
 
 

٢٬٥٠٠  (H,G) حبوب االفطار 

.ساخنرد أو مع حليب باان، شوفان، أرزمقرمش، يقدم رــبرن فليكس، موسلي، أل وــك  
 
Bircher Muesli (H,G) RO 2.800 

٢٬٨٠٠   (H,G)  بيرشر موسلي 

 
Fruit Compote (H) RO 2.900 
Peach, Berry, Pineapple. 

  ٢٬٩٠٠  (H)   ت  فواكهوكومب
٠اسدراق، توت، أنان  

 
Basket of Morning Bakes (D,G,E) RO 3.500 
Plain croissant, Danish pastries, chocolate croissant, muffins, white or brown toasted 
slices bread, with preserves, marmalade, honey, butter and margarine. 
 
 

٣٬٥٠٠  (D,G,E) ةلمخبوزات الصباحيا   
بى، تشكيلة مرمع ، يقدم ـمرسأوأض ــبيأمحمص ، خبز توست مافينز شوكوالته،كرواسون مخبوزات دنماركية، كرواسون 

٠مارغارين، زبدة أو عسل  

 قائمة الفطور
   

BREAKFAST  A LA CARTE قائمة الفطور 
   

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



Assorted Bread Basket (D,G,E) RO 3.500 
Soft and crusty rolls, three slices bread white brown and baguette, with butter and 
margarine, selection of preserves, marmalade and honey.  
 

 ٣٬٥٠٠  (D,G,E)    لخبزاسلة 

، تشكيلة مربى، مرمالد غارينرماو ةدـبزع ـمفرنسي باغيت ف وخبز وــللاز ــن خبــع مطــقث الــثـمر، سوأض ــبيأرول  خبز  
٠وعسل( مربى البرتقال المر)  
 

Pancakes Or Waffles Or French Toast  (D,G,E) RO 2.900 
Served with maple syrup, melted butter, whipped cream or fruit coulis. 
 

٢٬٩٠٠  (D,G,E)   أو توست فرنسي فلز وا أوبانكيك فطائر 

٠أوصلصة فواكهقشدة زبدة ذائبة، اب القيقب، مع شرتقدم   
All Day Breakfast (E,B,G) RO 3.900 
Two eggs, any style, fried, over easy, poached, scrambled or boiled, with baked beans, 
hash brown potatoes, mushrooms, grilled tomatoes, sausages and beef bacon. 
 

  ٣٬٩٠٠  (E,B,G) فطار طول اليوم إ  

فطر، ،الهش براون فاصوليا بطاطا معتقدم  (مسلوق أوالبيض عجة  ق،وعيون، مخفـ مقلي)بيضتان حسب إختياركم   

. مشوية، نقانق أو لحم بقري مقدد طماطم   
 
Three Eggs Fluffy Omelet (E,B,G) RO 4.000 
With your choice of :cheddar cheese, beef ham, mushrooms, tomato, onion or bell 
pepper. 

 
 )٤٬٠٠٠ E,B,G) عجة خفيفة ت بيضاث ثال  

  ٠رحافلفل أو حلو فلفل مقدد، فطر، طماطم، بصل، لحم بقري شيدار،  ةجبنن ــممع إختياركم تحضر 

 
Healthy Egg White Omelet (E,H) RO 3.900 
White egg omelet with sautéed onions and mushrooms. 

 
٣٬٩٠٠ (E,H) ض البيض الصحية  عجة بيا  

  ٠وفطرتحضرمع بصل سوتيه 
 

Traditional Foul Moudames (V,G,H) RO 3.500     
Cooked with onion and tomato finished with olive oil and lemon juice, Arabic bread on the 
side. 

 
٣٬٥٠٠    (V,G,H) فول مدمس  

 ٠عربي ز خبمع ، طماطم، عصيرليمون مع زيت زيتون، يقدم ع بصلـممحضر   
 
  To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 

  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

BREAKFAST  A LA CARTE قائمة الفطور 
   

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



  
Fattet Hummus (G,D,V) RO 3.500 
Chickpeas with Pita and Yogurt topped with cumin, spices & nuts. 

 
  ٣٬٥٠٠ (G,D,V)  حمص فتة  

.والخبزباالضافة إلى الكمون والتوابل والمكسرات اللبن مع حمص   
 
 

Dhofari Shakshouka (E,H) RO 3.900 
Eggs cooked with tomatoes, chili peppers and onion, spiced with cumin. 
 

 ٣٬٩٠٠    (E,H)   ظفاريةشكشوكة  

 التوابلو الكمون، حــار، بصــل، فلفــل بيــض مــع طماطــم  

 
Cheese Platter (D,N) RO 5.800 
Selection of white rind, blue and hard cheeses, with crispy crackers and walnuts. 

 
 

  ٥٬٨٠٠ (D,N)  المشكل لجبن اطبق  

. وزجكراكرز مقرمش وع ـمء تقدم اـقزرجبنة بيضاء، جبنة مطبوخة وة ـن جبنـمتشكيلة   
 

 
Cold Cuts (D,B) RO 4.800 
Selection of cold cuts: turkey, chicken and ham served with homemade pickles and 
mustard. 
 

٤٬٨٠٠   (D,B)    ردةبادة مقدم لحو
. وخردلمع مخلل ي مقدد، لحم بقروج جا، دميروك ـيديال دارتمو :م مقددةوــن لحــمتشكيلة   

 
 
 
Breakfast Side Dishes (B,V) RO 2.500 
Your choice of: hash brown potatoes, grilled tomatoes, mushrooms, breakfast sausages, 
baked beans or beef bacon.  
 

  )٢٬٥٠٠ B,V )  لجانبيةر افطاق اإلطباأ  

. مقددبقري لحم بالفرن، فاصوليا ، فطر، نقانق اإلفطار، ة، طماطم مشوياونبرهاش  ابطاط  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

 قائمة الفطور
   

BREAKFAST  A LA CARTE قائمة الفطور 
   

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

A La Carte Lunch and Dinner                                                   
Served From 11:00 to 23:00. 

 
قائمة الطعام حسب الطلب        للغذاء والعشاء       

مساء   ١١׃٠٠الساعة  إلىصباحا   ١١׃٠٠من الساعة   

 
If you have any concerns regarding 

food allergies, please alert your 
server prior ordering. 

 
الغذائية، إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية 

الطلبيرجى تنبيه الخادم الخاص بك قبل   

 



Norwegian Smoked Salmon (S,E,H) RO 7,300  
Smoked Salmon  ׀Capers  ׀Mesclun  ׀Lemon  ׀Horseradish & Toasted Bread. 

 
 

٧٬٣٠٠   (S,E,H)   سمك سلمون مدخن نرويجي 

. التوست المحمصز الفجل وخبلصة كبر، اوراق خس، ليمون، ص ســمك ســلمون نرويجــي مدخــن،  
 
 
Marinated Artichoke Salad (V) RO 6.900  
Mix Lettuce  ׀Roman Artichoke  ׀Roasted Red Capsicum ׀Cherry Tomato  ׀Olive Oil    ׀ 
Lemon Juice  ׀Oregano.  

 
 ٦.٩٠٠   )V) سلطة الخرشوف المتبل 

. وريجانوأخس مشكل، خرشوف روماني، فلفل احمر مشوي، طماطم كرز، زيت زيتون، عصير ليمون،   
 
 
Greek Salad (D,G,V) RO 3.900  
Tomato  ׀Cucumber  ׀Green Pepper  ׀Olives  ׀Oregano  ׀ 
Feta Cheese  ׀Lemon Olive Oil Dressing.  
 

٣.٩٠٠      (D,G,V) يونانية  ةسلط  

.ليمون وزيت زيتونر عصي فيتا،جبن وريجانو، أ، زيتوناخضر، فلفل خيار، ، طماطم  

 
Cold Mezzeh (V,G,N,D) RO 6.100  
Hummus  ׀Moutable  ׀Fattoush  ׀Taboule  ׀Vine Leaves  ׀Labneh With Garlic.  
 

 ٦.١٠٠  (V,G,N,D)  تشكيلة من المازات الباردة 

. متبّل باذنجان، فتوش، تبّولة، ورق عنب، لبنة مع ثوم حمــص،  

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm 

 
Classic Caesar Salad (E,S,D,G) RO 4.000  
Romaine Lettuce  ׀Anchovies  ׀Croutons  ׀Shaved Parmesan.  
 

٤٬٠٠٠   (E,S,D,G) (سيزر )قيصر  سلطة  

.بارميزانمع جبنة خبز محمص  خس روماني، أنشوفة،  
 
With Grilled Chicken (D) RO 5.000 
With Shrimp (S) RO 6.100 

  دجاج المشوي إضافة  ٥٬٠٠٠  
 إضافة  روبيان ٦٬١٠٠

 

  LUNCH & DINNER الغداء و العشاء     

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 
Lebanese Salad (H,V) RO 3.500 
Romaine Lettuce  ׀Tomato  ׀Cucumber  ׀Parsley  ׀Mint  ׀Lemon  ׀Olive Oil.  
 
 

٣.٥٠٠  (H,V) لبنانية  ةسلط  

.  زيتونليمون وزيت عصير  نعناع،أوراق خس روماني، طماطم، خيار، بقدونس،    

 
Crispy Vegetable Spring Rolls (G,D) RO 3.200  
Sweet Chili Sauce. 

  ٣.٢٠٠  (G,D) لفائف الخضار المقرمش  

.ةوالحلو ةمع الصلصلة الحار  

 
Chicken Wings (G,D) RO 3.700 
Fried Chicken Wings  ׀Barbecue Sauce.  

 
٣.٧٠٠ (G,D)  أجنحة الدجاج المقرمش 

أجنحــة الدجــاج المقرمشــة المقليــة مع صلصة الباربيكيو 
 
Golden Fried Calamari (S) RO 4.500  
Tartare Sauce  ׀Lemon.  
 

٤.٥٠٠    (S)    الذهبيالكالماري المقلى 

والليمون التارتاريقدم مع صلصة    
 
Selection of Kibbeh & Fatayer ( 2 Pcs Each ) (G,D,N) RO 2.700 
Meat Kibbeh  ׀Spinach Fatayer  ׀Cheese Rekakat. 
 

٢.٧٠٠  (G,D,N)  (قطعتين لكل نوع) والفطائر من الكبة  ةتشكيل  
  ةجبن رقائقسبانخ،  لحم، فطائر ةكب

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm LUNCH & DINNER       الغداء و العشاء 

 
Lentil Soup (V,D,H) RO 3.000  
Lemon  ׀Crispy Lebanese Bread.  

 
   ) ٣.٠٠٠     V,D,H)   حساء العدس  

.ليمون، خبز لبناني محمص  
Chicken Vermicelli Soup (G,D) RO 3.000 
Chicken  ׀Vermicelli  ׀Carrot  ׀Baby Marrow  ׀Onion  ׀Lemon.  
 

   ) ٣.٠٠٠ G,D)   ريةيبالشع دجاج  حساء  

ليمون كوسه، بصل،  رية، جزر،يشع دجاج،  
 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm SOUP FROM THE KETTLE من قدر الحساء 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



Tom Yum Gong (S) RO 4.500  
Shrimp  ׀Fish Stock  ׀Mushroom  ׀Chili  ׀Coriander  ׀ 
Kaffir Leaves  ׀Lemon Grass  ׀Galangal.  
 

٤.٥٠٠   (S )  حساء توم يام غونغ 

 حساء روبيان، مرق السمك، فطر، فلفل، كزبرة، أوراق الكفير، مع عشب الليمون، جاالنجال

  
 
 

 
Crowne Club Sandwich (G,S,E,B,D) RO 5.800 
Chicken Or Tuna  ׀Mayo  ׀Lettuce  ׀Tomato  ׀Gherkins  ׀Beef Bacon  ׀Boiled Egg ׀ 
White Or Brown Slice Bread  ׀French Fries.  
 

٥.٨٠٠  )G,S,E,B,D)  ساندويش كراون كلوب  

 دجـاج أو تونـة، مايونيز، خـس، طماطم، خيار مخلل، لحم بقري مقدد، بيـض مسلوق،

خبـز توست ابيض أوأسمر، مع بطاطا مقلية 

 
Steak Sandwich (G,B,D,E) RO 7.200  
Beef Tenderloin  ׀Lettuce  ׀Mayonnaise  ׀Sautéed Onion & Mushrooms  ׀House-Made 
Barbeque Sauce  ׀Philadelphia Cheese  ׀French Fries.  
 

 
٧.٢٠٠  (G,B,D,E)  ستيك ساندويش 

.اطا مقلية، مايونيز، بصل سوتيه، فطر، صلصة باربيكيو، جبن فيالدلفيا، مع بطســخلحم بقري تندرلوين،    

 
Angus Beef Burger (G,B,D) RO 5.800  
Lettuce  ׀Tomato  ׀Onion  ׀Pickles  ׀Fries. 
Add Cheese (D) RO 1.500 

 
٥.٨٠٠   (G,B,D) (  لحم بقري) نجوس برغرأ     

.اطا مقلية، طماطـم، بصل، خيار، بطســخ   
١.٥٠٠  (D)  إضافة جبن 

 
Cajun Chicken Burger (G,D,E) RO 5.500  
Cajun Chicken Breast  ׀Lettuce  ׀Guacamole  ׀Tomato  ׀Melted Cheese  ׀Fries 

 
 

٥.٥٠٠  (G,D,E)  برغر دجاج بالكاجون 
 ، جبنة ذائبة وبطاطا مقليةطماطم صلصة جواكامولي، كاجـون، خس،  دجـاج  صـدر   

 

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

SANDWICHES & BURGERS السندويتشات والبرغر 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm SOUP FROM THE KETTLE من قدر الحساء 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 
 
Shish Taouk Sandwich (G,D) RO 5.200  
Grilled Marinated Chicken Cubes  ׀Garlic Sauce  ׀Pickles  ׀Lebanese Bread  ׀French 
Fries.  

٥.٢٠٠ (G,D) طاووق  سندويتش شيش   

شـيش طـاووق المتبـل المشـوي، صلصة الثـوم، مخلل، خبز اللبناني، بطاطـا مقلية 
 
Falafel Sandwich (V,N) RO 3.500  
Fried Falafel  ׀Lettuce  ׀Tomato  ׀Pickle Turnip  ׀Parsley  ׀Mint  ׀Tahini Sauce  ׀Saj Bread.  

 
 

٣.٥٠٠     (V,N)  فالفل سندويتش(  

 الصاجز خب ، صلصة طحينة،اعطماطم، مخلل، بقدونس، نعن خس، فالفل مقلية،  
 

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

SANDWICHES & BURGERS  السندويتشات والبرغر 

MAIN COURSES  األطباق الرئيسية 

OMANI SPECIALTIES                                                                                            األطباق العمانية 
 
Braised Lamb Shank  (G,D,N) RO 8.900  
Kabuli Rice  ׀Nuts  ׀Fried Onion  ׀Tomato Chutney. 8,900 RO 
 

 
) ٨.٩٠٠ G,D,N)   ( موزات)  قابوليلحم ضاني  

 قابولي، مكسرات، بصل مقلي، تشاتني طماطمأرز   
 

Samke Harra  (S) RO 6.300  
Catch Of The Day  ׀Tomato  ׀Onion  ׀Garlic  ׀Chili ׀ 
Coriander  ׀Pine Seeds  ׀Steamed Rice. 

 
٦٬٣٠٠ (S) سمكة حارة 

 أرز أبيض مبخرر والصنوبالسمك اليومي، طماطم ، بصل، ثوم، فلفل، كزبرة، صيد   

 
 
SEAFOOD                                                                                                              المأكوالت البحرية 
 
Omani Lobster Rose (G,E,S,D) RO 18.000  
Omani Lobster  ׀Onion  ׀Garlic  ׀Mustard  ׀Cream  ׀Cheese.  
 

١٨.٠٠٠  (G,E,S,D) شارخة عمانية بالكريمة وصلصة الطماطم 

 ثوم، خردل، كريمة، جبن عمانية، بصل،شارخة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 
Machbouss Robyan (S) RO 10.200  
Rice  ׀Spices  ׀Saffron  ׀Shrimps  ׀Dakkous Sauce.  

 
١٠.٢٠٠   (S) مشبوس ربيان 

أرز مبهــر، زعفران، ربيـان، صلصــة دقــوس 
 

Fish & Chips (S) RO 6.500  
Battered Fish Fillet  ׀Fries  ׀Tartare Sauce  ׀Malt Vinegar  ׀Green Peas Mash.  

 
٦٬٥٠٠    (S) سمك و بطاطا 

 مهروسةخضراء ازيال ب ، خل،رتارتاصلصة مقلية، بعجينة القلي، بطاطا سمك   
 

Baked Salmon (S) RO 9.000  
Salmon  ׀Onions ׀Garlic  ׀Spinach  ׀Cream  ׀Sundried Tomato.  
 

٩٬٠٠٠  (S)   بالفرنالسالمون سمك  

 طماطم مجففة، ثوم، سبانخ، كريمة، بصلسمك سالمون،   

 
 
Grilled Prawns With Honey & Sesame (S) RO  10.500  
Tiger Prawn  ׀Vegetables Rice  ׀Honey  ׀Sesame Seeds.  
 

١٠.٥٠٠   (S) روبيان مشوي بالعسل والسمسم  
 عسل والسمسمبالخضار، روبيان ، أرز تايجر   

 
MEAT & POULTRY                                                                                                  ودواجن  لحوم  
 
Grilled Beef Tenderloin (B,D) RO 13.500  
Served With Your Choice Of Sauce Mushroom Or Pepper And Two Side Dishes. 
 
 

١٣.٥٠٠ (B,D)  لحم التندرلوين المشوي 

 جانبيةالطباق األ صنفين منمع اختيارك من صلصة الفطرأوالفلفل مع تقدم   
 

Fire Roasted Chicken (G,D) RO 6.900  
Half Chicken  ׀Lemon  ׀Garlic  ׀Thyme  ׀Seasonal Vegetables  ׀Roasted Potatoes  ׀Grilled 
Lemon. 
 

٦٬٩٠٠    (G,D) جاج مشويد  

مشوي خضار الموسم، بطاطا مشوية، وليمون  دجاج مع ليمون وثوم، زعتر،نصف   

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

MAIN COURSES  األطباق الرئيسية 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 
New Zealand Lamb Rack. (B,D) RO 11.500  
Provencal Herb Crust  ׀Mustard  ׀Mashed Potato  ׀Asparagus  ׀Rosemary Jus.  
 

١١.٥٠٠  (B,D) نيوزلندي  ضان لحم  أضالع  

 روزميريصلصة هليون،  المقرمشة، خردل، بطاطا مهروسة،الكزبرة راق أو  
 

Levantine Mix Grill.  (G,D,B) RO 9.800  
Taouk  ׀Shish Kabab  ׀Kofta,  ׀Lamb Chops  ׀Biwaz  ׀Grilled Tomato ׀ 
Onion  ׀French Fries.  

      ٩٬٨٠٠    (G,D,B)مشاوي شامية 
 بطاطا مقليةو مشوي بصل ية،طماطم مشوبيواز، ، ريّش غنم ،ةـكفتب، اـيش كبـشطاووق، يش ـش  

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

MAIN COURSES  األطباق الرئيسية 

French Fries   (V) RO 2.900  
Steamed Rice  (V) RO 1.500  
Small Green Salad  (V) RO 1.800  
Steamed Vegetables   (V) RO 2.000  
Sautéed Spinach  (D,V) RO 2.500 

٢.٩٠٠  (V)  بطاطا مقلية 

١.٥٠٠   (V)  البخار على أبيض أرز  

١.٨٠٠  (V)  خضراء صغيرة  سلطة  

٢.٠٠٠   (V) خضارعلى البخار 

٢.٥٠٠  (D,V) سبانخ سوتيه 

SIDE DISHES أطباق جانبية 

RICE & CURRY   والكاري األرز  

Vegetables Biryani  (D,V,N) RO 4.000  
Rice cooked with saffron, spices, served with raita, papadum and pickle 

 
Add Shrimp   (D,S,N) RO 8.500  
Add Chicken  (D,N)    RO 6.900  
Add Lamb      (B,D,N) RO 7.800 
 

٤.٠٠٠  (D,V,N)  برياني خضار 

 ومخللبابادوم رايتا، مطبوخ بالزعفران و البهارات الخاصة يقدم مع صلصة أرز   

 
٨.٥٠٠   (D,S,N)  إضافة روبيان 

٦.٩٠٠  (D,N)   إضافة دجاج 

٧.٨٠٠  (B,D,N) نأضـلإضافة لحم ا  
 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

 
CURRY                                                                                                                              الكاري 
Your choice of shrimp, chicken, beef, lamb or vegetable tossed with fresh ginger, chili 
sauce accompanied with steamed basmati rice, papadum and pickle 
 
Shrimp   (S,D) RO 8.900  
Chicken  (D)   RO 6.800 
Lamb     (B,D) RO 7.800  
Vegetables Curry (V,D) RO 4.500 

ن، الخضار متبل بالزنجبيل الطازج صلصة الفلفل الحارأضـلنقدم لكم أصناف متعدده من الروبيان، الدجاج، ولحم ا   

 ومخللمع أرز بسمتي بابادوم   

٨.٩٠٠ (S,D) روبيان 

٦.٨٠٠  (D) دجاج 

٧.٨٠٠  (B,D) نأضـللحم ا  

٤٬٥٠٠  (V,D)كاري خضار 
 
 
 
 

RICE & CURRY   األرز والكاري 

PASTA ةالمعكرون  

Spinach & Cheese Ravioli  (D,G) RO 7.000  
Pasta  ׀Spinach  ׀Ricotta Cheese  ׀Cream.  
 

٧.٠٠٠   (D,G)  والجبنبالسبانخ راڤيولي  

 اريكوتا، كريم، سبانخ مع جبن معكرونه  
 
 

Choice Of (G,D)  RO 6.100  
Spaghetti, Penne, Tagliatelle, Fusilli Or Gluten Free Pasta.  
 

٦٬١٠٠   (G,D) منختيارك إ  

.بيني، تالياتيلي، فوزيلي او معكرونة خالية من الجلوتين سباجيتي،  

Add Your Sauce 
 

Pomodoro- Traditional Italian Tomato Sauce With Basil (V,G) 
Bolognese- Beef Ragout With Tomato  (B,G) 
Aglio Olio Pepperoncino- Garlic, Chili, Parsley With Extra Virgin Olive Oil (V,G) 
Pesto- Fresh Basil, Garlic, Parmesan Cheese, Pine-Seeds And Olive Oil  (V,N,G) 
Creamy Mushroom - Cream, Butter, Mushrooms, Parmesan Cheese (D,G) 
 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

 أضف الصلصة 
)V,G) الريحانصلصة الطماطم اإليطالية التقليدية مع  :بومودورو  

)B,G) الطماطملحم مطبوخ مع صلصة  :بولونيز  
)V,G)  بكرزيتون وزيت ، بقدونس ثوم، شطة، :بيبرونشينواوليو أال  

)V,N,G) وزيت زيتون جبن بارميزان، صنوبر ثوم، ريحان طازج، :بيستو  
)D,G) بارميزانجبن فطر،  كريمة، زبدة، :مشروم يكريم  

 
Beef Lasagna Al Forno (G,D,B) RO 9.500  
Beef  ׀Tomato Sauce  ׀Layered Pasta  ׀Béchamel Sauce  ׀Cheese.  

 
٩.٥٠٠  (G,D,B)  بالفرنلحم الزانيا  

 صلصة بشاميل، جبن، ةمعكرونطبقات طماطم، صلصة لحم ضان،   

PASTA المعكرونه 

Bami Goreng (G) RO 6.300  
Noodles  ׀Onion  ׀Garlic  ׀Carrot  ׀Soy Sauce  ׀Sambal  ׀Chicken.  
 

٦٬٣٠٠ (G)  بامي جورينج 

.جزر، صلصة صويا، سامبال، دجاج نودلز، بصل، ثوم،  
Prawns Thai Curry (S) RO 10.200 
Prawns  ׀Bamboo Shoot  ׀Mix Vegetables  ׀Red Curry Sauce  ׀Steamed Rice.  
 

١٠.٢٠٠ (S) روبيان تايالندي   اريك   

أرز أبيض حمر، أكاري  ةصل، صةخضار مشكلشوت، ، بامبو روبيان  
 
Nazi Goreng (E,S,N) RO 7.900  
Rice  ׀Egg  ׀Vegetables  ׀Chicken  ׀Shrimps  ׀Chili  ׀Soy Sauce  ׀Fried Egg  ׀Chicken Satay 

  .Prawns Crackers׀  Peanut Sauce׀ 
 

٧.٩٠٠  ( E,S,N)   ي جورينزنا   
.كراكرز روبيان الفستق،صلصة ساتاي، دجاج بيض مقلي،  صويا ،صلصة فلفل،  رز، بيض، خضار، دجاج، روبيان،أ  

ASIAN CORNER اآلسيويةطباق األ  

KIDS MENU  قائمة األطفال 

Captain Haddock Favorite (S,D) RO 2.800  
Crispy Fried Fish Finger With Fries & Tartare Sauce. 
 

٢.٨٠٠  (S,D)  هادوك كابتن  

 وصلصة تارتار مقليـةمقليـة مقرمشـة، تقـدم مـع بطاطـا أصابـع سـمك   

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Tom ‘N’ Jerry (G,B,D) RO 3.000 

Mini Cheese Burger With French Fries.  
٣.٠٠٠  (G,B,D )و جيري توم   

 مع بطاطا مقلية برغر جبن صغير  

Hulk (G,D) RO 2.800   
Chicken Franks In Hotdog Bun With French Fries.  

٢.٨٠٠ ( G,D) هالك  

نقانق دجاج بخبز سندوتش، مع بطاطا مقلية 
 
Caribbean Pirates Golden Nuggets (G,D) RO 2.800  
Chicken Nuggets With French Fries, Mayonnaise And Ketchup.  
 

٢.٨٠٠  (G,D) اغيتس قراصنة الكاريبي الذهبيةن  

 دجــاج مقليــة مــع بطاطــا مقليــة، مايونيز وكاتشبناغيتــس   
 

Goldilocks (D,B,G) RO 2.900  
Penne Pasta Tossed With Meat And Tomato Sauce Topped With Cheese. 
 

٢.٩٠٠  (D,B,G)  جولديلوكس 

.بالجبنمحضــرة مــع صلصــة لحــم وطماطــم، مغطاة معكرونــه بينــي   

 
 

KIDS MENU  قائمة األطفال 

DESSERTS الحلويات 

Baked Warm Apple And Blueberry Crumble (G,N,D) RO 3.200  
Served With Vanilla Ice Cream And Hazelnuts Praline. 
 

٣.٢٠٠  (G,N,D) فطيرة تفاح وتوت 

 محلىكريم وصلصة بندق ولوز يس أمع فانيال تقدم   
 

Milk Chocolate Tarte  (G,E,D) RO 3.600  
Mille Feuille Fudge Cake With Macaron And Strawberry.   
 
 

٣.٦٠٠ (G,E,D) تارت الشوكوالته مع الحليب 

 كريم فراولةأيس  مـعفـدج ومـاكارون، تقـدم  ةشـوكوالتميـل فوي مـع كيكـة   

 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

 
Um Ali  (G,E,N,D) RO 3.200  
Baked With Bread, Milk & Nuts. 
 

٣.٢٠٠   (G,E,N,D) أم علي 

بالخبز، مع مكسرات وزبيب محضرة   

 
Fresh Fruit Platter (H) RO 5.500  
Sliced Fresh Fruits Of The Season.  
 

٥.٥٠٠ (H) فواكه طازجة 

طبق فواكه موسمية مقطعة 
Choice Of Ice-Cream (3 Scoops ) (D) RO 4.000 
Vanilla  ׀Strawberry  ׀Chocolate. 

)D ) (حبات  ٣)كريم من االيس ختيارك إ  

، شوكوالتهةفانيال، فراول  

DESSERTS الحلويات 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

LATE NIGHT MENU                                                   
Served From 23:00 to 06:00. 

 
الليلقائمة أخر   

صباحا   ٦٬٠٠مساء والى الساعة  ١١٬٠٠تقدم من الساعة   

 
If you have any concerns regarding food 
allergies, please alert your server prior 

ordering. 

 
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية ، يرجى 

الطلبالخادم الخاص بك قبل تنبيه   

 



Marinated Artichoke Salad (V) RO 6.900  
Mix Lettuce  ׀Roman Artichoke  ׀Roasted Red Capsicum ׀Cherry Tomato  ׀Olive Oil  ׀ 
Lemon Juice  ׀Oregano.  

 
 ٦.٩٠٠   )V) سلطة الخرشوف المتبل 

 وريجانوأخس مشكل، خرشوف روماني، فلفل احمر مشوي، طماطم كرز، زيت زيتون، عصير ليمون،   
 
 
Three Eggs Fluffy Omelet  (E,B,G)  RO 4.000 
With Your Choice Of :Cheddar Cheese  ׀Beef Bacon  ׀Mushrooms  ׀Tomato  ׀Onion  ׀Bell 
Pepper  ׀Chili.  
 

٤٬٠٠٠     )E,B,G) عجة خفيفة ت بيضاث ثال  
.رحافلفل أو حلو جبنه شيدار، لحم بقري مقدد، فطر، طماطم، بصل، فلفل  :نـممع إختياركم تحضر   

 
Lentil Soup (V,D,H) RO 3.000  
Lemon  ׀Crispy Lebanese Bread.  

 
   ) ٣.٠٠٠     V,D,H)   حساء العدس  

 محمص، خبز لبناني ليمون  
 
Crowne Club Sandwich (G,S,E,B,D) RO 5.800 
Chicken Or Tuna  ׀Mayo  ׀Lettuce  ׀Tomato  ׀Gherkins  ׀Beef Bacon  ׀Boiled Egg ׀ 
White Or Brown Slice Bread  ׀French Fries.  
 

٥.٨٠٠  )G,S,E,B,D)  ساندويش كراون كلوب  

أو تونـة، مايونيز، خـس، طماطم، خيار مخلل، لحم بقري مقدد، بيـض مسلوق،دجـاج   

 توست ابيض أوأسمر، مع بطاطا مقليةخبـز   
  

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm 

 
Classic Caesar Salad (E,S,D,G) RO 4.000  
Romaine Lettuce  ׀Anchovies  ׀Croutons  ׀Shaved Parmesan.  
 

٤٬٠٠٠   (E,S,D,G) (سيزر )قيصر  سلطة  

بارميزان مع جبنة خبز محمص  خس روماني، أنشوفة،   
 
With Grilled Chicken (D) RO 5.000 
With Shrimp (S) RO 6.100 

  دجاج المشوي إضافة  ٥٬٠٠٠  
 إضافة  روبيان ٦٬١٠٠

 

LATE NIGHT MENU   قائمة أخر الليل 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 
Shish Taouk Sandwich (G,D) RO 5.200 
Grilled Marinated Chicken Cubes  ׀Garlic Sauce  ׀Pickles  ׀Lebanese Bread  ׀French 
Fries.  

 
٥.٢٠٠ (G,D)  سندويتش شيش طاووق 

 مقليةطـاووق المتبـل المشـوي، صلصة الثـوم، مخلل، خبز اللبناني، بطاطـا شـيش   
 
 
Falafel Sandwich (V,N) RO 3.500  
Fried Falafel  ׀Lettuce  ׀Tomato  ׀Pickle Turnip  ׀Parsley  ׀Mint  ׀Tahini Sauce  ׀Saj Bread.  

 
 

٣.٥٠٠     (V,N)  سندويتش فالفل(  

 الصاجز خب ، صلصة طحينة،اعطماطم، مخلل، بقدونس، نعن خس، مقلية،فالفل   
 
 
Chicken Wings (G,D) RO 3.500 
Fried Chicken Wings  ׀Barbecue Sauce.  

 
٣.٧٠٠ (G,D)  أجنحة الدجاج المقرمش 

أجنحــة الدجــاج المقرمشــة المقليــة مع صلصة الباربيكيو 
 
Golden Fried Calamari (S) RO 4.500  
Tartare Sauce  ׀Lemon.  
 

٤.٥٠٠    (S)    الذهبيالكالماري المقلى 

 والليمون يقدم مع صلصة التارتار   
  
Angus Beef Burger  (G,B,D)  RO 5.800 
Lettuce  ׀Tomato  ׀Onion  ׀Pickles  ׀Fries. 
Add Cheese.  (D) RO 1.500  
 

٥.٨٠٠   (G,B,D) (  لحم بقري) نجوس برغرأ     
.مقليةاطا ، طماطـم، بصل، خيار، بطســخ   

١.٥٠٠  (D)  إضافة جبن 
 

 

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm LATE NIGHT MENU   قائمة أخر الليل 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Cajun Chicken Burger (G,D,E) RO 5.500  
Cajun Chicken Breast  ׀Lettuce  ׀Guacamole  ׀Tomato  ׀Melted Cheese  ׀Fries 

 
 

٥.٥٠٠  (G,D,E)  برغر دجاج بالكاجون 
 مقليةطماطم، جبنة ذائبة وبطاطا  دجـاج  كاجـون، خس،  صلصة جواكامولي، صـدر   

 
 

Machbouss Robyan (S) RO 10.200  
Rice  ׀Spices  ׀Saffron  ׀Shrimps  ׀Dakkous Sauce.  

 
١٠.٢٠٠ (S) مشبوس ربيان 

 دقــوسمبهــر، زعفران، ربيـان، صلصــة أرز   
 

Fish & Chips (S) RO 6.500  
Battered Fish Fillet  ׀Fries  ׀Tartare Sauce  ׀Malt Vinegar  ׀Green Peas Mash.  

 
٦٬٥٠٠    (S) سمك و بطاطا 

 ازيال خضراء مهروسةب ، خل،ربعجينة القلي، بطاطا مقلية، صلصة تارتاسمك   
 
 

Fire Roasted Chicken (G,D) RO 6.900  
Half Chicken  ׀Lemon  ׀Garlic  ׀Thyme  ׀Seasonal Vegetables  ׀Roasted Potatoes  ׀Grilled 
Lemon. 
 

٦٬٩٠٠    (G,D) جاج مشويد  

مشوي خضار الموسم، بطاطا مشوية، وليمون  دجاج مع ليمون وثوم، زعتر،نصف   
 
 
 

PASTA      
ة   المعكرون                                                                                                                                      
Choice Of (G,D) RO 6.100  
Spaghetti, Penne, Tagliatelle, Fusilli Or Gluten Free Pasta.  
 

٦٬١٠٠   (G,D) ختيارك منإ  

 الجلوتين بيني، تالياتيلي، فوزيلي او معكرونة خالية من  ،سباجيتي  
 
 
 
 

LATE NIGHT MENU    الليلقائمة أخر  

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

LUNCH & DINNER Served from 11:00 am to 11:00 pm LATE NIGHT MENU   قائمة أخر الليل 

Add Your Sauce 
Pomodoro- Traditional Italian Tomato Sauce With Basil (V,G) 
Bolognese- Beef Ragout With Tomato  (B,G) 
Aglio Olio Pepperoncino- Garlic, Chili, Parsley With Extra Virgin Olive Oil (V,G) 
Pesto- Fresh Basil, Garlic, Parmesan Cheese, Pine-Seeds And Olive Oil  (V,N,G) 
Creamy Mushroom - Cream, Butter, Mushrooms, Parmesan Cheese (D,G) 

 أضف الصلصة 
)V,G) صلصة الطماطم اإليطالية التقليدية مع الريحان :بومودورو  

)B,G) لحم مطبوخ مع صلصة الطماطم :بولونيز  
)V,G) بقدونس، وزيت زيتون بكر ثوم، شطة، :أال اوليو بيبرونشينو  

)V,N,G) وزيت زيتون جبن بارميزان، صنوبر ثوم، ريحان طازج، :بيستو  
)D,G) بارميزانفطر، جبن  كريمة، زبدة، :مشروم يكريم  

Desserts                                                                                                                          الحلويات 
 
Fresh Fruit Platter (H) RO 5.500  
Sliced Fresh Fruits Of The Season.  
 

٥.٥٠٠ (H) فواكه طازجة 

 مقطعةفواكه موسمية طبق   
Choice Of Ice-Cream (3 Scoops ) (D) RO 4.000 
Vanilla  ׀Strawberry  ׀Chocolate. 

 ٤.٠٠٠ )D ) (حبات  ٣)ختيارك من االيس كريم إ  

 شوكوالته، ة، فراولفانيال  

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

PICNIC LUNCH BOXES - For one person  

  لشخص واحد فقط -رحالت قائمة ال

 

FAST & FRESH FOOD OPTIONS 
Served within 15 minutes of placing the order 

 إختيارات سريعة و طازجة 

دقيقه منذ وقت الطلب ١٥تقدم خالل   

 
If you have any concerns regarding food 
allergies, please alert your server prior 

ordering. 

 
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية ، يرجى 

 الطلبالخادم الخاص بك قبل تنبيه   

 



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

PICNIC LUNCH BOXES - For one person  لشخص واحد فقط -رحالت قائمة ال  

The Explorer (G,D,E,H) RO 8.500 
3 Sandwiches (Turkey ham, chicken and cheese), 1 Mixed salad, 1 Slice of English cake, 1 
Hard boiled egg, 2 Kinds of seasonal fruits, 1 Small 500 ml. Mineral water bottle, 1 Can of 
soft drink of your choice. 
 

٨.٥٠٠ (G,D,E,H)   المستكشف 

قطع فواكه   ٢بيضــة مســلوقة، قطعــة كيــك إنكليزية ، ســلطة مشــكلة،  (لحم ديك رومي مقدد ، دجاج وجبن)سندويتشات  ٣

 مشروبات غازية ١مل،  ٥٠٠معدنية صغيرة مياه  موسمية،  
 
 

The Bedouin (G,D,E,H) RO 9.500 
Hummus, fattoush, halloumi cheese, olives and pickles with Arabic bread, 2 Skewers of 
shish taouk, 1 Slice of English cake, 2 Kinds of seasonal fruit and dates, 1 Small 500 ml. 
mineral water bottle, 1 Can of soft drink of your choice. 

 
 

٩.٥٠٠  (G,D,E,H) لبدويا  

قطعة كيـك فواكه إنكليزية، طـاؤوق، شـيش  ٢خبـزعربـي،حمـص بالطحينـة، فتـوش، جبنـة حلـوم، زيتـون ومخلـل مـع   
 غازيةمشروبات  ١مل،  ٥٠٠مياه معدنية صغيرة تمر، فواكه موسمية مع قطع  ٢  

 

  
The Royal (S,D,G,E) RO 13.000 
Smoked salmon with capers , Cold roast chicken with potato salad , Cheese cake with 
berry coulis, Fresh coconut water in the shell, 2 Seasonal fruits, White and brown bread 
rolls, Selection of cheese and butter, 1 Perrier sparkling water, Soft drink or energy 
drink. 
 

١٣.٠٠٠  (S,D,G,E) الملكي  

كيكــة جبــن مــع تــوت، ميــاه جــوز الهنــد بطاطـس، دجــاج مشــوي بــارد مــع سـلطة حبــار، ســمك ســلمون مدخــن مــع 

مشـروبملليتـر،  ٣٣٠ميـاه بيريـه  ١وزبـدة ، الجبـن  نـمتشكيلة وأســمر، رول أبيـض خبـز فواكه موسمية، قطع  ٢طـازج،   

.غازي أو مشروب طاقة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

FAST & FRESH FOOD OPTIONS 
Served within 15 minutes of placing the order 

 إختيارات سريعة و طازجة 
دقيقه منذ وقت الطلب ١٥تقدم خالل   

Cold Fresh Seasonal Salad (V) RO 3.500 
Caesar Salad with Grilled Chicken  (E,S,D,G) RO 4.300 
Grilled Halloumi Cheese Sandwich (G,D,V)    RO 4.500 
Grilled Chicken & Vegetables Wrap (G,D,V)   RO  4.800 
Sliced Seasonal Fresh Fruit Platter (V)         RO 3.000 

 
 

٣.٥٠٠ (V)  ةطازجموسميه سلطة  

٤٣٠٠   (E,S,D,G) مشويسيزر مع دجاج سلطة   

٤.٥٠٠  (G,D,V) ساندويتش جبن حلومي مشوي 

٤.٨٠٠ (G,D,V)  وخضارساندويتش راب دجاج  

٣.٠٠٠ (V)   مقطعةطازجة فواكه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

BEVERAGE  
 المشروبات

 
If you have any concerns regarding food 
allergies, please alert your server prior 

ordering. 

 
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية ، يرجى 

 الطلبالخادم الخاص بك قبل تنبيه   

 



Chilled Juices 
Orange Juice, Apple Juice, Pineapple Juice, Tomato Juice, Cranberry Juice RO 2.030 

 

معلبةعصائر   

  ٢٬٠٣٠كرانبيري   عصير  طماطم،عصير أناناس، عصير عصير تفاح،  برتقال،عصير 
 
 

Fresh Juices                                                                                   
By Glass 
Orange Juice, Apple Juice, Watermelon Juice , 
Carrot Juice, Lemonade, Grapefruit, Tomato RO 2.760 
Tender Coconut Water RO 3.130  

 
طازجة صائر ع  

 كوب

            ٢٬٧٦٠عصير طماطم  فروت، غريب تفاح، عصير بطيخ، عصير جزر،  ليموناضة، عصير برتقال، عصير 

  ٣٬١٣٠ماء جوز الهند   
 
 
 
 
 

 
 
Mocktails 
Dhofar Cooler RO 3.130  
Lemon juice and fresh mint blended with soda water 
 
Tropical Fruit Punch RO 3.130 
A blend of assorted tropical fruit juice.  

 
  وكتيالتم

ظفار كولر   

  ٣٬١٣٠ع طازج مخفوق مع ماء صودا    مع نعنان عصير ليمو

  
وبيكال بنشتر  

  ٣٬١٣٠   ئيةستوااإلالفواكه كوكتيل خليط عصير 
 

BEVERAGE المشروبات 

MOCKTAILS  موكتيالت 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 



Iced Coffee  RO 2.300  
Iced Tea       RO 2.300  
Soft Drinks  
Pepsi, Diet Pepsi, 7 Up, Miranda, Mountain Dew RO 2.300  
Mineral Water 
Mineral Water 500 ml  RO 1.200  
Mineral Water 1.5 L      RO 1.940  
Perrier Water 230 ml   RO 2.400  

٢.٣٠٠ مثلجة   قهوة   

٢.٣٠٠ شاي مثلج      

 مشروبات غازية

٢.٣٠٠ ماونتنين ديو  اب، ميرندا، سفن بيبسي، دايت بيبسي،   

 مياه معدنية

١.٢٠٠ (   صغيرة ) ملليلتر   ٥٠٠مياه معدنية   

              ١.٩٤٠  (    كبيرة )  ليتر     ١٫٥مياه معدنية 
٢.٤٠٠(  صغيرة ) ملليلتر    ٣٣٠مياه بيريه    

 

 
 
 
 

Red Bull Energy Drink  RO 4.200  
Red Bull Energy Drink ( Sugar free) RO 4.200 

 
  ٤٬٢٠٠ريد بُل  

  ٤٬٢٠٠ ريد بُل خالي من السكر 

ICED DRINKS  مشروبات مثلجة 

ENERGY DRINKS  موكتيالت 

TEA & COFFEE   شاي و قهوة 

Freshly brewed tea: 
English breakfast, Earl Grey, Green tea,  
Chamomile, Jasmine tea,  

Moroccan tea or Peppermint tea RO 2.300  
Freshly brewed coffee RO 2.210  
Pot of coffee RO 3.130  
Nescafe - Decaffeinated coffee RO 2.210  
Cappuccino RO 2.760   
Cafe Latte    RO 2.760  
Single Espresso RO 2.210  
Double Espresso RO 2.760  
Turkish Coffee RO 2.210 
 
 
  
                                 
 
 
 

نعناع،شاي، اخضر، ، شاي غرايي إيرلشاي الفطوراالنجليزي،   

  ٢٬٣٠٠ مغربي، بابونج، الياسمين شاي 

٢٬٢١٠طازجة   قهوة   

٣٬٣١٠   إبريق  قهوة  
٢٬٢١٠   -خال من الكافيين  -نسكافيه    
   ٢٬٧٦٠   كابوتشينو

٢٬٧٦٠التيه   كافيه   

٢٬٢١٠  اسبرسو   

٢٬٧٦٠   مزدوجاسبرسو   

٢٬٢١٠   قهوة تركية  

  

  

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          

 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

 

Your choice of hot or cold Milk RO 1.660  
Full cream, low fat, soya milk or 
skimmed milk 

Blended Chocolate Milk  (D) RO 2.760  
Milkshake (Vanilla, Chocolate or 

Strawberry) (D) RO 2.760  
 

  

 إختياركم من الحليب الساخن أو البارد

      ١٬٦٦٠ كامل الدسم، قليل الدسم، خال من الدسم أو حليب الصويا  

     ٢٬٧٦٠ (D)    ممزوجة بالحليب شوكوالته

٢٬٧٦٠   (D)    (فانيليا، شوكوالته، فراولة)شيك ميلك  

 

MILK (D)  (D)  الحليب 

ALCOHOLIC BEVERAGES  مشروبات مثلجة 

Champagne                                                                                                             

Dom Pérignon RO 475.000 
This wine is full of life, with a fresh nose that dances through a spiral of aromas, blending hints 
of angelica, dried flowers, pineapple, coconut, cinnamon, cocoa and tobacco. 

Moët & Chandon Brut Imperial NV  RO 220.000 
Brut imperial is a balanced assemblage disclosing a succession of elegant and harmonious 
sensations. Pale yellow with shades of green. Full bodied with fresh fruit, white blossoms, 
brioche and a subtle finish. 

Moët & Chandon Brut Imperial NV ( 37.5cl ) RO 110.000 

 شامبانيا

٤٧٥.٠٠٠دوم بريغنون    

٢٢٠٬٠٠٠ اند شاندون بروت إمبيلاير مويت   

١١٠٬٠٠٠ (  ملليلتر  ٣٧٫٥) اند شاندون بروت إمبيلاير مويت   

Sparkling Wine                                                                                      

Santa Carolina, Brut ( Chile ) RO 40.000 
Perfect entry-level sparkling wine from one of the oldest Chilean wineries. Enjoy with white fish. 

Amore Di Amanti Prosecco ( Italy ) RO 42.000 
Amore Di Amanti has an abundant creamy fizz with notes of apples, pears and a hint of white 
peach. 

By the Glass RO 9.500 

 النبيذ الفوار  

٤٠.٠٠٠ (  تشيلي)سانتا كارولينا بروت   

٤٢.٠٠٠(  يطالياإ)بروسييكودي امانتي اموري   

٩.٥٠٠كأس نبيذ فوار   

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Wines 
Rose Wine 

Colombelle Rose (France) RO 28.000 
A blend of merlot, Tannat and Cabernet Sauvignon. A lovely light rose with loads of lively red 
summer berry flavours. 

By The Glass RO 6.000 
White Wines 
White House Wine                                              BY THE GLASS           BY THE BOTTLE 

Carlo Rossi White (USA)                                     RO 6.000                     RO 30.000 
Barefoot, Sauvignon Blanc (California)              RO 6.500                     RO 32.000 
Dark Horse, Chardonnay (California)                 RO 6.500                     RO 32.000 
 

Hardys Stamp Series, Chardonnay Semillon, South East (Australia) RO 36.000 
Medium –bodied fruit flavours with creamy texture, delicate oak and smooth finish, enjoy with 
chicken and salmon dishes. 

Argento Pinot Grigio (Argentina) RO 36.000 
Apple and pear fruit combined with a refreshing tang. 

Petit Chablis, Moreau Et Fils (France) RO 76.000 
Fresh green apples, melon and hints of almonds on the nose. The palate is clean and round 
with a balanced acidity and generous finish.  

Soave, Folonari (Italy) RO 37.000 
Fresh, tangy white from one of Lombardy’s largest merchant producers. Good Garganega 
grapes give an attractive, nutty aroma to the end result. 

 النبيذ 

 النبيذ الوردي

                                           ٢٨.٠٠٠( فرنسا)كولومبال نبيذ وردي 

  ٦.٠٠٠  كأس نبيذ وردي

 

 النبيذ األبيض

زجاجة          كأس                                                                   

٦.٠٠٠      ٣٠.٠٠٠(      المتحدة األمريكية الواليات )كارلو روسي ابيض    

      ٦.٥٠٠      ٣٢.٠٠٠(                    كاليفورنيا)بيرفوت سوفينيون أبيض  

٦.٥٠٠      ٣٢.٠٠٠(                     كاليفورنيا)شاردونيه  ،دارك هورس  
   ٣٦.٠٠٠ (أستراليا)سلسلة ختم هارديز، شاردونيه سيميلون       

        ٣٦.٠٠٠                (     االرجنتين )و يغريغبينوت أرجينتو 

  ٧٦.٠٠٠                       ( فرنسا)فيس إ  بوتي شابلي مورو
(إيطاليا)فولوناري سويف،                                      ٣٧٬٠٠٠   

ALCOHOLIC BEVERAGES  مشروبات مثلجة 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Red Wines 
Red House Wines 
Carlo Rossi Red (Usa) 
Barefoot, Shiraz, (California) 
Dark Horse, Cabernet Sauvignon (California)  
Matua Pinot Noir (Newzealand) 
 

Hardys Stamp Series, Cabernet/Merlot (South East Australia) RO 36.000 
Medium –bodied wine with black currant, dark cherry, complemented by sweetness and 
complexity of oak, Enjoy with spicy beef or soft cheese. 

La Reverence Merlot (France) RO 34.000 
Lovely big chocolate flavors combined with the red fruits aroma, make it a veritable taste 
explosion. 

Argento Malbec (Argentina) RO 36.000 
Blackberry and black currant fruit flavours with a touch of sweet spice. 

Valpolicella, Folonari (Italy) RO 37.000 
Sister to Bardolino but slightly further east. The spicy, cherry ascents are much the same, with 
slightly more weight. 
  

 النبيذ األحمر

  كأس       زجاجة                                                                         

٦.٠٠٠       ٣٠.٠٠٠(             المتحدة األمريكية الواليات )كارلو روسي أحمر    

٦.٥٠٠       ٣٢.٠٠٠   (                                   كاليفورنيا)بيرفوت شيراز   

٦.٥٠٠        ٣٢.٠٠٠       (         كاليفورنيا)كابيرنيه سوفينيون   ،دارك هورس  

١٢.٠٠٠       ٥١.٠٠٠         (                            نيوزيالند)بينو نوار  ماتوا   

 

٣٦.٠٠٠ (جنوب شرق أستراليا)ميرلو / كابيرنت هارديز، ختم سلسلة   

٣٤.٠٠٠      (                             فرنسا)ال ريفيرانس ميرلو     

٣٦.٠٠٠       (                               االرجنتين)ملباك أرجينتو   

٣٧.٠٠٠                     (             ايطاليا)فولوناري فالبوليسيال   

 

ALCOHOLIC BEVERAGES  مشروبات مثلجة 

BY  GLASS           BY  BOTTLE 
RO 6.000              RO 30.000 
RO 6.500              RO 32.000 
RO 6.500              RO 32.000 
RO 12.000             RO 51.000 
 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

Aperitifs 60 ml 
Campari, Ricard, Dubonnet    RO 3.500 
Pernod, Pimm's no. 1              RO 3.500 
Martini (Dry, Rosso, Bianco)  RO 3.500 
Cinzano (Rosso, Bianco)        RO 3.500 

ملليلتر ٦٠أبريتيف    

  ٣.٥٠٠كامباري ، ريكارد ، دوبونيت                    

٣.٥٠٠                              ١بيرنو ، بيمز رقم    

   ٣.٥٠٠            (     روسو، بيانكو دري،)مارتينيي 

  ٣.٥٠٠                  (       روسو، بيانكو)سينزانو 

ALCOHOLIC BEVERAGES  مشروبات مثلجة 

Premium Whisky 30ml 
Johnnie Walker Blue label. RO 18.600 
Johnnie Walker Black label, Dimple, Chivas Regal 12 Years,  
Glen Fiddich 12 Years. RO 5.500 
 

Deluxe Whisky 30ml 
Johnnie Walker Red label, Famous Grouse,Dewars  RO 4.000 
                                                                                                                              

American and Canadian Whisky 30ml 
Jack Daniels RO 4.500 
Jim Beam, Canadian Club RO 5.000   
                                                                                                                           

Irish Whisky 30ml 
Jameson  RO 5.500 
                                                                                                                                          

Spirits 30ml 
Gordon's Gin RO 4.000 
Stolichnaya Vodka RO 4.500 
Smirnoff Vodka RO 4.500 
Bacardi Carta Blanca White Rum RO 4.000 
Cabana Dark Rum RO 4.000 
Jose Cuervo Silver Tequila RO 4.000 
                                                                                                                                    

Cognac and Brandy 30ml 
Remy Martin VSOP RO 7.500 
Napoleon RO 4.000 

ملليلتر ٣٠بريميوم ويسكي      

١٨.٦٠٠جوني واكر بلو ليبل             

ديمبل ،جوني واكر بالك ليبل ،   

  ٥.٥٠٠سنة  ١٢فديتش جلين ، سنة  ١٢ريغال شيفاز 

 

ملليلتر  ٣٠ديلوكس ويسكي   

جوني واكر ريد ليبل، فيموس غروس، ديورز      

٤.٠٠٠  

ملليلتر  ٣٠أميريكان و كانيديان ويسكي       

٤.٥٠٠جاك دانيالز                   

٥.٠٠٠  كلوب كانيديان جيم بيم،   

 

ملليلتر ٣٠أيريش ويسكي      

٥.٥٠٠جيمسون     

 

ملليلتر ٣٠سبيرتس    

٤.٠٠٠غوردونس جين    

٤.٥٠٠ستوليتشنايا فودكا     

٤.٥٠٠فودكا   سميرانوف   

٤.٠٠٠باكاردي كارتا بالنكا وايت روم     

          ٤.٠٠٠ كابانا دارك روم 

٤.٠٠٠خوسيه كويريفو تيكيال فضية   

ملليلتر ٣٠كونياك و براندي      
٦.٥٠٠      VSOP   ريمي مارتان 

٤.٠٠٠نابوليان          

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

ALCOHOLIC BEVERAGES  مشروبات مثلجة 

Liqueurs 30ml 
Amaretto RO 4.500 
Bailey's Irish Cream RO 4.500 
Cointreau RO 4.800 
Drambuie, Galliano RO 4.500 
Kahlua RO 3.500 
Sambuca RO 4.500 
Triple Sec RO 4.500 
                                                                                                                                         

Beer Bottles 330ml 
Budweiser    RO 4.500 
Stella Artois RO 4.500 
Corona          RO 5.500 
Fosters         RO 4.500 
Heineken      RO 5.500 
Kingfisher     RO 5.500  

ملليلتر ٣٠كيرز      لي  

     ٤.٥٠٠اماريتو  

٤.٥٠٠كريم بايليز أيريش   

٤.٨٠٠ كوانتراو   

   ٤.٥٠٠غاليانو  درامبويه ، 

         ٣.٥٠٠ كاهلوا 

٤.٥٠٠ سامبوكا   

٤.٥٠٠تريبل سيك   

 بيرة

٤.٥٠٠بادوايزر   

٤.٥٠٠ارتويس ستيال   

   ٥.٥٠٠كورونا 

٤.٥٠٠فوستر   

٥.٥٠٠هاينيكين   

٥.٥٠٠فيشير كينج   

Cocktails 
Bloody Mary RO 6.000                                                                                                                   
An old classic made with vodka, tomato juice, and lemon juice 
and spiked with Tabasco. 

Blue Lagoon RO 6.000                                                                                                   
A true complement to the clear blue seas of Salalah made with 
vodka,  
blue curacao and lemon juice. 

Caipiroska RO 6.000                                                                                                                   
The Russian love it when you have vodka, fresh mint leaves and 
lemon. 

Cosmopolitan RO 6.000                                                                                                                   
A trendsetter’s favorite drink made of vodka, Cointreau and 
cranberry juice. 

Daiquiri RO 6.000                                                                                                                   
Lemony white rum based drink for the perfect afternoon. 

Mojito RO 6.000                                                                                                                   
South America’s most celebrated gift to the world made with 
white rum, white sugar and fresh mint. 

Margarita RO 6.000                                                                                                                   
Laze around the whole day with this refreshing tequila cocktail. 

Pina Colada RO 6.000                                                                                                                   
A nice creamy concoction of rum, Malibu and pineapple juice. 

  كوكتيالت

٦.٠٠٠بالدي ميري    

٦.٠٠٠ بلو الجون     

    ٦.٠٠٠ كايبروسكا  

٦.٠٠٠كوزموبوليتان   

٦.٠٠٠ديكييري    

      ٦.٠٠٠موخيتو  

٦.٠٠٠مارجريتا   

٦.٠٠٠كوالدا بينا   

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                     نباتي (V)  على الجلوتين يحتوي  (G) يحتوي على  بيض   (E)   على لحم بقر يحتوي (B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على  (S)  (H) صحي  (D) منتجات األلبان  (N) يحتوي على المكسرات 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          



 To place your order Please Dial 8313, 8314 or 8038 
  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

  (V) - Vegetarian (G) - Contains Gluten (E) - Contains Egg (B) - Contains Beef                       نباتي(V)  يحتوي على الجلوتين(G) يحتوي على  بيض   (E)  يحتوي على لحم بقر(B) 

  (S) - Contains Seafood (N) - Contains Nuts (D) - Dairy (H) – Healthy                                    حرية   مأكوالت ب يحتوي على (S) يحتوي على المكسرات     (N)  منتجات األلبان(D)  صحي (H) 

 All prices are in Omani Rials. Subject to Municipality Tax and Service Fee.                                             والبلديةالخدمة األسعار باللاير العماني ويضاف إليها رسوم جميع                                                                                                                          

ALCOHOLIC BEVERAGES  مشروبات مثلجة 

Other Beverages 
Bacardi Breezer RO 6.000  

Shooters 
B-52  RO 6.000 
Kahlua, Bailey's, Cointreau 
Mudslide RO 5.500 
Vodka, Bailey's, Kahlua 
Irish Flag RO 6.000                                                                                                    
Crème de Menthe, Brandy, Irish Whisky 
Forest Fire RO 5.500 
Sambuca, Tequila, Tabasco  

رى مشروبات اخ  

٦.٠٠٠باكاردي بريزير      

 شوتيرز

٦.٠٠٠               ٥٢بي   

٥.٥٠٠مودساليد              

   ٦.٠٠٠أيريش فالج        

٥.٥٠٠فوريست فاير        



 To place your order Please 
Dial 8313, 8314 or 8038 

 
، ۸٣١٣المقسم  لطلباتكم الرجاء طلب 

  ۸٠٣٨أو  ۸٣١٤


