
Room service menu





  Breakfast – 6:00 AM TO 11:00 AM 

 24hrs Continental Breakfast  (G), (D)  AED 85*

Fresh orange, pineapple, grapefruit, watermelon or carrot juice

Plain croissant and pain au chocolate, Danish pastry and assorted 

Breads and toast, butter, margarine, assorted preserves, honey, 

Assorted cheeses assorted sliced meats, yogurt plain or low fat

Assorted slices of fruits

Tea or coffee 

American Breakfast   (G), (D)   AED 95*

Fresh orange, pineapple, grapefruit, watermelon or carrot juice

Plain croissant and pain au chocolate, Danish pastry and assorted

Breads and toasts, butter, margarine, assorted preserves, honey

Your choice of corn flakes, all bran, frosties or rice crispies

Two farm eggs cooked to your liking to your choice of turkey bacon, 

Chicken or Beef sausages, hash brown, grilled tomato, baked beans, mushroom

Assorted slices of fruit and fruit compote

Tea or coffee

Oriental Breakfast  (G), (D)   AED 95*

Fresh orange, pineapple, grapefruit, watermelon or carrot juice

Foul medammes, hummus, labneh, feta cheese with pickles and Arabic bread

Two fried eggs with your choice of turkey bacon, chicken or beef sausages, 

Hash brown, grilled tomato, assorted slices of fruit. Tea or Turkish coffee

Low calorie breakfast  (G), (D)  AED 85*

Fresh orange, grapefruit, watermelon or carrot juice 
Assorted slices of fresh cut fruit, Low fat yogurt, Corn flakes or all bran 
with low fat or soy milk cholesterol free egg white omelet with grilled 
tomato and brown whole wheat bread 
Tea or coffee

Baker’s Basket (G), (D)  AED 35*
Plain and flavored croissants, pain au chocolate, Danish pastries, 
Healthy assorted muffins, bread rolls and baguette, toasts butter, margarine
Assorted preserves and honey 

Fresh Juice   AED 20*
Orange, pineapple, grapefruit, watermelon or carrot

Seasonal Fresh Fruit Platter      AED 32*
Assorted continental cheese platter  (D) AED 30*
Continental cold cut meats platter                    AED 34*
Cereals:   (G), (D)  AED 22*
Corn Flakes, All Bran, Rice Crispies, Frosties or Muesli Served with full cream, 
skimmed milk or soya (hot or cold)

Yoghurt: plain, low fat or fruit   (D)   AED 18*
Eggs  (D)   AED 38*
Two fresh farm eggs – fried, poached or boiled
To your choice of: turkey bacon, chicken or beef sausages,
Hash brown, mushroom, baked beans and grilled tomato

Three Egg Omelet, Egg white Omelet or Scrambled Eggs  (D) AED 40*
To  your choice of: tomato, cheese, mushroom, onion, capsicum and chili Turkey bacon, 
chicken or beef sausage, Mushrooms, baked beans Hash brown and grilled tomato

Foul Medammes                   AED 30*
With tomato, onion and olive oil

Labneh  (D)   AED 25*

Oriental Cheese Platter  (D)  AED 40*
Feta, halloumi, labneh, kashkawan, pickles and olives

Buttermilk Pancakes (G), (D)   AED 30*
With warm maple syrup, berry compote or whipped cream

Belgian Waffles (G)  AED 30*
With warm maple syrup, berry compote or whipped cream

Porridge (D)  AED 22*
Hot and creamy porridge oats

Fruit Compote  AED 22*
Braised apricots, Prunes, Mixed berries or braised pears

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.



   Appetizer  – 6:00 AM TO 11:00 PM

Cold Arabic Mezze

Hummous  (V)  AED 18*
Moutable  (V)  AED 18*
Babaghanoush  (V)   AED 18*
Tabouleh  (V)    AED 18*
Fattoush  (V)  AED 18*  
Vine leaves  (V)  AED 24*  
Selection of mezzeh   (V)   AED 42* 
(All served with Arabic bread and Arabic pickled vegetables (G) 

Hot Arabic Mezzeh

Kebbeh beef  (G)  AED 32*

Sambousek beef  (G)  AED 32*

Cheese Sambousek  (V), (G)                  AED 32*

Spinach Fatayer  (V), (G)                   AED 32*

Chick pea falafel  (V)                        AED 32*

Vegetables Samosa  (V), (G)                  AED 32*

Large selection of mezzeh  (G)  AED 46*

  Soup
Traditional Lentil Soup (V)       AED 48*
With toasted Arabic bread and lemon 

Tom Yum Kung Lai Suer Yang  – A dish by Chef Ian Kitticha  (D), (F)  AED 48*
Grilled tiger prawn, charred oyster mushroom, kaffir-lemongrass broth

  Salad                    Appetizer                 Entree

Classic Chicken Caesar (G), (D)                     AED 38* AED 55* 
Cos, Garlic crouton, poached egg, Caesar dressing, parmesan shavings

Tuna Nicoise  (F), (D)                     AED 38* AED 55* 
Baby potato, Kenya beans, poached egg, Kalamata olive, vine tomato

Green salad  (V)                     AED 16* AED 22*
Green leaf salad with choice of ranch or balsamic dressing

Greek Salad  (V), (D)                     AED 32* AED 48*
Cos, tomato, cucumber, olive, red onion, feta cheese, oregano                                   

   Sandwiches– 6:00 AM TO 11:00 AM

Piri Piri Chicken Ciabatta  (G), (D)  AED 48*
Marinated chicken breast, avocado, sour cream, lettuce, tomato

Beef Steak Baguette  (G)  AED 58*
Grilled sirloin steak, sautéed onion, tomato, lettuce

Halloumi  Wrap  (V), (G), (D)  AED 42*
Grilled Halloumi and Mediterranean vegetables with pesto

“Holiday Inn” Club (G), (D)  AED 42*
Triple Decker sandwich, fried egg, turkey bacon, cheese, Chicken breast, tomato, lettuce

Chicken Shawarma Wrap  (G), (D)  AED 48*
Arabic spiced chicken, onion, lettuce, tomato, pickles, garlic sauce

                                                                                                                   
(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.



   Burgers
The Swiss Melt (N), (G), (D)  AED 52*                                                                                                                            
Beef Pattie, sautéed button mushroom, Emmental cheese

The Governor  (N), (G), (D)                       AED 52*
Beef Pattie, turkey bacon, sautéed onion, jack cheese

The Stack  (N), (G), (D)  AED 52*
Beef Pattie, lettuce, tomato, dill pickle, cheese, beetroot, pineapple, fried egg

The Veggie Melt  (N), (G), (D)                       AED 42*
Veggie cutlet, sautéed button mushroom, Emmental cheese

All sandwiches and burgers served 
with French fries or potato wedges or chunky fries

   Pizza’s (Served 10.30 AM till 11:00 PM)
Pizza Regina Margherita  (V), (G), (D)   AED 45*
Pure buffalo mozzarella, tomato & fresh basil leaves

Pizza Parmigiana  (V), (G), (D)   AED 45*
Mozzarella, tomato, grilled egg plant, artichokes, zucchini, mushrooms & parmesan

Pollo Kiev  (G), (D)  AED 55*                                                                                                                                             
Grilled chicken, turkey ham, double cheese, garlic butter & mushroom

Pizza Pepperoni Hot  (G), (D)             AED 55*
Double beef pepperoni sausage, tomatoes, red onions, mozzarella & jalapeno chili

Pizza Hawaian  (G), (D)  AED 55*
Grilled pineapple, turkey ham, double cheese, tomato sauce

Pizza Ai Mari e Monti  (G), (F), (D)  AED 55*
Tomato, garlic, tiger prawns, mushrooms, mozzarella & chili oil

Pizza Florentina  (G), (D)   AED 45*
Wilted spinach, garlic butter, egg, parmesan

Pizza Quattro Formaggi  (V), (G), (D) AED 45*
Cheddar, gorgonzola, feta, mozzarella

   Main course (6:00 AM TO 11:00 PM)

Half Grilled Chicken  AED 85*
Boneless chicken seasoned with sumac powder and French fries/potato wedges

Sea Food Mixed Grill  (F)  AED 150*
Half Omani lobster, king prawn, calamari, cream dory, mussels and French fries

Arabic Mixed Grill  (D)       AED 110*
shish taouk, beef kebab, lamb chop and kofta, rice, tomato and French fries

Gam WuaTun kaeng khiaw Wan -A dish by Chef Ian Kittchai (N), (S)   AED 95*
Braised beef cheek in green curry

Linguini con Bolognaise  (G), (D)    AED 62*
(Gluten free pasta’s available on request) 
Rich beef and tomato sauce, virgin oil tossed linguini, parmesan shavings

Wok fried rice with 
crab meat in xo sauce - A dish by Chef Sam Leong (F), (D), (N)  AED 85*
 
Egg fried noodles:  (V), (G), (D)        AED 85*
To your choice of chicken or vegetables                                                                                              

Chicken tikka masala  (N), (G), (D)   AED 85*
Steamed rice, yogurt raita, pappadum and pickle

Biriyani: Lamb, Chicken or vegetable  (N), (G), (D)   AED 85*
Yogurt raita, pappadum and pickle

Grain fed Australian Beef Tenderloin  (G), (D)  AED135*
(Gluten free sauces available on request)

Served with rocket salad, French fries, mushroom or pepper Sauce

   Sides
French fries, wedges or chunky fries            AED 20*
Steamed market vegetables  AED 20*
Buttered Vichy carrots (D)     AED 20*
Creamy mashed potato (D)    AED 20*
Steamed rice  AED 10*
Side salad  AED 10*
Condiments available:
Tomato Ketchup, HP, Pot Sauce, Mustard, Mayonnaise, Tabasco Sauce and Sweet Chili Sauce

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy
(Gluten free pizzas available on request)

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.



    Dessert-(6:00 AM TO 11:00 PM)
Cheese Platter  (N), (G), (D)    AED 52*
Selection of brie, Cheddar, blue cheese, walnut, grapes and crackers

Umm Ali  (N), (G), (D)    AED 35*
Baked puff pastry with nuts

Strawberry Cheese Cake  (G), (D)    AED 35*
New York style cheese cake, strawberries

Exotic Fruit Platter  AED 35*
Kiwi, papaya, pineapple, melon and strawberry

Luxury Ice Cream (Per Scoop)  (D)    AED 35*
Vanilla, strawberry or chocolate

Chocolate truffle tart  (G), (D)                                                            AED 35*
Candied orange, white chocolate sauce

Breakfast boxes “To Go”  (G), (D)  AED 49*                                                                  
Assorted croissants, assorted Danish pastries, Yogurt, Fresh fruit platter,       
White or whole meal bread butters and jams tea or coffee, water and fruit juice.

Lunch boxes “To Go”  (G), (F), (D)   AED 49*   

BLT on ciabatta or assorted California rolls, Caesar salad, Fresh fruit platter 
Chocolate brownie, Fruit juice, water

    Kids menu -(6:00 AM TO 11:00 PM)
“Sticks and dips”  (V)  AED 12*   

 Carrot and cucumber sticks, tomato salsa

“Pink fish”  (F)  AED 25*  

Poached salmon, steamed broccoli, rice

“Spag bol”  (G)  AED 25*   
(Gluten free pasta’s available on request)
Mini Spaghetti, Beef Bolognaise sauce or tomato ragout (V)

“Pasta pesto”  (V), (G), (N)  AED 22*   
(Gluten free pasta’s available on request)  Penne pasta, homemade pesto  

“Mini Beef burger”  (G)  AED 25*   
100% fresh beef patty, French fries

Mac “n” cheese  (V), (G), (D),  AED 25*
(Gluten free pasta available on request)   
Baked mini macaroni and Cheddar cheese sauce

“Roast chicken”  (G),  AED 25* 

(Gluten free Gravy available on request)                                                                        
100% white meat, mashed potato, gravy, peas and carrots (GF available)

“Mini margarita pizza”  (V), (G), (D),  AED 25* 

(Gluten free pizzas available on request) 
Tomato sauce and shredded mozzarella

   Mini dessert
Banana split with vanilla ice cream  (N), (D)   AED 18* 

Chocolate brownie with chocolate sauce (N), (G), (D)   AED 18*  

Fresh fruit salad bowl  AED 18* 

Vanilla pod ice cream  (D)   AED 10* 

Whole fruits  AED 10*

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.



   Late night menu -(11:00 PM TO 06:00 AM)
24hrs Continental breakfast  (G), (D)            AED 85*
Fresh orange, pineapple, grapefruit, watermelon or carrot juice, plain croissant
And pain au chocolate, Danish pastry and assorted breads and toast, butter,
Margarine, assorted preserves, honey, assorted cheeses assorted sliced meats,
Yogurt plain or low fat, assorted slices of fruits and Tea or coffee 

   Soup
Traditional Lentil Soup  (V), (G)  AED 25*
With toasted Arabic bread and lemon

   Salad  Appetizer                 Entree     
Classic Chicken Caesar  (G), (D)                           AED 38* AED 55* 
Cos, Garlic crouton, poached egg, Caesar dressing, parmesan shavings

Tuna Nicoise  (F), (D)                   AED 38* AED 55*
Cos, Garlic crouton, poached egg, Caesar dressing, parmesan shavings

    Sandwiches and Burgers
 “Holiday Inn” Club  (G), (D)    AED 48*
Triple Decker, fried egg, turkey bacon, cheese, chicken breast, tomato, lettuce
 
Chicken Shawarma Wrap  (G), (D)                AED 48*
Arabic spiced chicken, onion, lettuce, tomato, pickles, garlic sauce

The Swiss Melt  (G,) (D)   AED 52* 

Beef Pattie, sautéed button mushroom, Emmental cheese       

The Governor   (G), (D)                          AED 52* 

Beef Pattie, turkey bacon, sautéed onion, jack cheese 

    Main course 
Sea Food Mixed Grill  (F)  AED 150*
Half Omani lobster, king prawn, calamari, cream dory, mussels and French fries

Gam wua tun kaeng khaiw wan – A dish by Chef Ian Kitticha   (N), (S) AED 95* 
Braised beef cheek in green curry

Arabic Mixed Grill  (G), (D)     AED 110*
shish taouk, Beef kebab, lamb chop and kofta, rice, tomato and French fries

Wok fried rice with crab 

meat in xo sauce - A dish by Chef Sam Leong(F), (D), (N)  AED 85* 

Biriyani: Lamb, Chicken or vegetable (V), (G), (D) AED 85* 
Yogurt raita, pappadum and pickle

Grain fed Australian Beef Tenderloin (G), (D) AED 135* 
(Gluten free sauces available on request)                   
Served with rocket salad, French fries, mushroom or pepper Sauce

Linguini con Bolognaise  (G), (D)  AED 62* 

(Gluten free pasta’s available on request)                                                      
Rich beef and tomato sauce, virgin oil tossed linguini, parmesan shavings

    Dessert
Strawberry Cheese Cake  (G), (D)    AED 35*
New York style cheese cake, strawberries

Exotic Fruit Platter  AED 35*
Kiwi, papaya, pineapple, melon and strawberry

Umm Ali  (N), (G), (D)  AED 35*
Baked puff pastry with nuts

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.

(V) Vegetarian, (G) Contains Gluten, (F) Contains fish or shell fish, (N) Contains Nuts, (D) Contains Dairy, (S) Spicy

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees

Whenever you see this icon on one of our menus you can try one of a number of bespoke recipes designed for us by 
a panel of Culinary Ambassadors. Our IHG Culinary Ambassador programme was created through a partnership 
between the InterContinental Hotels Group (IHG), and a panel of celebrity chefs and masters of their cuisine. 
Please ask any of our colleagues for more information.



    Beverages
Sparkling Wine / Champagne 

Jacobs Creek Chardonnay Sparkling AED 45/145*
Laurent Perrier Brut  AED 725*

White Wine  
Cuvee Jean-Paul, Pays De Vaucluse (Ugni Blanc, Colobard) AED 25/140*
Masia Sauvignon Blanc  AED 25/140*
The Riddle Chardonnay, Hardy’s  AED 190*
Pinot Grigio, Italia  AED 240*
Riesling, Private Bin, Villa Maria  AED 350*

Red Wine

Cuvee Jean-Paul, Pays De Vaucluse (Grenache, Syrah) AED 25/140*
Masia Merlot  AED 27/140*
Jacob’s Creek Shiraz Cabernet  AED 190*
Chianti, Messere Baroncini (Sangiovese, Canaiolo, Malvasia) AED 240*
Satellite, Pinot Noir  AED 320*

Gin

Bombay Sapphire  AED 25*
Beefeater  AED 25*

Vodka

Grey Goose  AED 40/650*
Absolute  AED 25/500*
Smirnoff  AED 25/500*

Rum

Havana Club          AED 25*
Bacardi  AED 25*

Whisky – Single Malt

Glenmorangie  AED 38/750*
Glenfiddich  AED 38/750*

Whisky

Johnnie Walker Black Label  AED 36/700*
Chivas Regal (75 Cl)  AED 36/700*
Chivas Regal (37.5 Cl)  AED 700*
Johnnie Walker Red Label  AED 26/500*
Ballantine’s  AED 26/500*
Jack Daniels  AED 35/650*
Jim Beam  AED 30/500*
Canadian Club  AED 30/500*

Cognac / Brandy

Hennessy VSOP  AED 45*
Remy Martin  AED 50*

Liqueur

Bailey’s  AED 25*
Drambuie  AED 25*
Grand Marnier  AED 25*
Kahlua  AED 25*

Sambuca  AED 25*

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees *All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees



Bottled Beer

Budweiser  AED 28* 
Corona  AED 28*
Foster  AED 25*
Heineken  AED 25*

Soft Drinks

Coca Cola  AED 15*
Diet Coke  AED 15*
Fanta  AED 15*
Sprite  AED 15*
Ginger Ale  AED 15*
Tonic Water  AED 15*
Soda Water  AED 15*
Red Bull  AED 25*
 

Fresh Juice 

Orange, Carrot, Grapefruit, Watermelon  AED 20*

Chilled Juice

Apple, Orange, Pineapple, Mango  AED 18*

Still Water

Aqua-Panna Large  AED 22*
Aqua-Panna Small  AED 17*
Local Mineral Water Large  AED 18*
Local Mineral Water Small  AED 12*

Sparkling Water

San PellegrinoLarge  AED 22*
San Pellegrino Small  AED 18*

Tea 

English Breakfast, Green Tea, Earl Gray,  AED 18*
Peppermint and Chamomile

Coffee  

Espresso, Cappuccino, Macchiato, Latte, Americano                          AED 20*
Turkish Coffee, Hot Chocolate

*All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees *All Prices are subject to 10% service charge and 6% Tourism fees



البيرة المعبأة في زجاجات

بادويزر 

كورونا 

فوستر 

هاينكن

المشروبات الغازية

الكوكا كوال 

الكوكاكوال دايت )قليلة السعرات الحرارية (

فانتا 

سبرايت 

شراب الزنجبيل 

المياة المنشطة )التونيك ( 

مياة الصودا

ريد بول 

العصائر الطازجة 

البرتقال، الجزر، الجريب فروت، البطيخ 

العصائر الباردة المنعشة   

التفاح ،البرتقال ،األناناس ،المانجو

مياه معدنية 

أكوا بانا كبير 

أكوا بانا الصغيرة 

المياه المعدنية المحلية الكبيرة 

المياه المعدنية المحلية الصغيرة
 

المياه الفوارة 

سان بيليغرينو الكبيرة 

سان بيليغرينو الصغيرة 

الشاي

اإلفطار اإلنجليزي، الشاي األخضر، إيرل غراي، والكاموميل و النعناع 

قهوة

اسبريسو، كابتشينو، ماكياتو، التيه، أمريكانو 
القهوة التركية، الشوكوالته الساخنة

*١٨ درهم*٢٨ درهم

*٢٨ درهم

*٢٢ درهم*٢٥ درهم

*٢٢ درهم

*١٧ درهم*٢٥ درهم

*١٨ درهم

*١٨ درهم

*٢٠ درهم

*١٨ درهم

*١٢ درهم *١٥ درهم

*١٥ درهم

*١٥ درهم

*١٥ درهم

*١٥ درهم

*١٥ درهم

*١٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٠ درهم

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية



المشروبات
النبيذ الفوار / الشمبانيا

جاكوب كريك شاردونيه الفوار  

لوران بيرييه بروت

نبيذ أبيض

كوفي جان بول، بايس دي فوكلوز )اوجني بالنك، كولوبارد( 

ماسيا سوفيجنون بالنك  

ريدل شاردونيه، هارديز 

بينو جريجيو ) ايطاليا(

ريسلينج، برايفيت بين ، فيال ماريا

نبيذ أحمر

كوفي جان بول ، بايس دي فوكلوز )جريناتش سيورا( 

ماسيا ميرلوت 

جاكوب كريك شيراز كابيرنيت 

شيانتي ، ميسيري )سانجيوفيسي، كانيولو ،مالفاسيا (

 ساتياليت ، بينو نوار

جن 

بومباي سفاري

بيفايتير 
    

الفودكا 

جراي جوز 

)absolute( ابسليوت

سمينروف 

الرم

هافانا كلوب

باكاردي 

ويسكي – مخمر لمرة واحدة 

جلينمورانجي  

جلينفيديتش

ويسكي

جوني ووكر بالك ليبل

شيفاز ريجال )75سي ال ( 

شيفاز ريجال )37.5 سي ال ( 

جوني ووكر ريد ليبل األحمر

 بالنتينز

جاك دانييلز 

جيم بيم 

كانيديان كلوب 

كونياك / براندي

هينيسي فسوب 

ريمي مارتن 

ليكيور

بيليز 

درامبيو 

جراند مامير

كاهوال  

سامبوزا 

*١٤٥/٤٥ درهم

كوب / زجاجة

كوب / زجاجة

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٤٥ درهم

*٥٠ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٧٥٠/٣٨ درهم

*٧٥٠/٣٨ درهم

*٧٠٠/٣٦ درهم

*٧٠٠/٣٦ درهم

*٧٠٠ درهم

*٥٠٠/٢٦ درهم

*٥٠٠/٢٦ درهم

*٦٥٠/٣٥ درهم

*٥٠٠/٣٠ درهم

*٥٠٠/٣٠ درهم

*٧٢٥ درهم

*١٤٠/٢٥ درهم

*١٤٠/٢٥ درهم

*٦٥٠/٤٠ درهم

*٥٠٠/٢٥ درهم

*٥٠٠/٢٥ درهم

*١٤٠/٢٧ درهم

*١٤٠/٢٥ درهم

*١٩٠ درهم

*٢٤٠ درهم

*٣٥٠ درهم

*١٩٠ درهم

*٢٤٠ درهم

*٣٢٠ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية



الطبق  الرئيسيقائمة الليلة المتاخرة

الحلويات

الشوربة

السلطة

السندويشات والبرغر

إفطار الكونتينينتال متاح على مدار ال 24 ساعة )ج(، )أ(
سادة  كرواسون  الجزر،  عصير  أو  البطيخ  فروت،  الجريب  األناناس،  الطازج،  البرتقال  عصير 
وبالشوكوالته، دانيش، مجموعة متنوعة من الخبز، التوست، الزبدة، الزبدة النباتية )المارجارين( 
معلبات متنوعة، العسل ومجموعة متنوعة من االجبان ،شرائح اللحم المتنوعة، الزبادي السادة 

أو قليل الدسم ، مجموعة متنوعة من شرائح الفواكة و شاي أو قهوة 

شوربة العدس التقليدية )ن(، )ج( 
مع الخبز العربي المحمص والليمون

دجاج القيصر الكالسيكية )ج(، )أ( 
الخس، كروتون الثوم،  بيض مسلوق، صوص القيصر، شرائح البارميزان

تونة نسواز )س(، )أ(
الخس، كروتون الثوم،  بيض مسلوق، صوص السيزر )القيصر (، شرائح البارميزان

“هوليداي إن” كلوب ساندويتش )ج(، )أ( 
ثالثي الديكر، البيض المقلي، الديك الرومي المدخن، الجبن، صدور الدجاج، الطماطم و الخس

لفائف شاورما الدجاج )ج(، )أ( 
الدجاج المتبل على الطريقة الشرقية، البصل، الخس، الطماطم، المخلالت و صوص الثوم 

على الطريقة السويسرية

سويس ميلت )ج(، )أ( 
باتية اللحم، سوتية المشروم، الجبن اإليمنتال

محافظ )ج(، )أ(
باتية اللحم، الديك الرومي المدخن، سوتيه البصل، جبنة جاك

المأكوالت البحرية المشوية المشكلة )س( 
البحر  الروبيان كبير الحجم والحبار، سمك الضوري، وبلح  البحر )اللوبستر( العماني،  نصف جراد 

والبطاطس المقلية

جام ووا تن كيينج خايو وان – طبق يقدمه الشيف ايان كيتشا )م(، )ح(
اللحم البقري المطهو ببطء في الكاري االخضر

المشاوي العربية المشكلة )ج(، )أ( 
الشيش طاووق، كباب لحم، ختم الضأن والكفتة، األرز، الطماطم والبطاطس المقلية

ووك األرز المقلي مع الكابوريا المطبوخة في صوص االوكس
طبق يقدمه الشيف سام ليونغ )س(، )أ(، )م( 

برياني: الخروف، الدجاج أو الخضار )ن(، )ج(، )أ( 
ريتا الزبادي ، البابادوم والمخلل

تندوري لحم البقر االسترالي المغذى بالحبوب )ج(، )أ( 
)الصوص الخالية من الجلوتين متاحة عند الطلب(

تقدم مع سلطة النباتات الخضراء، البطاطس المقلية، وصوص المشروم أو الفلفل

باستا لينغويني كون بولوجنيز )ج(، )أ( 
)المعكرونة الخالية من الجلوتين متوفرة ومتاحة عند الطلب(

شرائح الباستا اللينجويني مع صوص اللحم والطماطم وجبنة البارميزان

كعكة الجبن )تشيز كيك( بالفراولة )ج(، )أ( 
كعك الجبن )تشيز كيك( على طريقة نيويورك

طبق من الفواكة المميزة
الكيوي، البابايا، األناناس، البطيخ والفراولة

أم علي )م(، )ج(، )أ( 
الفطائر المخبوزة بالمكسرات

 

*150 درهم*٨٥ درهم

*95 درهم

*110 درهم

*٨٥ درهم

*٨٥ درهم

*135 درهم

*62 درهم

*٣٥ درهم

*٣٥ درهم

*٣٥ درهم

*٢٥ درهم

*٥٥ درهم *٣٨ درهم

*٥٥ درهم

*٤٨ درهم

*٤٨ درهم

*٥٢ درهم

*٥٢ درهم

*٣٨ درهم

)11:00 مساءًا حتى 06:00 صباحًا(

طبق رئيسيمقبالت

طريق عن  لنا  مصممة  وصفات  عدة  من  واحدة  محاولة  يمكنك  لدينا  القوائم  من  واحدة  على  األيقونة  هذه  رأيت  كلما 
وفريق   ،)IHG ( إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  بين  شراكة  خالل  من  الطبخ  لسفراء   IHG برنامجنا  إنشاء  تم  الطبخ.  سفراء  من  لجنة 

زمالئنا.  احد  الى  باسئلتك  توجه  المعلومات  من  لمزيد  ورجاء  بهم.  الخاصة  المأكوالت  في  الماهرين  المشاهير  الطهاة  من 

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية

)ن( نباتي )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي السمك أو المحار، )م( يحتوي على المكسرات، )أ( يحتوي على منتجات األلبان، )ح( حار



قائمة األطفالالحلويات

الحلويات المصغرة 

طبق الجبن )م(، )ج(، )أ(
مختارات من جبن البري، الشيدر، الجبن األزرق، الجو، العنب والمقرمشات 

أم علي )م(، )ج(، )أ(
 عجين الفطير المخبوز  مع المكسرات

كعكة الجبن بالفراولة )ج(، )أ( 
كعكة الجبن على طريقة نيويورك، الفراولة والفواكه المميزة

طبق من الفواكة المميزة
الكيوي والبابايا واألناناس والبطيخ والفراولة

آيس كريم فاخر )أ(
فانيليا، فراولة أو شوكوالته

تورتة تروفل )ج(، )أ( 
 ملبس البرتقال، صوص الشوكوالته البيضاء

إفطار “لالنتقال” )ج(، )أ( 
أنواع متنوعة من الكرواسان، الحلويات الدنماركية متنوعة، الزبادي، طبق الفاكهة الطازجة،

زبد الخبز أو زبد الوجبات الكاملة مع المربى والشاي أو القهوة والماء وعصير الفاكهة

غداء “لالنتقال” )ج(، )س(، )أ(
شياباتا أو انواع مختلفة من لفائف كاليفورنيا، سلطة قيصر)سيزر(، طبق الفاكهة الطازجة، 

براوني  الشوكوالته، عصير الفاكهة والماء

“العصي والغموس” )ن(
عصي الجزر والخيار، وصوص الطماطم

“األسماك الوردية” )س(
 سمك السلمون المسلوق، البروكلي المطهي على البخار واألرز

“سباج بول” )ج(
)الباستا الخالية من الجلوتين متوفرة ومتاحة عند الطلب(

السباغيتي الصغيرة وصوص لحم البولونيز أو الطماطم )ن(

“باستا بيستو” )ن(، )ج(، )م( 
 )الباستا الخالية من الجلوتين متوفرة ومتاحة عند الطلب(

بيني باستا مع صوص البيستو المعدة محليًا

“برجر اللحم الصغير” )ج(
٪100 باتي اللحم البقر الطازج والبطاطس المقلية

“ماك “ن” بالجبن” )ن(، )ج(، )أ( 
)الباستا الخالية من الجلوتين متوفرة ومتاحة عند الطلب(

المعكرونة الصغيرة المخبوزة مع صوص الجبن الشيدر

“دجاج مشوي” )ج(
بيضاء  لحوم   100% الطلب(  عند  متاح  الجلوتين  من  الخالي  الجرافي(  )صوص  اللحم  )مرق 

وبطاطس مهروسة، ومرقة اللحم)صوص الجرافي (،  والبازالء والجزر

“بيتزا مارغريتا صغيرة” )ن(، )ج(، )أ( 
)البيتزا الخالية من الجلوتين متاحة  عند الطلب ( صوص الطماطم وشرائح الجبن الموزاريال

الموزالمقسوم )بنانا سبليت( مع آيس كريم الفانيليا )م(، )أ( 
براوني الشيوكوالته مع صوص الشوكوالته )م(، )ج(، )أ(

طبق سلطة الفواكه الطازجة
آيس كريم الفانيليا )أ( 

جميع الفواكه 

*١٢ درهم*٥٢ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٢ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*٢٥ درهم

*١٨ درهم

*١٨ درهم

*١٨ درهم

*١٠ درهم
*١٠ درهم

*٣٥ درهم

*٣٥ درهم

*٣٥ درهم

*٣٥ درهم

*٣٥ درهم

*٤٩ درهم

*٤٩ درهم

)6:00 صباحا حتى 11:00 مساءا()6:00 صباحا حتى 11:00 مساءا(

طريق عن  لنا  مصممة  وصفات  عدة  من  واحدة  محاولة  يمكنك  لدينا  القوائم  من  واحدة  على  األيقونة  هذه  رأيت  كلما 
وفريق   ،)IHG ( إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  بين  شراكة  خالل  من  الطبخ  لسفراء   IHG برنامجنا  إنشاء  تم  الطبخ.  سفراء  من  لجنة 

زمالئنا.  احد  الى  باسئلتك  توجه  المعلومات  من  لمزيد  ورجاء  بهم.  الخاصة  المأكوالت  في  الماهرين  المشاهير  الطهاة  من 

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية

)ن( نباتي )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي السمك أو المحار، )م( يحتوي على المكسرات، )أ( يحتوي على منتجات األلبان، )ح( حار



األطباق الرئيسيةالبرجر

األطباق الجانبية 

البيتزا

بالطريقة السويسرية )م(، )ج(، )أ(
باتيه اللحم، سوتيه المشروم وجبن اإليمنتال

محافظ )م(، )ج(، )أ(
باتيه اللحم، شرائح الديك الرومي المدخن، والبصل المقلي وجبنة جاك

الممتلئ )المكدس( )م(، )ج(، )أ(
باتيه اللحم، الخس، الطماطم، المخلل، الجبن، الشمندر، األناناس والبيض المقلي

بالخضروات المطهية )م(، )ج(، )أ(
كستالتة الخضروات، سوتيه المشروم وجبن اإليمنتال

أو  الويدجيز  بطاطس  قطع  أو  المحمرة  البطاطس  مع  تقدم  والبرغر  السندويشات  جميع 
البطاطس الكبيرة

بيتزا مارغريتا ريجينا )ن(، )ج(، )أ(
جبن موزاريال وطماطم مع أوراق الريحان الطازجة

بيتزا بارميجيانا )ن(، )ج(، )أ( 
موزاريال، طماطم، باذنجان مشوي مع الخرشوف والكوسا، المشروم وجبن البارميزان

بولو كييف )ج(، )أ(  
الدجاج المشوي، الديك الرومي، الجبن، زبدة الثوم والمشروم

بيتزا البيبروني الساخنة )ج(، )أ(
نقانق البيبروني المزدوجة، والطماطم، البصل األحمر، جبن موزاريال وهالبينو الفلفل الحار

بيتزا هاواي )ج(، )أ(
األناناس المشوي، الديك الرومي، الجبن ، صلصة الطماطم

بيتزا اي ماري اي مونتي )ج(، )س(، )أ(
الطماطم، الثوم، الجمبري، المشروم وجبن موزاريال مع زيت الفلفل الحار

بيتزا فلورنتينا )ج(، )أ(
السبانخ والزبدة بالثوم والبيض وجبن البارميزان

بيتزا كواترو فورماجي )ن(، )ج(، )أ(  
جبنة شيدر، جورجونزوال، فيتا، موزاريال

نصف دجاجة مشوية 
دجاج مخلي تقدم مع مسحوق السماق والبطاطس المحمرة أو بطاطس الويدجز

مأكوالت بحرية مشوية مشكلة )س(
نصف لوبستر عماني،  روبيان كبير الحجم، الحبار،  سمك الضوري ،  بلح البحر والبطاطس المقلية

مشاوي عربية مشكلة )أ(
الشيش طاووق، كباب اللحم البقري، الضأن والكفتة، األرز، الطماطم والبطاطس المقلية

طبق جام ووا تن نيينج خياو وان  -  طبق يقدمه الشيف ايان كيتشي )م(،)ح(
لحم البقر المطهو ببطء في الكاري األخضر

باستا اللينجويني بولونيز )ج(، )أ(
)المعكرونة الخالية من الجلوتين متوفرة ومتاحة عند الطلب(

شرائح الباستا اللينجويني مع صوص اللحم والطماطم وجبنة البارميزان

األرز المقلي مع صوص لحم الكابوريا
طبق يقدمه الشيف سام ليونغ )س(، )أ(، )م(

النودلز مع البيض المقلي )ن(، )ج(، )أ(
مع اختيارك من الدجاج أو الخضار

دجاج تيكا ماساال )م(، )ج(، )أ(
األرز المطهي على البخار، وريتا الزبادي ، بابادوم  والمخلالت 

برياني اللحم، الدجاج أو الخضار )م(، )ج(، )أ(

لحوم المتن للبقر األسترالي المغذى على الحبوب )ج(، )أ(
)الغلوتين الصلصات الخالية من الجلوتين متاحة عند الطلب(

يقدم مع سلطة، البطاطس المقلية، صوص المشروم أو الفلفل

البطاطس المقلية، البطاطس الويدجز  أو المكتنزة 
الخضروات المطهية على البخار

جزر الفيشي بالزبدة )أ( 
البطاطا المهروسة الدسمة )أ(

األرز المطهي على البخار 
سلطة جانبية  

الصلصة المتاحة:
صلصة الطماطم )الكاتشب (، HP، الخردل، المايونيز، صوص تاباسكو وصوص الفلفل الحار الحلو

*85 درهم*٥٢ درهم

*150 درهم

*110 درهم

*95 درهم

*62 درهم

*85 درهم

*85 درهم

*85 درهم

*85 درهم

*135 درهم

*٢٠ درهم
*٢٠ درهم
*٢٠ درهم
*٢٠ درهم

*١٠ درهم
*١٠ درهم

*٥٢ درهم

*٥٢ درهم

*٤٢ درهم

*٤٥ درهم

*٤٥ درهم

*٥٥ درهم

*٥٥ درهم

*٥٥ درهم

*٥٥ درهم

*٤٥ درهم

*٤٥ درهم

)تقدم من 10:30 صباحا حتى  11:00 مساءًا(

)6:00 صباحا الى  11:00 مساءا(

طريق عن  لنا  مصممة  وصفات  عدة  من  واحدة  محاولة  يمكنك  لدينا  القوائم  من  واحدة  على  األيقونة  هذه  رأيت  كلما 
وفريق   ،)IHG ( إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  بين  شراكة  خالل  من  الطبخ  لسفراء   IHG برنامجنا  إنشاء  تم  الطبخ.  سفراء  من  لجنة 

زمالئنا.  احد  الى  باسئلتك  توجه  المعلومات  من  لمزيد  ورجاء  بهم.  الخاصة  المأكوالت  في  الماهرين  المشاهير  الطهاة  من 

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية

)ن( نباتي )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي السمك أو المحار، )م( يحتوي على المكسرات، )أ( يحتوي على منتجات األلبان، )ح( حار



السلطات المقبالت 

الشوربة

السندويتشات

)6:00 صباحا 11:00- مساءاً(

)6:00 صباحا 11:00- مساءاً(

المقبالت العربية الباردة 

حمص )ن(
متبل )ن(

بابا غنوج )ن(
تبولة  )ن(

فتوش )ن (
ورق العنب )ن(

اختياراتك من المقبالت )ن(
جميعها تقدم مع الخبز العربي و الخضروات العربية المخللة )ج(

المقبالت العربية الساخنة 

كبة اللحم )ج(
سمبوسك اللحم )ج(

سمبوسك الجبن )ن(، )ج(، )أ(
فطائر السبانخ )ن(، )ج(

الفالفل )ن(
سمبوسك الخضروات )ن(، )ج(

تشكيلة واسعة من المقبالت )ج(

شوربة العدس التقليدية )ن(  
مع الخبز العربي المحمص والليمون

توم يم كونغ لي يانغ - طبق من قبل الشيف إيان كيتشا )د(، )س( 
الجمبري المشوي، مشروم المحار، مرقة كافير- عشبة الليمون

سلطة القيصر الكالسيكية مع الدجاج )ج(، )أ(
الخس، الخبز المحمص بالثوم، البيض المسلوق، صوص القيصر)سيزر(، جبنة 

البارميزان

نيسواز التونة )س(، )أ(
بطاطا صغيرة،  فاصوليا كينية،  بيض مسلوق، زيتون كاالماتا وطماطم

سلطة خضراء )ن(
السلطة الخضراء مع اختيارك من صوص الرانش أو صوص البلسميك  

السلطة اليونانية )ن(، )أ(
الخس، الطماطم، الخيار، الزيتون، البصل األحمر، جبن الفيتا وتوابل االوريجانو

 
شياباتا بيري بيري الدجاج )ج(، )أ(

 صدور الدجاج المتبلة واألفوكادو والكريمة الحامضة والخس والطماطم

ستيك ساندوتش في رغيف الباجيت الفرنسي )ج(
شريحة من اللحم المشوي مع البصل المقلي، الطماطم والخس

لفائف الحلوم )ن(، )ج(، )أ(
جبنة الحلومي المشوي وخضروات البحر األبيض المتوسط مع البيستو صوص

“هوليداي إن” كلوب ساندوتش )د(
مكونة من ثالث طبقات، البيض المقلي، الديك الرومي المدخن، الجبن، صدور 

الدجاج، الطماطم والخس

لفائف شاورما الدجاج )ج(، )أ(
الدجاج المتبل على الطريقة الشرقية والبصل والخس والطماطم والمخلالت 

وصوص الثوم

*١٨ درهم

*38 درهم *55 درهم

*55 درهم

*22 درهم

*48 درهم

طبق رئيسيمقبالت

*38 درهم

*16 درهم

*32 درهم

*٤٨ درهم

*٤٨ درهم

*٤٨ درهم

*٥٨ درهم

*٤٢ درهم

*٤٢ درهم

*٤٨ درهم

*١٨ درهم

*١٨ درهم
*١٨ درهم

*١٨ درهم
*٢٤ درهم

*٤٢ درهم

*٣٢ درهم

*٣٢ درهم

*٣٢ درهم

*٣٢ درهم

*٣٢ درهم

*٣٢ درهم

*٤٦ درهم

)ن( نباتي )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي السمك أو المحار، )م( يحتوي على المكسرات، )أ( يحتوي على منتجات األلبان، )ح( حار

طريق عن  لنا  مصممة  وصفات  عدة  من  واحدة  محاولة  يمكنك  لدينا  القوائم  من  واحدة  على  األيقونة  هذه  رأيت  كلما 
وفريق   ،)IHG ( إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  بين  شراكة  خالل  من  الطبخ  لسفراء   IHG برنامجنا  إنشاء  تم  الطبخ.  سفراء  من  لجنة 

زمالئنا.  احد  الى  باسئلتك  توجه  المعلومات  من  لمزيد  ورجاء  بهم.  الخاصة  المأكوالت  في  الماهرين  المشاهير  الطهاة  من 

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية



)6:00 صباحا 11:00- صباحا(اإلفطار

إفطار كونتيننتال على مدار 24 ساعة )ج(، )أ(

عصائر طازجة: برتقال ،اناناس ،جريب فروت، بطيخ، جزر.
كرواسون سادة، و بالشيكوالتة، مخبوزات دانيش و أخرى متنوعة.

خبز و توست، زبدة، زبدة نباتية، معلبات متنوعة، عسل، أنواع مختلفة من 
فواكه  شرائح  الدسم،  قليل  أو  سادة  زبادي  متنوعة،  لحم  شرائح  االجبان، 

متنوعة
شاي او قهوة

إفطار امريكي )ج(، )أ(

عصائر طازجة: برتقال، اناناس، جريب فروت، بطيخ ،جزر
كرواسون سادة، و بالشيكوالتة، مخبوزات دانيش و أخرى متنوعة 
خبز و توست، زبدة، زبدة المارجرين النباتية، معلبات متنوعة، عسل

اختيارك من رقائق الذرة )الكورن فليكس(، القمح الكامل، األرز المحمص 
مع  و  لك  تروق  التي  الطريقة  حسب  تعد  مزارعنا  من  طازجتين  بيضتين 
اللحم،  أو  الدجاج  نقانق  المدخنة،  الرومي  الديك  شرائح  من  اختياراتك 
و  المطهية،  الفاصوليا  المقلية،  البيورية  بطاطس  المشوية،  الطماطم 

المشروم
شرائح متنوعة من الفواكة الطازجة و كومبوت الفواكة 

شاي أو قهوة 

إفطار شرقي )ج(، )أ(

عصائر طازجة: برتقال، أناناس، جريب فروت، بطيخ، جزر 
فول مدمس، حمص، لبنة، جبنة فيتا، مخلالت، و خبز عربي 

نقانق  المدخن،  الرومي  الديك  شرائح  من  اختيارك  مع  مقليتين  بيضتين 
شرائح  المشوية،  الطماطم  مقلية،  بيورية  بطاطس  اللحم،  او  الدجاج 

متنوعة من الفواكة، الشاي أو القهوة التركية

إفطار منخفض السعرات الحرارية )ج(، )أ(

عصائر طازجة: برتقال، جريب فروت، بطيخ، جزر
شرائح متنوعة من الفواكة الطازجة

زبادي قليل الدسم
رقائق الذرة )الكورن فليكس( أو القمح الكامل، اللبن قليل الدسم أو لبن 

الصويا
و  المشوية  الطماطم  مع  الكولسترول  من  الخالي  البيض  بياض  أومليت 

الخبز األسمر
شاي أو قهوة

 

سلة الخباز )ج(، )أ(
المفن  كعك  من  تنويعات  الدانيش،  بالشيكوالتة،  مختلفة،  بنكهات  و  سادة  كرواسون 

الصحي، خبز رول وباجيت، توست الزبدة و المارجرين، معلبات متنوعة، عسل

عصائر طازجة
 برتقال ،أناناس، جريب فروت ،بطيخ ،جزر

طبق من الفواكة الموسمية الطازجة 
طبق من االجبان الكونتينينتال المتنوعة 

طبق من شرائح اللحوم الباردة الكونتيننتال المتنوعة 
الحبوب )ج(، )أ(

 ،frosties الحلوة  الذرة  ،رقائق  المحمص  األرز  الكامل،  القمح  فليكس(،  )الكورن  الذرة  رقائق 
أو الموسلي تقدم مع لبن كامل الدسم، منزوع الدسم أو لبن الصويا )البارد أو الساخن(

زبادي سادة، قليل الدسم أو بالفواكه )أ(

البيض )أ(
بيضتين طازجتين من مزارعنا، مقليتين، أو مسلوقتين أو مغليتين مع اختياراتك من شرائح 

الديك الرومي المدخن، نقانق الدجاج أو اللحم  
بطاطس البيورية المقلية، المشروم، الفاصوليا المطبوخة و الطماطم المشوية

3 بيضات أومليت، أومليت بياض البيض، أو البيض المخفوق 
الحار، شرائح  الفلفل  و  الحلو  الفلفل  البصل،  المشروم،  الجبن،  الطماطم،  اختيارك من  مع 
الديك الرومي المدخن، نقانق الدجاج أو اللحم، المشروم، الفاصوليا المطبوخة، بطاطس 

البيورية المقلية و الطماطم المشوية 

فول مدمس
مع الطماطم، البصل و زيت الزيتون

لبنة )أ(

طبق من األجبان الشرقية )أ(
فيتا، حلومي، لبنة، قشقوان، المخلالت و الزيتون 

فطائر اللبن )ج(، )أ( 
مع شراب القيقب السكري Maple syrup الدافئ، كومبوت التوت، أو الكريمة المخفوقة 

الفطائر البلجيكية )ج(
مع شراب القيقب السكري Maple syrup الدافئ، كومبوت التوت، أو الكريمة المخفوقة 

العصيدة )أ(
عصيدة الشوفان الساخنة الدسمة

كومبوت الفواكه 
المشمش المطهو، الخوخ، مزيج من التوت و الكمثرى المطهوة 

*85 درهم

*85 درهم

*٢٠ درهم

*٣٢ درهم
*٣٠ درهم
*٣٤ درهم
*٢٢ درهم

*١٨ درهم

*٣٨ درهم

*95 درهم

*95 درهم
*٤٠ درهم

*30 درهم

*25 درهم

*٤٠ درهم

*30 درهم

*30 درهم

*22 درهم

*22 درهم

*85 درهم

)ن( نباتي )ج( يحتوي على الجلوتين، )س( يحتوي السمك أو المحار، )م( يحتوي على المكسرات، )أ( يحتوي على منتجات األلبان

طريق عن  لنا  مصممة  وصفات  عدة  من  واحدة  محاولة  يمكنك  لدينا  القوائم  من  واحدة  على  األيقونة  هذه  رأيت  كلما 
وفريق   ،)IHG ( إنتركونتيننتال  فنادق  مجموعة  بين  شراكة  خالل  من  الطبخ  لسفراء   IHG برنامجنا  إنشاء  تم  الطبخ.  سفراء  من  لجنة 

زمالئنا.  احد  الى  باسئلتك  توجه  المعلومات  من  لمزيد  ورجاء  بهم.  الخاصة  المأكوالت  في  الماهرين  المشاهير  الطهاة  من 

*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية*جميع األسعار تخضع ل 10٪ رسوم خدمة و 6٪ رسوم سياحية





holidayinn.com or 800 40 50 60 


