


Key مفتاح الرموز

Local Origins J األطبــاق المحلية

World Kitchen K وصفــات المطبــخ العالمي

Vegetarian Option N خيــارات نباتية

Light Option M خيــارات صحية

Contains Nuts E يحتوي علي مكســرات

Contains Dairy G يحتــوي علــي منتجات البان

Contains Beef C يحتــوي علــى لحم البقر

Contains Eggs B يحتــوي على البيض

Contains Seafood D يحتــوي على المأكــوالت البحرية

Chili Option L خيارات حارة

Prices are in EGP.
Subject to service charge and taxes.

األسعار بالجنيه المصري.
ويضاف عليها الخدمة والضرائب المقررة.



Soup
J Oriental Lentil Soup 

served with Arabic toasted bread, 
lemon 

65

MN Vegetable Broth 
with vermicelli, coriander and 
pesto 

65

Salads
N Holiday Inn Green Salad  

Sautéed onions, romaine 
lettuce, cherry tomatoes, 
cucumber, bell peppers,                                     
blue cheese crumble, Dijon 
mustard dressing                                                                                       

55

DKL Thai Seafood Salad 
Shrimps, mussels and calamaris, 
served with spicy marinated 
cucumber 

120

KG Caesar Salad 
Crunchy lettuce with Caesar 
dressing, crispy bread, anchovy 
fillet and shaved parmesan                                    
                                                    
Add toppings to your Caesar salad 

90

KG Grilled chicken breast marinated 
with pesto

115

KGD Grilled marinated shrimps 140

الحساء
Jحساء العدس الشرقى                            

 يقدم مع الخبز العربى المحمص والليمون
65

MNحساء الخضروات 
 بالشعرية، الكزبرة والريحان

65

السلطات
Nسلطة هوليداى ان الخضراء                 

 بصل سوتيه، خس، طماطم، خيار، فلفل
 ألوان، كرمبل الروكفور، صوص المسطردة

الديجون

55

DKLسلطة فواكه البحر 
                             على الطريقة التايالندية

جمبرى، محار وكاالماري
يقدم مع خيار حار متبل 

120

KG                                                       سلطة سيزار
خس مع صوص السيزار، خبز محمص، فيليه  

األنشوجة وجبن البارميزان المبشور

إضافات سلطة السيزار

90

KG115                       صدور دجاج مشوية متبلة بالريحان

KGD140                                         جمبرى مشوى متبل



Light bites, Light snacks, 
Sandwiches
Served with your choice of condiments (tomato ketchup, mustard, 
mayonnaise, HP or Tabasco sauce)   

JEG Assorted Hot Lebanese 
Mezzeh 
Fried kebbeh, cheese and meat 
sambousek

80

JLG Chicken Shawerma Wrap 
Chicken marinated in Arabic spices 
and yoghurt, onions, lettuce and 
tomatoes, wrapped in Arabic bread 
with French fries, vegetables, 
pickles 

90

KN Vegetable Spring Rolls 
served with plum sauce 

70

N French Fries Basket  50

CK Steak Baguette 
Grilled veal sirloin steak, sautéed 
onions, beef bacon and tomatoes 
in French baguette

120

N Oriental Cold Mezzeh 
Hummus, moutabel, tabouleh, 
fattoush, vine leaves 
served with Arabic bread     

75

CKG Cheese and Beef Bacon 
Quiche 
Pie crust with cheese and beef 
bacon, served with mix green 
leaves  

105

C

B

KG Holiday Inn Club Sandwich 
Sliced toasted bread with layers 
of fried eggs, beef bacon, cheese, 
grilled chicken breast, tomatoes 
and iceberg lettuce
served with French fries                                         

135

CKG Croque Monsieur 
Sliced toasted bread with cheese, 
beef ham, mustard and butter 
served with French fries                                         

125

C

B

K

G

Holiday Inn Burger 
Lean ground beef burger topped 
with cocktail sauce, sautéed 
onions and mushrooms, lettuce, 
tomatoes served with French fries                                                                                                                                            
 
Add your topping of cheese, eggs, 
grilled onions or beef bacon                                       

135

KL Chicken Burger 
Chicken breast burger with 
Mexican sauce, tortilla chips, 
lettuce, tomatoes
served with French fries     

135

N Grilled Vegetable Sandwich 
Grilled eggplant, zucchini, 
tomatoes and roasted onions 
served with olives, sundried 
tomatoes and ketchup with basil 
dressing 

85

 الوجبات الخفيفة
والسندوتشات

تقدم مع إختيارك من اإلضافات )كاتشب، مسطردة، مايونيز، صوص اتش بى أو 
صوص التابسكو( 

JEGتشكيلة من المقبالت اللبنانية
                                 الساخنة 

كبة محمرة، سمبوسك جبن ولحم

80

JLG                             ملفوف شاورما الدجاج
دجاج متبل مع التوابل العربية والزبادى، بصل، 

خس وطماطم، ملفوف فى الخبز العربى مع 
البطاطس المحمرة، الخضروات والمخلل

90

KNسبرنج رول بالخضروات                        
يقدم مع صوص البرقوق

70

N50                                     سلة بطاطس محمرة

CK                                        باجيت ستيك
سيرلوين اللحم البتلو المشوى، بصل سوتيه، 
بيكون اللحم البقرى وطماطم فى خبز باجيت 

فرنسى 

120

N                                 مقبالت شرقية باردة
 حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب

 تقدم مع الخبز العربى 

75

CKGكيش بالجبن و بيكون اللحم البقرى 
فطيرة بالجبن وبيكون اللحم البقرى، تقدم 

مع تشكيلة من األوراق الخضراء

105

C

B

KGكلوب سندونش هوليداى ان 
طبقات من شرائح التوست مع البيض المقلى، 

بيكون اللحم البقرى، جبن، صدور دجاج 
مشوية، طماطم وخس

يقدم مع البطاطس المحمرة

135

CKG كروك مسيو
شرائح التوست مع جبن وهام بقرى، 

مسطردة وزبد
 تقدم مع البطاطس المحمرة

125

C

B

K

G

برجر هوليداى ان 
برجر اللحم البقرى المفروم مغطى بصوص 

الكوكتيل، بصل سويته، مشروم، خس 
وطماطم

يقدم مع البطاطس المحمرة 
      

وإختيارك من اإلضافات، جبن، بيض، بصل 
مشوى أو بيكون اللحم البقرى

135

KL برجر الدجاج
برجر صدور الدجاج مع الصوص المكسيكى، 

شرائح التورتيال، الخس، الطماطم
يقدم مع البطاطس المحمرة

135

N سندوتش خضروات مشوية
باذنجان مشوى، كوسة، طماطم وبصل 

محمص يقدم مع زيتون، طماطم مجففة 
وكاتشب مع صوص الريحان

85





Main Course 
GCK Spaghetti al Bolognese 

served with parmigiano cheese, 
garlic bruschetta

95

GK Pizza Formaggi 
Thin crust pizza topped with three  
types of cheese, olive oil and 
Italian herbs                                              

120

DK Salmon Teriyaki 
Fillet of salmon, glazed cherry 
tomatoes, spinach and grilled 
scallion

250

CK Beef Tenderloin 
240 gm grilled beef tenderloin 
served with roasted potatoes and 
seasonal vegetables and green 
peppercorn sauce                                                                           

250

GJ Grilled Shish Tawook 
Chicken skewers marinated with 
lemon, yoghurt, garlic served with 
oriental rice

170

N Vegetable Stir Fried Noodles 
Rice noodles with sweet soya 
sauce, vegetables and tofu

95

Dessert 

GK Apple Tart 
with strawberry sauce

95

GN Fresh Fruit Platter 
Sliced fresh seasonal fruits 
(five varieties)

75

GK American Cheesecake 
with raspberry sauce

95

GK Ice Cream 
Three scoops of ice cream or 
sherbet (strawberry, vanilla, 
chocolate)
topped with whipped cream  

75

GEJ Um Ali 
Traditional Egyptian hot dessert 
with raisins, walnuts, almonds and 
cream              

75

األطباق الرئيسية
GCKسباجيتى بولونيز 

تقدم مع جبن البارميزان، خبز البروشيتا 
بالثوم

95

GK بيتزا فورماجى
بيتزا رفيعة مكونة من ثالث أنواع من الجبن، 

زيت زيتون واألعشاب اإليطالية 

120

DK ترياكى السلمون
سلمون فيليه، طماطم صغيرة، سبانخ 

والبصل األخضر المشوى

250

CK تندرليون اللحم البقرى
240 جرام تندرليون اللحم البقرى المشوى 

يقدم مع بطاطس محمصة، خضروات 
موسمية وصوص الفلفل األخضر   

250

GJ شيش طاووق مشوى
أسياخ دجاج متبلة بالليمون والزبادى، ثوم 

وتقدم مع األرز الشرقى 

170

N نودلز محمرة بالخضروات
نودلز األرز مع صوص الصويا الحلو، 

خضروات وتوفو

95

الحلو

GK تارت التفاح
مع صوص الفراولة 

95

GN طبق الفواكه الطازجة
شرائح الفواكه الموسمية الطازجة  

)خمسة أنواع( 

75

GK كيكة الجبن األمريكية
مع صوص التوت

95

GK آيس كريم
ثالث بوالت من اآليس كريم أو نكهات مثلجة 

)فراولة، فانيليا، شيكوالتة(
 مغطاه بالكريمة المخفوقة

75

GEJ أم على
على الطريقة المصرية التقليدية تقدم ساخنة 

مع الزبيب، عين الجمل، اللوز والكريمة

75





BEVERAGES

Hot Beverages
Classic Tea or Flavoured Tea 
Black Tea, Earl Grey, English Breakfast, Green Tea, 
Chamomile 

45

American Coffee 45
Decaffeinated Coffee 45
Coffee Macchiato 45
Espresso 45
Double Espresso 55
Cappuccino, Espresso Mocha, Café Latte 45
Hot Chocolate 45
Cold Beverages
Freshly Squeezed and Blended Juice 
Orange, lemon, strawberry and mango 

50

Chilled Juice 
Apple or pineapple 

50

Frappuccino 55
Ice Tea 50
Soft Drinks 
Coca cola, diet Coca cola, Sprite, Pepsi, diet 
Pepsi, Fanta orange, soda water, tonic   

35

Energy Drink 70
Birell (nonalcoholic beer) 50
Mineral Water
Small 25
Large 35
Sparkling water 50

500 ml 1 litre 1.5 litre

Evian 50 85 100
Local and International Beer
Stella, Sakara Gold 75
Heineken 75
Desperados 105
Draught Beer 

Small 250 ml 55
Large 500 ml 95
Flavoured Vodka and Gin
ID Vodka Watermelon 95
ID Gin Lemon 95
Aperitifs 

Martini
Dry, Rosso, Bianco 155
Ouzo / Pernod 135
Campari Bitter 155

المشروبات
المشروبات الساخنة

شاى تقليدى أو شاى بنكهات 
)شاى أسود، إيرل جراى، شاى إنجليزى، شاى أخضر، كاموميل(                 

45

45 قهوة أمريكى
45قهوة منزوعة الكافيين 

45 كافيه ماكياتو
45أسبرسو 

55 دابل أسبرسو
45كابتشينو، أسبرسو موكا، كافيه التيه 

45 شيكوالتة ساخنة
المشروبات الباردة

 العصير الطازج والمخلوط
 برتقال، ليمون، فراولة ومانجو      

50

 عصائر باردة
 تفاح أو أناناس    

50

55فرابتشينو 
50 شاى مثلج

المشروبات الغازية 
كوكا كوال، دايت كوكا كوال، سبرايت، بيبسى، دايت بيبسى، 

فانتا برتقال، ماء صودا، تونيك

35

70 مشروب الطاقة
50بيريل )بيرة غير كحولية( 

المياه المعدنية

25صغيرة 
35 كبيرة

50مياه فوارة
١.٥ لتر١ لتر٥00 ملي

5085100إيفيان
بيرة محلية وعالمية

75ستيال، سقارة جولد 
75هينيكن 

105ديسبرادوس                                                                                              
بيرة درافت

55صغيرة 250 مل 
95كبيرة 500 مل 

نكهات الفودكا والجين

95آى دى فودكا بطيخ 
95آى دى جين ليمون 
فواتح الشهية

مارتينى 
155دراى، روسو، بيانكو 

135أوزو / بيرنود 
155كامبارى بيتر 





Spirits 

Vodka
Absolut Red, Absolut Blue, Smirnoff, 
Finlandia                                                       

150

Gin
Bombay Sapphire 185
Beefeater, Gordon's 165
Rum
Gold, White, Dark 165
Tequila 
Sierra Silver, Gold 145
Whisky

Scotch 
Famous Grouse, Ballantine's, Red Label, J&B 225
Dewar’s, White Horse                                             225
Premium Scotch                  
Dimple, Black Label 485
Chivas Regal 12 years 525
Laphroaig, Glenfidech 525
Blue Label 2088
American Whisky                                                   
Jack Daniel's 325
Jim Beam 185
Canadian Whisky               
Canadian Club 175
Irish Whisky   
Jameson's 200
Digestives 

Liqueur 165
Benedictine, Baileys, Tia Maria, Bristol 
Cream, Grand Marnier, Cointreau, 
Sambucca, Amaretto Di Saronno, Kahlua, 
Blue Curaçao, Crème de Banane, Coconut 
Cream, Crème De Cassis, Crème
De Menthe,Triple Sec 

Cognac 
Hennessy VSOP 400
Courvoisier VSOP 400
Remi Martin VSOP 400
Courvoisier VS 320

المشروبات الروحية

فودكا 

150 أبسلوت ريد، أبسلوت بلو، سميرنوف، فينالندية

جين 

185 بومباى سافاير
165بيفيتير، غوردونز 

 روم

165جولد، وايت، دارك 
 تيكيال

145        سييرا سيلفر، جولد
الويسكى

سكوتش

225فيموس جراوس، باالنتينز، ريد ليبول، جى & بى 
225 ديورس، وايت هورس
بريميوم سكوتش

485 ديمبل، بالك ليبول
525شيفاز ريجال 12 سنة 

525 الفرواج، جالنفيديتش
2088بلو ليبول 

ويسكى أمريكى

325جاك دانيالز 
185جيم بيم 

ويسكى كندى

175كانديان كلوب 
ويسكى أيرلندى

200جيمسونز 
مهضمات

165ليكير 
بينديكتن، بيليز، تيا ماريا، بريستول كريم، جراند 

مارنييه، كوانترو، سامبوكا، اماريتو دى سارونو، كالوا، 
بلو كوراكاو، كريم دو بانان، كوكو نات كريم، 

كريم دو كاسيس، كريم دو مينت فرت، تريبل سيك

كونياك

VSOP  400هينيسى
 VSOP  400كورفوازييه

VSOP  400ريمى مارتين
VS  320كورفوازييه



Wine
                                                    Bottle Glass

Local Red Wine
Cape Bay 
Merlot                                      430 110
Jardin du Nil 
Vermentino, organic cabernet 
sauvignon, merlot

410 105

Imported Red Wine
Brancotte 
Pinot noir 3150 825
Local White Wine
Shahrazad 
Chardonnay    300 75
Cape Bay 
Chardonnay 430 110
Imported White Wine
Brancotte 
Sauvignon Blanc                    2950 750
Sparkling Wine
Aida Brut Blanc 485
Champagne                                             
Moët et Chandon Brut 3100
Laurent Perrier Brut 2900

النبيذ

كأسزجاجة

نبيذ أحمر محلى
 كاب باى

430110   ميرلو 
 جاردان دو نيل

 فيرمينتينو، أورجانيك كابيرنيه 
سوفينيون /ميرلو

410105

نبيذ أحمر مستورد
 برانكوت

3150825 بينو نوار
نبيذ أبيض محلى

 شهرزاد

30075 شاردونى
 كاب باى

430110  شاردونى
نبيذ أبيض مستورد

 برانكوت

2950750       سوفينيون بالنك
نبيذ فوار

485 عايدة بروت بالنك
شامبانيا

3100 مويه & شوندون بروت
2900 لوران بيرييه بروت




