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All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

SALADS

Baby squid salad     
Poached squid tossed in lime & garlic dressing, shaved
red onions, basil and mint leaves

Grilled shrimp salad     
Celery, lettuce, prawns, coriander and mixed capsicum,
Italian dressing

Mildly spiced chicken salad    
Steamed chicken bound in a yoghurt based dressing,
flavoured with honey and curry roasted almonds and
diced apples

Caesar salad     
Plain or choice of sautéed prawns, Cajun spiced chicken
tossed with your romaine lettuce, Caesar dressing, parmesan
and a poached egg

Garden salad     
Assortment of lettuce, seasonal garden vegetables, 
balsamic dressing

Greek salad with grilled beef    
Tomatoes, cucumbers, grilled beef, crumbled feta,
pitted olives, drizzled with lemon and olive oil

Salad Niçoise    
Seared Mediterranean tuna loin, French beans,
eggs with a black olive vinaigrette

Weight watching salad   
Mixed leaves, chickpeas, lentils, steamed seasonal vegetables, 
tomatoes and cucumber salsa

SANDWICHES, BURGERS & SUSHI

Turkish fish sandwich   
Grilled mackerel fillet, mild chili scented roasted peppers, 
finished with rucola, and a handful of herbs in a toasted baguette

Classic club sandwich    
Grilled chicken, crispy beef bacon, fried egg, shredded lettuce
with mayonnaise



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

Beef burger   
Burger bun, ground chargrilled beef patty, tomatoes and
lettuce served with French fries

Sourdough and mushroom sandwich   
Toasted sour dough, sautéed mushrooms, spinach and
roasted bell peppers

Beef salami and mozzarella focaccia   
Toasted with vine ripened tomatoes, buffalo mozzarella,
basil and rucola pesto

Camembert and vegetable panini     
Baked sweet potato and baby zucchini, camembert
cheese and red onions in ciabatta

Asian chicken wrap   
Chicken teriyaki, Asian style coleslaw, grilled pineapple
and sriracha mayonnaise

Egg mayonnaise with watercress     
Blended boiled eggs with Dijon mustard and mayonnaise,
fresh chives on white or brown bread

Smoked salmon with capers  
Smoked salmon, cream cheese with dill, red onion and
capers on a bagel

Egyptian egg sandwich    
with onions and bell peppers

Spiced tuna wrap  
mixed with corn, avocados and tomatoes with yoghurt sauce 
and touch of chili

All of the above items are served with
a side salad and pickles.

SUSHIRAMIS Platter (12 Pieces - 2 of each)   
Salmon, tuna, eel, shrimp, sea bass and mackerel

SOUPS

Soup of the day 

Egyptian lentil soup     



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

QUICHE & TARTS 

Smoked salmon and potato quiche   

Spinach, artichokes and caramelized
leek tart      

Quiche Lorraine with beef bacon     

LIGHT SNACKS

Vegetable spring rolls     

Italian deep fried calamari 
with tartar sauce      

Fried beef kebbah    

Feta cheese filled sambousek    

Vegetarian filled Egyptian vine leaves      

Crumbed chicken strips served 
with house dips    

MAIN COURSES

Thai vegetable curry   
Seasonal vegetables bound in a curry sauce served with
steamed rice

Spaghetti alfredo, chicken, mushrooms 
and cream   

Shish taouk    
Marinated grilled chicken skewer with garlic and lemon
served with oriental rice

Grilled South African beef fillet   
peppercorn sauce, with french fries and seasonal vegetables 

Pizza ai frutti di mare assorted seafood,
tomato sauce   
 



All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (02/18)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

DESSERTS AND CHEESE

Cheese platter     
International selection served with toasted raisin bread,
crackers, grapes and walnuts

Your choice of French pastries 
per piece     

Assorted oriental sweets platter (small)    

Sliced fruit platter     

Belgian chocolate mousse      

Om Ali     
Traditional Egyptian dessert

Mövenpick ice cream selection     
with your choice of plain, chopped nuts or chocolate 
sauce 2 scoops, 3 scoops 

Warm apple pie   
with a scoop of vanilla ice cream

SAVOURY

Plain croissant 90g     

Cheese croissant 90g     

Chocolate croissant 100g     

Fruit Danish 150g     

Raisin Danish 100g    

Cheese pate 100g    
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السلطات

سلطة السبيط      
سبيط مسلوق متبل مع الليمون والثوم يقدم مع البصل االحمر

والريحان وأوراق النعناع 

سلطة الجمبري المشوي     
جمبري مع الكرفس والكزبرة والفلفل األحمر يقدم مع

الصوص االيطالي

سلطة الفراخ المتبلة     
دجاج مطهية على البخار متبلة مع الزبادي بطعم العسل

والكاري يقدم مع اللوز المحمص ومكعبات التفاح 

سلطة السيزار     
معجنات مقلية المحشوة جبن ڤيتا ونعناع

سلطة خضراء       
تشكيلة من أنواع الخس مع خضروات الموسم تقدم مع

الخل البلسمي   

السلطة اليونانية مع اللحم البقري المشوي   
سلطة يونانية مع الخيار والطماطم واللحم البقري المشوي

والجبنة والزيتون تقدم مع الليمون وزيت الزيتون 

سلطة النسواز      
سلطة النسواز مع التونة والفاصوليا والبيض مع الزيتون 

األسود والخل

سلطة الدايت     
خضروات الموسم وحمص وعدس وطماطم مع صلصة الخيار

السندوتشات و السوشي

ساندوتش سمك تركي    
سمك مكريل مشوي مع الفلفل الرومي المشوي الحار مع األعشاب

يقدم في خبز فرنسي 
 

ساندوتش الكلوب الكالسيكي    
دجاج مشوي مع - بيكون اللحم البقري والبيض المقلي والخس

مع المايونيز   
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ساندويتش الهامبورجر   
لحم بقري مفروم يقدم مع الطماطم والخس علي خبز البن مع

البطاطس المقلية

الخبز البروان مع المشروم   
عش غراب سوتية مع السبانخ والفلفل الرومي المشوي يقدم في 

الخبز البني

ساندوتش الموزاريال مع سالمي ا لحم البقري    
جبنة موزاريال مع الطماطم والريحان وصوص البيستو مع 

سالمي اللحم البقري 

ساندوتش جبنة الكممبير والخضار     
البطاطس المشوية و الكوسة وجبنة الكممبير مع البصل األحمر

يقدم في خبز السياباتا 

دجاج  أسيوي ملفوف   
دجاج مع سلطة الكولسلو واألناناس المشوي والمايونيز 

بيض مسلوق مع المسطردة والمايونيز      
ساندوتش بيض ومايونيز مع الجرجير يقدم في خبز أبيض أو بني

  
سمك السلمون مع الكابري   

سمك سلمون مدخن مع الكريمة والبصل األحمر والكابري

ساندوتش البيض المصري    
مع البصل والفلفل الرومي

ملفوف التونة اللذيذ    
مع االڤوكادو والذرة والطماطم وصوص الزبادي الحار 

يتم تقديم جميع الساندوتشات مع سلطة ومخلل

طبق السوشيراميس    
)يتكون من 12 قطعة - قطعتان من كل نوع(  سمك السالمون المدخن،

التونة - ثعبان البحر، جمبري، سمك القاروص و سمك الماكريل

الشوربة

شوربة اليوم  

شوربة العدس المصرية     
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الفطاير والكيش 
الكيش بالبطاطس والسمك السالمون المدخن     

كيش السبانخ والخرشوف مع الكراث        

كيش لورين مع اللحم البقري المملح     
 

وجبات خفيفة 
سبرنج رولز بالخضروات     

كاليماري مع صوص التارتار    

كبة مقلية    

سمبوسك جبنة     

ورق عنب نباتي      

شرائح الدجاج تقدم مع الصوص   

األطباق الرئسية

خضار بالكاري على الطريقة التايالندية  
خضروات الموسم في صوص الكاري تقدم مع أرز مطهو على البخار

إسباجيتي الفريدو، فراخ، مشروم وكريمة   

شيش الطاووك  
شيش طاووك مشوي مع الثوم والليمون واألرز الشرقي

فيلية لحم بقري مشوي مع صوص الفلفل   
يقدم مع البطاطس المقلية وخضروات الموسم

بيتزا فروتي دا ماري بتشكيلة من المأكوالت البحرية
مع صوص الطماطم   
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الحلويات والجبن

تشكيلة من الجبن    
تقدم مع المقرمشات والعنب وعين الجمل

إختيارك من الحلويات الغربية     

تشكيلة من الحلويات الشرقية )صغير(     

تشكيلة من شرائح الفواكهة الطازجة     

موس الشيكوالتة    

أم علي   
على طريقتنا الخاصة

تشكيلة من اآليس كريم مع إختيارك من المكسرات 
أو صوص الشوكوالته 2بولة، 3 بولة      

فطيرة التفاح الدافئة   
تقدم مع بولة آيس كريم ڤانيليا

المعجنات

كرواسون سادة )٩٠ جرام(   

كرواسون بالجبنة )٩٠ جرام(   

كرواسون بالشيكوالتة )1٠٠ جرام(   

دانش بالفواكة )1٥٠ جرام(   

دانش بالزبيب )1٠٠ جرام(   

باتية بالجبنة )1٠٠ جرام(   


