
VEAL PATE CHAMPAGNARDE DUCK LIVER TERRINE 
with balsamic pearl onion served with cornichons, mustard and red current

COLD APPETIZERS

CHARCUTERIE MAISON

SIGNATURES HOT APPETIZERS SOUPS

ENTRÉE

OUR STEAK
(COOKING METHOD)

BLUE cool center/ RARE room temperature
MEDIUM RARE pinkish red in the center warm temperature

MEDIUM pink in the center
MEDIUM WELL very little pink in the center hot temperature
WELL DONE No pink brown in the centre hot temperature 

PAN-FRIED FRENCH FOIE GRAS
with marinated figs, apricot and pine nuts

PAN SEARED DIVER SEA SCALLOPS
with pumpkin puree, encircled with a truffle jus

OVEN BAKED BONE MARROW
sprinkled with malden salt & Provençale herbs

 
GAMBAS AL AJILLO

with smoked paprika chili and flat parsley

GRATINATED CHILEAN MUSSELS
with a green herb crust  

 
HAND CRAFTED RAVIOLI

filled with ox-tail meat in its natural jus

ASPARAGUS CAPPUCCINO  
with spanich herb croutons

 
FOREST MUSHROOM TEA

& French lobster bisque
with mocha Chantilly

 
CLASSICAL GRATINATED 
FRENCH ONION SOUP

 
FOAMY GREEN GARLIC AND PEAS SOUP

with fresh mint and Persian feta

FRENCH MAGRET DE CANARD
Duck breast with cherries and Chipolini onions

SEAFOOD PLATTER
Lobster, seabass, calamari, sea scallop  prawn, crab meat 

and mussels meat complimented with fine vegetables, 
artichoke, steamed potatoes served with a dill emulsion

FRESH OUT OF THE OVEN
Half roasted baby chicken with its own 

natural jus and root vegetables cretan potatoes

PAN-ROASTED PATAGONIAN COD FISH                                                             
with grilled octopus, beef salami, pesto, black olives, 

pepperonata

DUO OF BEEF AND VEAL “ LUCULLUS “ 
with a dialog of sauces, pan-fried duck liver,

 grilled Portobello mushrooms and Chateau potatoes

LOBSTER TAIL TO YOUR LIKING
(grilled, steamed, thermidor or curry)

served with dill potatoes or perfumed pilaf rice

OVEN BAKED SALMON COULIBIAC
sautéed young spinach wilted herbs-parsley sauce

blended with sour cream and caviar

CLASSICAL CAESAR SALAD  (on the table)
Parmesan crisp - garlic croutons

STEAMED ALASKAN KING CRAB LEG MEAT
served with Sriracha mayonnaise

HAND CUT US BEEF STEAK TARTAR (on the table)
blended with capers, onions, gherkins
mustard, Togarashi spices, herb aioli

COMBINATION OF:
Norwegian smoked salmon

with its salmon tartar, citrus ponzu
home smoked eel micro shisho, 

encircled with basil oil

PERUVIAN QUINOA SALAD  
(optional vegetarian)

with avocado, citrus segments and grilled prawns

SEARED FRESH TUNA SALAD NICOISE  
White balsamic dressing

All prices are expressed in Egyptian Pounds and are subject to 12 % service charge and all governmental applicable taxes.

SPECIALTY FROM THE GRILL
Catch of the day

King salmon steak on the bone  250 gm
US prime fillet of beef  180 gm

US prime sirloin  220 gm
US rib eye  250 gm

US T-bone steak 450 – 500 gm
 Veal fillet “grain fed” 180 gm
Dutch veal paillard  180 gm

Spring chicken breast
Australian lamb chops  250 gm

Optional:
From the land and from the sea

Sirloin 100 gm , 3 medium prawns and calamari
Add a slice of seared Foie Gras to any steak

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



All prices are expressed in Egyptian Pounds and are subject to 12 % service charge and all governmental applicable taxes.

ON THE BONE SAUCES VEGETABLES

For two persons 
carved at the table:

(please allow 30 minutes preparation time)
U.S. Chateaubriand 

or
U.S. Cote du bouef 

Sauce béarnaise
Natural beef jus

Chimichurri sauce
Chicken jus blended with mustard
Sumatran green pepper corn sauce

Woodland mushrooms sauce
Sauce Amoricaine

Lemon beurre blanc
Sauce diable

Our own grill steak house sauce
(with bone marrow)

BBQ sauce with blueberry
Creamy horseradish or mustard selection

Special crust and rubs:
Pepper crust

Caramelized onion & blue cheese crust
Garlic & thyme crust

Petit pois “ A la Francaise “

Green beans 
with shallots & veal bacon

Wild field mushrooms 
with garlic chips

Garlic and parsley bread 
crumbs gratinated tomato

Sautéed spinach 
with a dash of nutmeg

Cole slaw or mixed salad

ABOUT WAGYU BEEF

STARCH

DESSERT FROM OUR TROLLEY

“ Wa “ means Japanese and “Gyu “ means cattle; this marbled beef is
known as one of the world’s best beef.

 It originates from the Kobe region in Japan. 
Centuries ago, the meat was only for royalties and emperors,

because of its limited supply and superior flavor.
The Wagyu cattle is naturally predisposed to produce meat that is densely marbled.

The high amount of marbling improves the ratio of monounsaturated fat to polysaturated fats.
The cattle is fed on a special diet including selected grains 

and receives regularly massages to ensure they stay relaxed,
 thus helping to produce high quality meat.

Wagyu 450 day grain fed Australia marble score 5-6
Australian Wagyu beef rib eye roll  250 gm
Australian Wagyu beef tenderloin  180 gm

Sweet potato crisps
French fries or truffle fries

Allumettes potatoes 
Pommes pont Neuf
Mousseline potatoes

Filled profiteroles
Tahitian vanilla ice cream served with a warm chocolate sauce

Freshly baked dark chocolate soufflé, mango sauce

New York style cheese cake encircled with an exotic passion fruit mirror

Sticky Arabian date pudding with toffee sauce and hazelnut ice cream

Vanilla and lime Panna Cotta with raspberry coulis

Fresh out of the oven baked apple tart, yoghurt-cinnamon sherbet

Espresso hazelnut darquoise, banana puree, dark chocolate mousse,
salted caramel sauce

Artisanal cheese platter
European cheese selection with figs sesame lavoche

Classic crepes suzette
with orange segments & bourbon vanilla ice cream 

Sabayon
Freshly beaten fluffy Sabayon
(alcoholic or non alcoholic)

with macerated seasonal fruits

Seasonal fruit flambé
Banana, mango, peach or pear

served with yoghurt cinnamon sherbet

Selection of ice creams
Vanilla, chocolate, coffee, rice milk - coconut, pistachio, or hazelnut

 Sherbets
Cantaloupe, passion fruit, yoghurt-cinnamon, strawberry or lime

VEGETARIAN
ASSORTED MESCLUN LEAVES 

Avocado, green asparagus, cherry tomatoes,
beetroot, house dressing and flax seeds dust

OVEN BAKED MACARONI
blended with vegetables florets,
flat parsley and white truffle oil

HOMEMADE PASTA
with spicy tomato sauce,
grated parmesan cheese
with extra virgin olive oil

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



سلطة الكينوا
مع االفوكادو - الجمبرى المشوى بالليمون

سلطة نيسواز    
مع شرائح التونة  و خل البلساميك 

باتية بتلو على طريقة تشامبا جناردى
 تارين كبد البط مع خل البلساميك و المستردة و التوت األحمر والخيار المحبب

المقبالت الباردة

األطباق

مخصوص من الجريل

CHARCUTERIE MAISON   

المقبالت الساخنة أطباق الجريل المميزةالحساء

حساء االسباراجوس و السبانح 
مع كروتون االعشاب

حساء عش الغراب 
مع البيسك الفرنسى  وشانتلى الموكا

حساء البصل الفرنسية الكالسكية 

حساء البازالء و الثوم بالكريمة 
مع النعناع و الجبنة

   كبد االوز مقلية 
مع التين و الصنوبر و المشمش

محار البحر مقلى  
مع بيورية القرع العسلى و صوص التريفل

ذيل االستاكوزا على ذوقك  
مشوى أو على البخار أو ثيرميدور أو بالكارى

يقدم مع البطاطس بالشبت أو مع االرز 

سمك السالمون بالفرن 
مع السبانخ و صوص البقدونس باالعشاب

و الكريمة الحمضيه و الكافيار

سمك القد محمر مع االخطبوط المشوى 
والسالمى البقرى و الريحان  والزيتون االسود و الفلفل

نصف دجاجة روستو 
مع صوص الدجاج الطبيعى  و الخضروات و البطاطس

لحم بتلو مع البقرى 
مع نوعين من الصوص و كبد البط المحمره

مع عش الغراب و بطاطس الشاتوة

اسماك طازجه صيد اليوم   اسعار السوق
ستيك سمك سالمون 250 جرام   

ضلع بقرى 180 جرام  
سيرليون بقرى 220 جرام  
ريب اى أمريكى 250 جرام  

تى بون أمريكى  450 - 500 جرام  
فيلية بتلو "جرين فيد" 180 جرام/ 290

بتلو هولندى 180 جرام   
صدر دجاج  

ريش ضأنى استرالى 250 جرام  
مع إختيارك من االرض و البحر

سيرليون 100 جرام/ )3( جمبرى متوسط مع الكاليمارى  
شريحة كبد االوز مع أى ستيك )إضافى(  

صدر بط 
مع الكريز و البصل

طبق من المأكوالت البحرية 
إستاكوزا، سمك قاروص، كاليمارى، فواكة البحر ، جمبرى، 

لحم كابوريا و بلح البحر مع الخضروات و الخرشوف 
و بطاطس مسلوقة على البخار و صوص الشبت

نخاع بالفرن بطريقة البروفنسال 
مع الملح و األعشاب

جمبرى مع البابريكا المدخنة 
و الشيلى  و البقدونس

 
بلح البحر الشيلى  

 مع األعشاب
رافيولى محشو 

مع لحم ذيل الثور  و الصوص 

سلطة سيزار الكالسكية  )على المنضدة(
مع كرتون بالثوم و الجبنه

كابوريا )االسكا( مسلوق على البخار  
مع مايونيز سريراتشا

ستيك تارتار  )على المنضدة( 
مع الكابرى و البصل الخيار المحبب و أعشاب الثوم

تشكيلة من 

سمك السالمون المدخن
مع تارتار السالمون

سمك الثعبان مدخن
مع زيت الريحان

الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض األطعمة.
األسعار المذكورة أعاله بالجنيه المصرى وتخضع الى 12 ٪ رسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية المقررة.



  Wa تعنى اليابانية و Gyu تعنى البقر
نوعية هذا اللحم البقرى الرخامية اصبحت مشهورة كواحدة من أفضل اللحوم،  انها توجد فى منطقة “كوب” فى اليابان منذ قرون مضت

 و كانت مخصصة لالباطرة و الملوك  بسبب محدودية العرض و نكهة التذوق بطبيعة الحال نوع الواجو 
ميال النتاج اللحم الرخامى المكتظ  الذى يحسن من  تحويل نسبة الدهون االحادية الى دهون مشبعة

هذا النوع من نوعية الماشية يتغذى على نظام غذائى خاص يشمل مختارات من الحبوب
 و يتلقى جلسات تدليك للتاكد من انها تبقى فى حالة إسترخاء مما يساعد على انتاج لحوم عالية الجودة

واجو 450 جرام
رول الريب أى األسترالى واجو 250 جرام   

لحم التندرلوين البقري األسترالى واجو  180 جرام 

WAGYU لحم بقرى

الصوصالخضروات

النشويات

الحلوياتمن الترولى

للنباتيين

بالعظم
بيتيت بواة

 فاصوليا خضراء  مع اللحم البتلو المدخن

عش الغراب مع شرائح ثوم

خبز بالثوم و البقدونس  و الطماطم 

سبانخ سوتيية  مع جوزة الطيب

سلطة كرنب أو سلطة مشكلة

للطلب الواحد

 فطائر الكريب التقليدية مع البرتقال و ايس كريم الفانيليا

السابيون مع فاكهة الموسم  )مع أو بدون كحول(

فاكهة الموسم مع الجرانيتا )موز، مانجو، الخوخ أو الكمثرى( 
يقدم مع زبادى بالقرفة

تشكيلة من االيس كريم
فانيليا، شيكوالتة، قهوة، لبن جوز الهند، فستق أو البندق

جرانيتا 
الكانتلوب، فاكهة الموسم، زبادى بالقرفة، فراولة أو ليمون

      بروفيترول
مع تاهيتى ايس كريم الفانيليا يقدم مع صوص الشيكوالتة الساخنة

سوفيلية الشيكوالتة الداكنة مع صوص المانجو 
كيكة جبنة نيويورك مع فاكهة العاطفه االستوائيه 
بودنج البلح مع صوص الطوفى و ايس كريم البندق 

بانا كوتا الليمون و الفانيليا مع صوص التوت 
فطيرة التفاح مع جرانيتا زبادى بالقرفة 

  إسبرسو البندق مع الموز وصوص الكرامل و موس الشيكوالتة
طبق الجبنة االوربى مع التين و كراكرز السمسم 

صوص بيرنييز
صوص بقرى

صوص تشيميتشورى 
صوص دجاج مع المستردة

صوص الذرة مع الفلفل
صوص عش الغراب

صوص اموركانى
صوص ليمون بالزبدة

صوص ديابل
صوص الجريل الخاص بالنخاع

صوص باربكيو بالتوت
صوص الفجل بالكريمة او المستردة

كرست بالفلفل، كرست البصل و جبنة الريكفورد
الثوم و الزعتر 

لشخصين
)يقدم على المنضدة (

يرجى السماح 30 دقيقة للتحضير

شاتو بريان  
أو

  ضلع بقرى    
أو

سمك موسى مشوى )يخلى على المنضدة(
على طريقة جرينوبالوز الفرنسى

مع خرشوف بييورية
 

باستا 
مع صوص الطماطم الحار 

و الجبنة البارميزان و زيت الزيتون

مكرونة بالفرن
مع الخضروات و البقدونس 

و زيت التريفل االبيض

تشكيلة من االوراق الخضراء
أفوكادو، إسبارجوس، طماطم شيرى، بنجر، 

صوص الجريل مع بذور الكتان 

رقائق البطاطا
بطاطس محمرة أو بالتريفل

بطاطس الوميت/ بطاطس بون نوف
بطاطس موسلين 

للطلب الواحد

الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض األطعمة.
األسعار المذكورة أعاله بالجنيه المصرى وتخضع الى 12 ٪ رسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية المقررة.




