


SALADS & LEAVES

Dreams of Italy   
Mixed leaves, buffalo mozzarella, marinated cherry tomato, 
balsamic & organic olive oil 
سلطة خضراء مع جبنة الموتزاريال و الطماطم المتبلة و زيت الزيتون و البلساميك

Blue Atlantis   
Shrimp salad, herbs, orange & basil dressing
سلطة الجمبرى مع األعشاب و البرتقال و صوص الريحان

China A Go-Go   
Chinese style chicken salad, crispy noodles, vegetables, bean 
sprouts, cashew, hoi-sin vinaigrette with ginger & sesame oil  
 سلطة دجاج على الطريقة الصينية مع النودلز و الفاصوليا و الفينيجرت و الكاجو
و الجنزبيل و زيت السمسم

Caesar’s Empire 
Your choice: plain /smoked chicken 
Crispy Romaine lettuce, croutons, parmesan cheese
& Caesar dressing
سلطة سيزار مع الخس و الجبنة البارميزان و الكروتون
 إختيارك : سادة /دجاج مدخن

Traditional Mixed Salad   
Mixed lettuces, rucola leaves, cucumber, tomato, carrot, radish, 
French dressing
سلطة خس مع الخيار والجزر والطماطم والجرجير والفجل والصوص الفرنسى 

Greek Salad   
With feta cheese, olives, olive oil & vinegar
سلطة يونانية مع الجبنة والزيتون وزيت الزيتون والخل

Niçoise Salad   
With tuna, potato, beans, tomato, olives, eggs, lemon dressing
سلطة النسواز مع التونة والفاصوليا والطماطم والبطاطس والبيض مع صوص الليمون

Smoked Salmon Carpaccio   
With mushroom, parmesan cheese & rucola
سالمون مدخن كاراباتشيو مع عش الغراب والجرجير والجبنة البارميزان

Mediterranean Cold Cuts & Antipasti   
Red bell pepper confit, marinated tomato with garlic
& herbs, gherkins, grilled vegetables, smoked beef,  
turkey ham, beef salami & pastrami, toasted cumin bread
 تشكيلة من اللحوم الباردة و الخضروات المتبلة مع الفلفل و الطماطم و الثوم و األعشاب
 و الشمر المتبل و الخضروات المشوية و اللحم البقرى المدخن و الديك الرومى و السالمى
البقرى والبسطرمة



SOUP

Black Lentil Soup “Lebanese Style”   
With potato & coriander
شوربة عدس أسمر على الطريقة اللبنانية مع البطاطس والكزبرة

Cream Chicken Soup   
شوربة دجاج بالكريمة

Clear Vegetable Soup   
شوربة خضار صافية

QUICHE

Smoked Salmon & Potato Quiche   
فطيرة الكيش بالبطاطس والسمك السلمون المدخن

Leek & Mushroom Quiche   
فطيرة الكيش بعش الغراب مع الكرات

Quiche Lorraine     
With beef bacon & onion
فطيرة الكيش لورين مع اللحم البقرى المدخن و البصل

Cheese Platter  
International selection served with toasted raisins bread, 
crackers, grapes & walnuts    
طبق مشكل من الجبنة مع الكراكرز



SANDWICHES & WRAPS

Land Sandwich   
Toasted pine nut & raisin bread, marinated grilled vegetables, 
tomato & pesto 
ساندوتش خبز بالمكسرات و الزبيب مع الخضروات و الطماطم المتبلة بالريحان وزيت الزيتون

Earth Sandwich   
Toasted coriander bread, chicken salad with curry & grilled 
eggplant
ساندوتش توست مع سلطة الدجاج بالكارى و باذنجان مشوى

Corniche Club Sandwich     
Grilled chicken, beef bacon, fried egg, oven roasted tomato, 
shredded lettuce, served with potato crisps & gherkins 
 ساندوتش دجاج مشوى مع اللحم البقرى المدخن و البيض المقلى و الطماطم الروستو و
الخس فى توست

Open Face Sandwich  
Selection of feta cheese, smoked turkey, smoked beef
with tomato, cucumber & lettuce
تشكيلة من الساندوتشات  بالجبنة والديك الرومى المدخن واللحم البقرى المدخن
2 قطعة من كل نوع 

Tandoori Chicken Pita Sandwich  
Tandoori chicken with Romaine lettuce, red bell pepper confit 
in a pita pocket sandwich, cucumber, mint & yoghurt slaw
ساندوتش دجاج تاندورى مع الفلفل األحمر و الخس و الخيار و النعناع

BBQ Panini Sandwich  
Roast beef, grilled onions, red bell pepper confit & BBQ sauce 
in a grilled panini
ساندوتش بانينى اللحم البقرى الروستو مع البصل المشوى  و الفلفل و صوص الباربكيو



SANDWICHES & WRAPS

Roma Panini Sandwich  
Grilled vegetables, tomato, mozzarella, parmesan cheese & 
pesto in a grilled panini 
ساندوتش بانينى بالجبنة البارميزان والموتزاريال و الطماطم و الخضروات وصوص البيستو

Croque Monsieur  
With smoked beef and cheese, butter & tomato rucola 
توست مع لحم بقرى مدخن و الجبنة والزبده  والطماطم والجرجير

Smoked Turkey Sandwich  
In French bread with green leaves, tomato & cucumber 
ساندوتش الديك المدخن مع الخس والطماطم والخيار و المايونيز يقدم فى الخبز الفرنسى

Smoked Salmon Sandwich  
Smoked salmon, herb-cream cheese in a brown bread with 
herb dip 
ساندوتش سمك سالمون مدخن مع جبنة بالكريمة فى عيش براون و األعشاب

Tuna Salad Sandwich   
Home style tuna salad, green leaves & olives Lebanese bread, 
tomato salsa
ساندوتش سلطة تونا مع الخضراوات و الزيتون و العيش اللبنانى

Middle-East Chicken Wrap Sandwich     
Cumin and coriander marinated chicken, hummus, tabouleh & 
lettuce, hummus dip in Lebanese bread 
ساندوتش دجاج متبل بالكمون و كزبرة وحمص و تبولة وخس مع العيش اللبنانى



SAVOURY
Plain Croissant  كرواسان سادة 

Cheese Croissant  كرواسان بالجبنة 

Chocolate Croissant  كرواسان بالشيكوالتة   
Fruit Danish  دانش بالفواكة   
Nuts Danish  دانش بالمكسرات   
Cheese Pate  باتيه بالجبنة  
Long French Bread  خبز فرنسى   
Brown Bread Loaf  خبز براون صحى   
Sesame Bread Loaf  خبز بالسمسم   
Plain Bread Loaf  خبز سادة    
Raisin Bread  خبز بالزبيب   
Milk Bread Loaf  خبز باللبن 

Salison Selection “bakery style”   تشكيلة متنوعة من الساليزون     

SWEETS

Fresh Fruits Salad   
With mango sorbet & biscuit 
سلطة الفواكه الطازجة مع جرانيتا المانجو

Gelato Corner    
Selection of ice creams & sorbets  2 scoops 3 scoops
٣ بولة 2 بولة تشكيلة من االيس كريم

Fruit Valley     
Selection of sliced seasonal fresh fruits 
تشكيلة من شرائح الفواكة الطازجة

Oriental Sweets Platter / 5 Pieces   
تشكيلة من الحلويات الشرقية

Your Choice of Freshly Baked Pastry / per piece  
إختيارك من الحلويات الفرنسية / للقطعة

Selection of Gateaux Soirées / 4 Pieces  
تشكيلة من الحلويات الفرنسية/ 4 قطع



JUICES

Fresh Juice (Orange / Lemon / Strawberry / Mango / Guava)     
العصائر الطازجة )برتقال/ ليمون / فراولة/ مانجو/ جوافة(

SOFT DRINKS & COFFEE

Local Mineral Water Small 0.65 cl    
مياة معدنية محلية )صغيرة(

Local Mineral Water Large 1.5 lt  
 مياة معدنية محلية )كبيرة(

Cola / Fanta / Sprite / Club Soda / Tonic  
كوال / فانتا / إسبرايت / كلوب صودا / تونيك

Evian Water (Large) 1.5 lt 
مياة إيفيان )كبيرة( 

Evian Water (Small) 0.65 cl 
مياة إيفيان )صغيرة( 

Red Bull 25 cl 
رد بول 

Sparkling Water (Baraka) 240 ml 
مياة فوارة )بركة(

San Pellegrino (Small) 
سان بالجيرينو 

San Pellegrino (Large) 
سان بالجيرينو 

Cappuccino     
كاباتشينو 

Espresso/ Turkish Coffee   
إكسبرسو/ قهوة تركي

Double Espresso/ Fresh Filtered Coffee    
إكسبرسو دوبل/ قهوة فلتر طازجة

Nescafe & Decaffeinated Coffee  
 نسكافية / قهوة بدون كافيين

Hot Chocolate   
شيكوالتة ساخنة 



COFFEE COCKTAILS 

Irish Coffee     
Coffee, whisky, sugar with cream & chocolate powder
أيريش كوفى / قهوة مع ويسكى و سكر بالكريمة و بودرة الشيكوالتة

Jamaican Coffee     
Coffee, rum, sugar topped with cream & chocolate powder
قهوة جاميكان / قهوة مع الروم و سكر بالكريمة و بودرة الشيكوالتة

Hot Cherry     
 Coffee, Cherry Marnier topped with cream cherry & chocolate
powder
هوت شيرى/ قهوة مع الشيرى مارنيية و كريمة الشيرى و بودرة الشيكوالتة

BEERS 

Sakara Gold/ Heineken/ Local Stella       
سقارة جولد/ هينيكن/ ستيال محلى

Non-alcoholic Beer       
بيرة غير كحولية

Corona Beer       
 بيرة كورونا 



RONNEFELDT TEA'S   

Earl Grey 
إيرل جراى 

Darjeeling   
دراجلنج 

Jasmin 
شاى بالياسمين 

Peppermint  
بيبرمنت 

Lemon  
ليمون 

Green Tea 
شاى أخضر

Black Tea 
شاى أسود  

HERBAL INFUSION 

Chamomile Tea 
شاى بالكاموميل

FRAPPE'S 

Dimitrios '57      
Espresso, cold milk, sugar & ice cubes
ديمتريوس 57/ بودرة النسكافية مع السكر واللبن و الثلج

Mont-Blanc      
Espresso, chocolate powder, cold milk & ice cubes
مون بلو/ إكسبرسو مع بودرة الشيكوالتة و اللبن و الثلج



MiILK SHAKE'S

Vanilla   فانيليا   

Strawberry   فراولة 

Chocolate  شيكوالتة    

Banana   موز 

Mango  مانجو 

Guava  جوافة 

Mango Mint  مانجو بالنعناع 

Caramel  كراميل 

NON ALCOHOLIC COCKTAILS 

Adams Apple      
Chopped apple, apple juice, honey
أدامز أبل/ تفاح مع عصير تفاح و عسل

Orange Mooney      
Pineapple, orange juice, grenadine
موني أورانج/ أناناس مع عصير برتقال و جراندين

Pineapple Daiquiri      
Pineapple juice, lime, sugar, ice 
دايكويرى أناناس/ عصير أناناس مع الليمون و السكر و الثلج

Fresh Fruit Cocktail      
كوكتيل الفواكة الطازجة




