
٣٤

٣٤

٩٠

٤٩

٤٢

٤٤

٣٥

المقبالت
و

السلطات

سلطة القيصر مع الدجاج
أوراق الخس الرومانى مخلوطة مع صلصة الثوم با�نشوفة واللحم البقري

المقدد الخبز المحمص وجبنة البارميزان

سلطة اللحم البقري على طريقة تايالند
شرائح لحم ستيك، براعم الفاصوليا، أوراق الكزبرة، الطماطم الكرز، الفلفل

الحار ا�خضر، شرائح الجزر و الكوسة مع البانكو والصلصة الخاصة

الجرجير مع الباذنجان المشوي
مغطاة بمكعبات جبنة الحلوم و الطماطم المشوية مع دبس الرمان

وصلصة الليمون بزيت الزيتون

 سلطة خضراء
تشكيلة من أوراق الخضروات مع صلصة الليمون بزيت الزيتون

يحتوي على مكسرات وسوداني          يحتوي على منتجات القمح           يحتوي على منتجات ا�لبان           يحتوي على سمك / مأكوالت بحرية
نباتي          طعام صحي

في حال وجود تحسس، إتباع حمية أو أي متطلبات خاصة ل�غذية،
الرجاء إبالغ فريق الخدمة لدينا
 +٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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90
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44
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Caesar Salad with Chicken 
Romaine lettuce tossed in garlic & anchovies dressing, Grilled chicken,
beef bacon, croutons, parmesan
   
Thaï Beef Salad
Sliced Beef Steak, Bean Sprouts, Coriander Leaves, Cherry Tomatoes,
Green Chili, Julienne Carrots & Zucchini, Panko, Special Thaï Dressing  

Rucola & Roasted Eggplant 
Topped with Cubes Of Fried Halloumi cheese, Croutons &
Roasted Tomatoes Pomegranate Molasses & lemon olive oil dressing

Garden Green Salad
Mixed green leaves, Lemon & olive oil dressing

Cold Mezzeh

Hummus, moutabbal,

Tabbouleh, fattoush,

Pickles & Arabic bread

   
Hot Mezzeh

Kebbeh, Cheese samboussa,

Vegetable Spring rolls

Tomato Dip

   
Smoked Salmon &

Dill Prawns 

Rolls of Smoked Salmon and

Dill Prawns 

Vegeterian           Healthy Food
Please Inform Your Service Team of any Food Allergies,

Food Intolerance, Dietary Requirements that You May Have
+5% VAT (Value Added Tax) 

المقبالت الباردة
حمص,متبل,تبولة,فتوش

تشكيلة من المخلالت والخبز
 العربي

المقبالت الساخنة
كبة لبنانية , سمبوسك بالجبن

وفطائر الربيع
بالخضروات، تقدم مع

صلصة الطماطم

سلمون مدخن

وجمبري بالشبت
حلقات السلمون المدخن مع

الجمبري المتبل بالشبت

Nuts/Peanuts          Gluten          Dairy          Fish/Seafood

Appetizers
&

Salads

(Fast and Fresh Food)(طعام صحي وسريع) 



٣٨

٣٨

٤٨

حساء الطماطم
تقدم مع قطع الخبز المحمص

حساء سرطان البحر
يقدم مع قطع الخبز المحمص ، الصلصة الروسية مع جبنة ا�منتال

حساء الدجاج الخفيف بالخضروات

الوجبات الخفيفة
و

الحساء

٤٨

٥٦

٣٥

٥٨

٥٤

٣٨

آرانسيني الطماطم وجبنة
البارميزان

مع صلصة الريحان

كفتة كباب
تقدم مع صلصات

( الزبادي بالخيار و تشتني النعناع )

أصابع الجبنة الموزاريال
المقرمشة

مع صلصة الطماطم

كعكة ثمار البحر
مع صلصة المايونيز بالببريكا

المدخنة

ساتيه الدجاج
المشوي

مع صلصة الفول السوداني

خضروات على الطريقة
المكسيكية

الفاصوليا المهروسة،
صلصة ا�فوكادو الحارة،

الجبنة المكسيكية مع
صلصة الطماطم و رقائق التورتيال

يحتوي على مكسرات وسوداني          يحتوي على منتجات القمح           يحتوي على منتجات ا�لبان           يحتوي على سمك / مأكوالت بحرية
نباتي          طعام صحي

في حال وجود تحسس، إتباع حمية أو أي متطلبات خاصة ل�غذية،
الرجاء إبالغ فريق الخدمة لدينا
 +٥٪ ضريبة القيمة المضافة

Vegeterian           Healthy Food
Please Inform Your Service Team of any Food Allergies,

Food Intolerance, Dietary Requirements that You May Have
+5% VAT (Value Added Tax) 

Nuts/Peanuts          Gluten          Dairy          Fish/Seafood

38

48

38

Tomato Soup
Served With croutons

Lobster Bisque 
Croutons and “Rouille” sauce 

Chicken Clear Soup with Vegetables

Snack Menu
&

Soup
 

48

56

35

58

54

38

Tomato & Parmesan
Arancini
Basil pesto

   
Arabic Lamb Kofta
Fingers 
Cucumber yogurt & mint chutney

Crispy Mozzarella
Sticks
Tomato salsa

Seafood Cake
Smoked paprika mayonnaise

Grilled Thai Chicken
Satay
Peanut sauce

The Vegetarian Quad
 
Mashed Kidney Beans, Guacamole,
Queso Fresco & Salsa, Tortilla Chips

 (طعام صحي وسريع)
(Fast and Fresh Food)



يحتوي على مكسرات وسوداني          يحتوي على منتجات القمح           يحتوي على منتجات ا�لبان           يحتوي على سمك / مأكوالت بحرية
نباتي          طعام صحي

في حال وجود تحسس، إتباع حمية أو أي متطلبات خاصة ل�غذية،
الرجاء إبالغ فريق الخدمة لدينا
 +٥٪ ضريبة القيمة المضافة

Sandwiches
&

Burgers

56

50

45

52

54

68

Crowne Beef Burger
Topped with fried egg,
mushrooms & beef bacon
Potato Wedges

 
   
Cheesy Beef or
Chicken Burger
Topped with emmental &
Cheddar cheese,  Fried onions
and French Fries 

Steak Sandwich
Grilled beef steak in toasted
French baguette With tomato,
lettuce, Sautéed mushrooms &
onions Steakhouse fries

Traditional Club
Lettuce, tomato, mayonnaise 
Fried egg, chicken, 
Beef bacon ,cheese and
French Fries

Tuna & Green Pepper 
Tuna chunks, green olives,  
Peppercorn, bell peppers
Lemon olive oil dressing and
French Fries 

Oriental Chicken
Pita Pocket 
Oriental Chicken Stripes,
Lettuce, Tomato,  Onion &
Tahina Sauce in Pita Bread and
French Fries

Nuts/Peanuts          Gluten          Dairy         Fish/Seafood

Vegeterian           Healthy Food
Please Inform Your Service Team of any Food Allergies,

Food Intolerance, Dietary Requirements that You May Have
+5% VAT (Value Added Tax) 

السندوتشات
والبرغر

٥٢

٥٤

٦٨

كراون برغر اللحم

مغطاة ببيض مقلي عيون ،

الفطر ، اللحم البقري المقدد

يقدم مع أجنحة البطاطا

برغر دجاج أو لحم
مع الجبنة

مغطاة بثنائي جبنة ا�منتال

و الشيدر مع  البصل

و البطاطا المقلية

ساندوتش اللحم البقري
الستيك

لحم بقري مشوي يقدم مع

الخبز الفرنسي والبصل، الفطر

وتشكيلة من المخلالت

مع أصابع البطاطا المقلية

٥٦

٥٠

٤٥

كلوب ساندوتش
التقليدي

خس، طماطم، بيض مقلي
دجاج و لحم بقري مقدد

مع مايونيز ، جبن و بطاطا
مقلية

ساندوتش التونة
والفلفل ا�خضر 

قطع التونة مع الزيتون ا�خضر،
الفلفل الرومي والمايونيز

مع البطاطا المقلية 

سلة الساندوتش
شرائح الدجاج المتبل مع الخس
والطماطم والبصل يقدم مع

صلصة الطحينة وخبز البيتا
مع البطاطا المقلية



٧٥

 

٤٨

٣٤

٤٨

٣٨ سمك و بطاطا 
فيليه سمك الهامور المقلي

يقدم مع البطاطا وصلصة التارتار 

كاسادياس الديك الرومي المدخن 
ديك رومى مدخن، بصل وهاالبينو، جبن الشيدروالموزاريال. 

مع صلصة الطماطم، ا�فوكادو والكريمة الحامضة 

ا�طبــــاق
الخفيفة

الخضروات المقلية 
كرات الخضار المقلية

تقدم مع صلصة الطماطم
التشتني والسلطة الهندية 

 
سندوتش فالفل ملفوف
الفالفل مع البقدونس،

النعناع ، الفجل ، الطماطم ،
كوسة مقرمشة 

مع المخلالت الحارة وصلصة
الطحينة

كيش بالفطر
والسبانخ

يقدم مع سلطة خضراء

Nuts/Peanuts          Gluten          Dairy         Fish/Seafood

Vegeterian           Healthy Food
Please Inform Your Service Team of any Food Allergies,

Food Intolerance, Dietary Requirements that You May Have
+5% VAT (Value Added Tax) 
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في حال وجود تحسس، إتباع حمية أو أي متطلبات خاصة ل�غذية،

الرجاء إبالغ فريق الخدمة لدينا
 +٥٪ ضريبة القيمة المضافة

Light
Bites

38

75

Fish & Chips
Fried hamour filet, 
French fries & tartar sauce 

Smoked Turkey Quesadillas
Smoked turkey, jalapenos, onions, cheddar, mozzarella
With tomato salsa, guacamole and sour cream 

 

Vegetable
Cutlets
Golden fried, 

With tomato chutney

& Indian salad 

Wrapped Falafel
Sliders
Sliced Tomatoes, crispy zucchini,

Pickled Chili & Tahini Sauce

Warm Spinach &
Mushroom Quiche
With a garden salad

48

48

34



 

125

65

55

49

52

190

Spaghetti Favorites
Bolognaise
Rich meat sauce

Tagliatelle Al Fredo
Mushrooms & chicken In creamy parmesan sauce

Beef Pie
180g Diced Beef filet, Mushrooms, Onions, jus & Walnuts
molded in a Dom of puff pastry, Caramelized Carrots,
Baked Pont Potatoes    

Main
Courses

Deep Fried
Prawns
With French fries & tartar sauce 

   
Chicken Taouk
Skewers
Boneless grilled chicken
marinated with herbs and lemon,
Garlic Mayo, Pont Potatoes 

   
Oriental Mix Grill
Grilled kofta, lamb kebab,
shish taouk and lamb chops 
Oriental rice and sumac
onion salad 

Vegetable Chow Mein 
Chinese Noodles
with Mixed Vegetables

Please Inform Your Service Team of any Food Allergies,
Food Intolerance, Dietary Requirements that You May Have

+5% VAT (Value Added Tax) 

Nuts/Peanuts          Gluten          Dairy         Fish/Seafood

Vegeterian           Healthy Food

130

يحتوي على مكسرات وسوداني          يحتوي على منتجات القمح           يحتوي على منتجات ا�لبان           يحتوي على سمك / مأكوالت بحرية

نباتي          طعام صحي

في حال وجود تحسس، إتباع حمية أو أي متطلبات خاصة ل�غذية،

الرجاء إبالغ فريق الخدمة لدينا
 +٥٪ ضريبة القيمة المضافة

ا�طباق
الرئيسيـة

الروبيان المقلي
مع بطاطا مقلية وصلصة التارتار

شيش طاووق
قطع الدجاج المشوي بدون عظم
المتبل با�عشاب والليمون، صلصة

الثوم بالمايونيز، أجنحة البطاطا

المشاوي الشرقية
المشكلة

شيش طاووق ، شيش كباب ،
كفتة كباب وريش ضأن 
تقدم مع ا�رز الشرقي، 
سلطة البصل والسماق

معكرونة تشاومين
بالخضروات

معكرونة صيني مطهية
مع الخضروات المشكلة

١٢٥

٦٥

١٣٠

٥٥

 

٤٩

٥٢

١٩٠

لعشاق اÆسباغيتي 
إسباغيتي بولونيــــــــز

غنية بصلصة الطماطم مع اللحم المفروم

تالياتيلي الفريدو
الفطر مع الدجاج مطهي بصلصة جبن البارميزان ا½يطالية

فطيرة اللحم البقري
١٨٠ جرام من مكعبات اللحم البقري مطهية مع صلصة اللحم ، البصل والجوز 

مغلف بطبقة رقيقة من العجين و الجزر بطعم بالكراميل ، تقدم مع أجنحة
البطاطا المخبوزة   



٣٥

٢٨

٣٠

الحلويات

تيراميسو اÆيطالية
تقدم مع آيس كريم القهوة

و كريمة ا½سبر يسو

  

شرائح الفواكة الطازجة
الموسمية 

(طعام سريع وصحي) 

أم علي "كراون بالزا"   
ببساطة أفضل أم علي

في المدينة

Please Inform Your Service Team of any Food Allergies,
Food Intolerance, Dietary Requirements that You May Have

+5% VAT (Value Added Tax) 

Nuts/Peanuts          Gluten          Dairy         Fish/Seafood
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في حال وجود تحسس، إتباع حمية أو أي متطلبات خاصة ل�غذية،
الرجاء إبالغ فريق الخدمة لدينا
 +٥٪ ضريبة القيمة المضافة

٣٥

١٢

فطيرة التفاح الدافئة
تقدم مع آيس كريم الفانيال وصلصة النوجا

  

كرة واحدة من اÉيس كريم 
اختياركم من النكهات المفضلة لديك من التشكيلة المتاحة لدينا 

Dessert

35

28

46

 

Tiramisu Cake
With coffee ice cream 

& espresso cream 

Seasonal Cut Fruits
(Fast & Fresh Food)

 

Um Ali
“Crowne Plaza”
From our secret recipe, 

Simply the best

Um Ali in town

Per Scoop

35

12

Warm Apple Pie
With vanilla ice cream & nougat Sauce

Ice Cream 
Choose Your Favorite Flavor From Our Daily Ice Cream Selection


