




BREAKFAST MENU

Daily from 6:00 am to 10:30 am

إفطار كونتيننتال

Crowne Continental Breakfast 6.000

من العصائر الطازجة أو المبردةكخيار

نات والمعجالكامل أو الرغيف الفرنسي، الكرواسون المحمص االبيض أو القمحالخبز 

والبرتقالالسمن ، الزبدة، المربى، العسلوالكعك مقدم مع الدانمركية 

الساخنةالشوكوال ، الشاي،من الحليباختيار ومقدمة 

Choice of chilled or fresh juice

Croissants, danish pastries or toast served with butter, 

honey, marmalade and preserves with your 

Choice of coffee, tea, hot chocolate or milk

BREAKFAST FAVOURITES

ثالثة من بيض المزرعة مطبوخة بأي إسلوب

Three farm eggs cooked any style 5.500

صل مخلوط، مقلي، مسلوق، عجة مع اختيارك من الحشوات الطماطم، الفطر، الجبن والب

نقانق لحم البقر أو الدجاج،والفلفل يقدم مع لحم تركي مقدد،

الفول المحمص والطماطم المشويةبطاطا بنية، الفطر،

Scrambled, fried, poached, boiled or

Omelet with your choice of fillings tomato, mushroom, cheese, 

onion, pepper and ham

Served with turkey bacon, beef or chicken sausages, hash brown 

potatoes, mushroom, baked beans and grilled tomato

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

"Food allergies and food intolerance”

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any meals 

contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”

OMR





BREAKFAST MENU

Daily from 6:00 am to 10:30 am

زبدة الحليب أو الفطائر البلجيكيةمن فطيرة 

Butter milk pancake or Belgian waffles                        4.600  

كومبوت و قشدة ، التوت، الفراولة، تقدم مع شراب القيقب أو العسل

Served with maple syrup or honey, strawberries, berry compotes 

and whipped cream

خبز فرنسي محمص بالقرفة

French cinnamon toast 4.600

قشدة ،كومبوت التوت،الفراولة، تقدم مع شراب القيقب أو العسل

Served with maple syrup or honey, strawberries, berry compotes 

and whipped cream

طبق من الجبن العالمي

International cheese platter (N)                                    6.300

شيدر، إدام، بري، إيمنتال والجبن األزرق الدنماركي مع التوابل

Cheddar, edam, brie, emmental and danish blue cheese with 

condiments

الحبوب

3.000     Cereals

، (ن السكرخالية م)رقائق الذرة، كريسبيس رايس، كوكو بووس، مزيج،وييتبيكس، نخالة 

الجرانوال، وعصيدة عادية تقدم مع الحليب الساخن أو البارد

Corn flakes, rice krispies, coco pops, muesli, weetabix, all bran, 

homemade granola, plain porridge served with hot or cold milk

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

"Food allergies and food intolerance”

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any meals 

contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





BREAKFAST MENU

Daily from 6:00 am to 10:30 am

 (H)زبادي

Yoghurt (H) 1.500

قليل الدسم , بالفواكه, عادي

Plain, fruit or low fat

سلّة المعجّنات

Home made bakery basket 4.200

المعجنات ، الكرواسان ، قمح أو الرغيف الفرنسي , من لفافات خبز محمصكاختيار
السمن والبرتقال، المربى والزبدة ، الدانمركية،كعك مقدم مع العسل 

Choice of toast plain, whole wheat or baguette

Selection of bread rolls, croissants, danish pastries and muffins 

served with honey, jam, butter, margarine and marmalade

صحن من الفوالكة المقطعة من إختيارك 4.600

Fruit platter of your choice (H)

البطيخ والشمام ،األناناس، البرتقال ، الجريب فروت 

Grapefruit, orange, pineapple, watermelon, melon or combined

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains  pork (P)  healthy option (H)

"Food allergies and food intolerance”

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any 

meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”

OMR





MORNING BEVERAGES

قهوة

Coffee

كابتشينو وقهوة التيهنسكافيه، منزوعة الكافيين، اسبريسو،اختيارك من القهوة الطازجة،

Your choice of freshly brewed coffee, nescafé, decaffeinated, 2.200

Ristretto

Cappuccino, café au lait, espresso 2.700

شاي 2.200

Tea

اختيارك من اإلفطار اإلنجليزي،

دارجيلنغ، البابونج، النعناع، ايرل غراي أو الشاي األخضر

English breakfast, darjeeling, earl grey,  chamomile, 

peppermint, earl grey or green tea

الشوكوالته الساخنة، الحليب الساخن أو البارد 2.700

Hot chocolate, cold or hot milk

العصائر المبردة 1.700

Chilled juices

التوت البري،األناناس أو عصير فاكهة مشكل، البرتقال، المانجو، التفاح 

Apple, mango, orange, cranberry, pineapple or mix fruit

عصائر فواكه أو خضراوات  2.700

Freshly squeezed fruit or vegetable juices

الجزرأو جريب فروتالبرتقال، البطيخ، األناناس، التفاح، البطيخ الحلو

Orange, watermelon, pineapple, apple, sweet melon, 

carrot or grapefruit

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains  pork (P)  healthy option (H)

"Food allergies and food intolerance”

We welcome enquiries from customers who wish to know whether any 

meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”

OMR





مقبـــالت وسلطــات

SALADS & STARTERS

الروبيانتمبورا

Prawn  tempura  (S) 9.200

بالوا سابيتقدم مع المايونيزتقدم مع صلصلة الشيلي الحلو

Served with wasabi mayonnaise

تشكيلة من المقبالت اللبنانية الباردة

Cold Lebanese mezze platter (V) 5.000

حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب،

لبنة مع النعناع، مخلالت وزيتون

Hummous, moutable, tabouleh, fatoush, olives and 

pickles served with arabic bread

ديم سوم

Dim sum basket 6.800 

اختيارك من الجمبري أو الدجاج أو الخضارطماطمياروسو الطازج 

Your choice of prawn, chicken or vegetable dim sum served 

with two piquant dips

سلطة يونانية

Greek salad (H) (V) 4.500

خس، طماطم، خيار، بصل  زيتون أسود، 

جبنة الفيتا واالوريجانو 

Served with crisp lettuce, tomato, marinated feta cheese, 

olives, bell peppers, cucumber, onion and oregano dressing

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to 

know whether any meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





مقبـــالت وسلطــات

SALADS & STARTERS

سلطة السيزر

Caesar salad 4.500

سلطة مع الدجاج المشوي

وجبن البارميزان اإليطالي المقطع
Fresh iceberg lettuce salad accompanied by grilled chicken, 

shredded parmesan cheese and garnishes

طبق األجبان العالمي

International cheese platter (N) 6.300

جبنة الشيدر، ادام، بري، امانتال، الجبنة

الزرقاء مع الفستق والمكسرات
Cheddar, edam, brie, emmental and blue cheese 

served with mixed nuts and crackers

سلطة المأكوالت البحرية العمانية 

Omani seafood salad 7.200

مأكوالت بحرية، بصل أخضر و خل التمر 
Mixed seafood, spring onion and date vinaigrette

الحساء

SOUPS

حساء اليوم

Soup of the day 3.300

الرجاء اإلستفسار من النادل عن حساء اليوم
Please ask our staff for the daily special

حساء العدس الشرقي

Oriental lentil soup (V) 3.400

مطّعم بالقرفة يقدم معه خبز البيتا المحمص

Flavoured with cinnamon and accompanied

with fried pita bread

دجاج بالتوابل االسيوية

Asian Spiced  Chicken 3.800

زالبية الدجاجكونسومي الدجاج مع حساء تايلندي تقليدي يقدم مع ثمار البحر ور
Ice filtered chicken consommé with chicken dumplings 

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to 

know whether any meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة ٨خاضعة إلى  أعالهالمدونة األسعار 

All prices  are in Omani Riyal and  subject to 8% service charge & all applicable taxes”





االطباق  النباتية

VEGETARIAN DISHES

الكاري األخضر مع الخضار التايلنديالخضروات المقلية

Green curry with vegetable Thai style 7.600

يقدم مع األرز المطهو على البخار و نكهة الخضارتشلصة الصوي تق مع ال ا

Served with steamed rice and vegetable relish.

عدس

Dhal fry (V) 7.600

عدس مطبوخ على الطريقة الهندية يقدم مع خبز الباراتا و االرز

Lentils cooked and then tempered with Indian spices, served 

with paratha and rice.

ماساال جبنة البانير والزبدة

Paneer Butter Masala (V) 9.000

جبنة هندية مطبوخة مع توابل هندية غنية وصلصة الطماطم، تقدم مع خبز الباراتا واالرز

Soft Indian cheese cooked with a rich and mild Indian spiced tomato 

gravy, served with paratha and rice.

سبانخ، أيضا، ريكوتا، الزانيا

Spinach and Ricotta Lasagna (V) 9.000

خدم مع أوراق ميسكلون

Served with mesclun leaves.

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to know 

whether any meals contain particular ingredients

المضافة٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب ٨خاضعة إلى  أعالهاألسعار المدونة 
“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





الساندويشات و البرغر 

SANDWICHES AND BURGERS

شطيرة الستيك 

Steak Sandwich                         9.000

شرائح لحم، فطر، بصل،خس، وجبنة شيدر على خبز باغيت

Grilled beef tenders, mushroom, onion, lettuce, cheddar on baguette

كلوب سندويش

Club sandwich 6.200

سندويش من ثالثة طبقاتطب البق،

البيضووالطماطمالخسالدجاج،تركي،معلحم

Triple decker sandwich with turkey ham, turkey bacon, chicken,

lettuce, tomatoes and egg 

برغر  اللحمة

Traditional beef burger 7.200

المقددتركياللحمووالجبنالمقليالبيضمناختياركمع

Topped with your choice of fried egg, cheese and turkey bacon 

ساندويش الدجاج بالطريقة العربية

Arabic pocket (N) 6.600

شرائح الدجاج مع الصنوبر الفلفل والبصل مع خبز البيتا

Pita bread filled with strips of chicken sautéed with pine nuts, 

mixed peppers and onions

ساندويش الخضار المشوية

Grilled vegetable focaccia (V) 5.000

كوسا مشوية فلفل باذنجان فطر مع الجرجير

تقدم بخبز الفوكاشا

Grilled zucchini, peppers, eggplant, portabella mushrooms and 

rucola served in focaccia bread

الجبنوالدجاجساندويتش

Chicken and cheese wrap 5.700

التورتيالخبزعلىالكزبرة،الطماطم، مونتيريجاكالجبن، بالكاجونالدجاج

Cajun style chicken, monterey jack cheese, tomato, cilantro on 

tortilla bread

من البطاطس المقلية أو سلطة خضراء مع جميع األطباق ساندويتشمتقد

All sandwich dishes are served with either French fries or green 

salad

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to 

know whether any meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





االطباق الرئيسية

MAIN COURSES

دجاح مشوي

Roasted Chicken 10.200

نصف دجاجة مشوية مع اكليل الجبل والثوم، تقدم مع الهليون والبطاطا المشوية

Grilled half chicken with rosemary and garlic grilled asparagus, roast 

potatoes 

السلمون األطلسي

Atlantic salmon 11.200

البطاطا ، هريس السبانخ

sauté mushroom, spinach , mash potatoes and dill beurre blanc

ختيارك من انواع الباستا والصلصةا

Selection of pasta and sauce of your choice 7.600

بيني او سباغيتي او تاغلياتيلي  مع اختيارك

من  صلصة البولونيز، الكربونارا، الطماطم الحبق

Penne, spaghetti or tagliatelle pasta served with choice of bolognaise, 

carbonara, tomato (V) or pesto (N) (V)

القريدس طاجين

King prawns tajine 14.000

جرجيرسلطة،بالزعفرانالكسكسمعثالث صوابع من السمك يقدم مع

Served with saffron cous cous and rucola salad

سمك مقلي 

Fish and chips 7.200

ثالث صوابع من السمك يقدم مع صلصة التارتار

Battered fried Basa fish served with tartar sauce and chips

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to 

know whether any meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





االطباق الرئيسية

MAIN COURSES

روبيان مع صلصة الكاري التا

الخروفأوالدجاجبرياني

Chicken or Lamb biryani 7.200

الحارةالمخلالتوالخياريتاارمعتقدم ثالث صوابع من السمك يقدم 

Served with cucumber raita, pappad, sweet and spicy pickles

سمكة الهامور الحارة

Omani Spiced Hammour 

البطاطا وسلطة السبانخ وصلصة البان معتقدم يقدم  9.200                                

Served with roast potatoes , baby spinach salad and pan jus

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to 

know whether any meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”

ض والمحيطات pمشاوي من اال

FROM OUR CHAR GRILL

ستيك بقر فيليه

Beef tenderloin steak 240g 13.400

ستيك لحم الخصر

Sirloin steak 280g 12.700

ستيك لحم الضلع

Rib eye steak 280g             12.700

المشويالضأنلحمشرائح

Grilled lamb chops 4 pcs 12.500

Please choose your favorite sauce from the selection below:
Green peppercorn, BBQ, grain mustard, 

creamy mushroom, thyme jus

All dishes are served with your choice of two of the following:

French fries البطاطس المقلية Roasted potatoes البطاطس المحمص

Croquette potato كروكيت البطاطا Steamed rice البخارراألرز على

Steamed vegetables الخضار على البخار  Mesclun leaves اوراق مسلون

Grilled vegetables  خضروات مشوية Grilled asparagus الهليون  المشوي





الحلويات

DESSERTS

االستوائيةالفاكهةسلطةسلطة الفواكه االستوائية

Tropical fruit platter 4.600

قطع الفواكه االستوائية مع أوراق النعناععصير سلطة الفواكه الطازجة مع 

Exotic cut fruits with mint leaves

كعكة الجبنة

Baked cheese cake 3.800

مصنوعة من جبنة الفيالدلفيا  مع صلصة التوت

Authentic philadelphia cheesecake served with forest berry compote

فطيرة التفاح

Apple crumble 3.800

القشدةمعموس الشوكوال االبيض واالسوتتاا 

Served with sweet whipped cream

كعك الشوكوالته

Chocolate gateaux 4.100

كعكة الشوكوالته مع  الفاكهة و التوتتقدم مع صلصة الدرا

Layered chocolate cake served with passion fruit and berries

التيراميسو

Tiramisu (A) 4.300

مسكربونالجبنمعالقهوةبنكهةاإليطاليةالحلوىالدراقتقدم مع صلصة 

Coffee flavored Italian dessert with mascarpone cheese

ميلك شايك

Milk shakes 2.500

زمختارات من الفانيال، الشوكوالتة، الفراولة أو المو

Select from vanilla, chocolate, strawberry or banana

ختيارك من االيس كريمأ

Choice of ice creams 3.200

ختيلرك من الفانيال الشوكوال او الفراولةا

Select from vanilla, chocolate or strawberry

OMR

vegetarian (V) contains nuts (N)  contains alcohol (A)  healthy option (H)

Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers who wish to 

know whether any meals contain particular ingredients

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





BEERS

DRAUGHT BEERS 3.500

Heineken/ Carlsberg/ Stella Artois

BEERS (Bottled) 2.800

Carlsberg / Stella Artois

CORONA 2.800

GUINNESS (CANNED)   3.600

STRONGBOW CIDER (CANNED) 3.300

SPIRITS

RUM   2.800

White: Captain Morgan White

Dark: Captain Morgan

PREMIUM RUM   4.500

Havana Club 7yrs

GIN   2.800

Gordon’s / Tanqueray / Bombay Sapphire

VODKA   2.800

Stolichnaya / Sky / Absolute

WHISKEY- SINGLE MALTS

Glenfiddich 12yrs 3.000

Glenmorangie 10yrs 3.000

PREMIUM & BLENDED WHISKEY

Johnnie Walker Black Label 3.500

Chivas Regal 3.300

Johnnie Walker Red Label 2.800

Famous Grouse 3.000

OMR

المضافة٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب ٨المدونة أعاله خاضعة إلى األسعار  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”

OMR





COCKTAILS (contains alcohol)

DAIQUIRI 3.500

White rum, lime juice, hint of sugar

PLANTER’S PUNCH   8.000

Dark rum, white rum, orange curacao, bitters, orange juice,
pineapple juice, hint of sugar, lime juice

COSMOPOLITAN   4.000

Vodka Citron, triple sec, lime juice, cranberry juice

DRY MARTINI   3.500

Gin, dry vermouth

GIN FIZZ   3.500

Gin, lemon juice, hint of sugar, soda

NEGRONI   3.500

Gin, Campari, Sweet Vermouth

WHISKY SOUR   3.500

Bourbon whisky, lemon juice, hint of sugar

SIDECAR   8.000

Cognac, Triple Sec, lemon juice

MAI TAI   6.000

Dark rum, lime juice, orange curacao, orgeat syrup 
(almond syrup)

MOJITO   4.000

White rum, lime juice, mint leaves, hint of sugar, soda water

PINA COLADA   4.500

White rum, coconut cream, pineapple juice

LONG ISLAND ICED TEA   3.500

Vodka, White Rum, Gin, Tequila, Orange Curacao,
lemon juice, cola

SINGAPORE SLING   6.000

Gin, Cherry liqueur, Triple Sec, D.O.M Benedictine,
Pineapple juice, lemon juice, grenadine, bitters

MARGARITA   3.500

Tequila, Triple Sec, lime juice

OMR

المضافة٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب ٨المدونة أعاله خاضعة إلى األسعار  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





MOCKTAILS

GENTLE SEA BREEZE   3.000

Cranberry juice, grapefruit juice

SUMMERTIME SODA   3.000

Orange juice, grapefruit juice, lemon with soda

TROPICAL FRUIT PUNCH   3.000

Pineapple, orange, guava, lime juice

FRESH MINT LEMONADE   2.800

Fresh mint sprigs, lemon juice & hint of sugar

ENERGIZER   3.000

Fresh blended beverage with fresh chunky orange juice,
fresh mint

FRESH JUICES   2.700

BOTTLED WATER SMALL   1.700

BOTTLED WATER LARGE   2.300

PERRIER 330ml   2.300

SAN PELLEGRINO 1000ml   3.000

AQUA PANNA 1000ml   3.100

AERATED SOFT BEVERAGES 1.900

OMR

المضافة٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب ٨المدونة أعاله خاضعة إلى األسعار  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”





CIGAR MENU

Partages No. 4 7.000

Partages No. 2 9.000

Cohiba No. 2 7.000

Cohiba No. 4 11.000

Montecristo Tubos 7.500

Romeo Y Juliet Tubos 6.000

OMR

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨األسعار المدونة أعاله خاضعة إلى  “ ”

“Prices are subject to 8% service charge & all applicable taxes”


