
 طعام يغذي الروح.
وجبات طعام لتسير

إلى االمام.
Food for thought.

A little something to  
keep you going.



سريع وطازج

9.200

4.200
7.400

9.200

9.000

Fa st  
a n d  F r e s h

Prawn tempura s تمبورا الروبيان 
تقدم مع الصلصة الحلوة الحارة

Sweet chilly sauce

Caesar salad s L سلطة قيصر
سلطة الخس الطازجة مرفقة مع الدجاج المشوي، جبن البارميزان 

المبشور وزينة
Fresh iceberg lettuce accompanied with grilled chicken,  

shredded parmesan cheese and Caesar’s garnishes

salad nicoise  s سلطة نيسواز
تونة، فاصوليا فرنسية، بيض، زيتون، بطاطا، وطماطم مع رشة 

ليمون.
Tossed salad with tuna, green bean, egg, olive, potato, diced 

tomato with drizzle of lemon dressing

traditional Beef Burger B برجر لحم تقليدي
تضاف إليها إختيارك من البيض المقلي، جبن، ولحم ديك الرومي 

المقدد
Topped with your choices of fried egg, cheese, turkey bacon



قائمة اإلفطار
BreaKFast MenU

من 06:00 صباحا حتى 11:00 صباحا
from 06:00 until 11:00

Continental Breakfast   إفطار كونتيننتال
اختيار من العصائر الطازجة أو المبردة. اختيار من الخبز المحمص 

االبيض أو القمح أو الرغيف الفرنسي، الكرواسون والمعجنات 
الدانمركية والكعك مقدم مع العسل والمربى والزبدة والسمن 

والبرتقال. اختيارك من رقائق الحبوب الذرة، كريسبيس رايس، كوكو 
بوبس،مزيج، وييتبيكس، نخالة، والجرانوال المحلية الصنع مقدمة مع 

الحليب الساخن أو البارد.
 Choice of chilled or fresh juice. Choice of toast white, whole 

wheat or baguette, croissants, Danish pastries or muffins 
served with honey, jam, butter, margarine and marmalade. 

Cereals served with cold or hot milk and your choice of 
coffee, tea, hot chocolate or milk.

american Breakfast   اإلفطار األمريكي
اختيارك من بيضتين طازجتين بأي إسلوب يعجبك مع لحم الديك 

الرومي المقدد، والفطر، والبطاطس البني والطماطم المشوية
Your choice of 2 fresh farm eggs any style with turkey bacon, 

mushrooms, hash brown potato and grilled tomato.

healthy Breakfast   اإلفطار الصحي
عجة البيض من بيضتين أو البيض المسلوق مع الفطر والطماطم 

المشوية. اختيارك من رقائق الحبوب الذرة، رايس كريسبيس، كوكو 
بوبس، مزيج، وييتبيكس، نخالة، والجرانوال المحلية الصنع مقدمة مع 
الحليب الساخن أو البارد. عصير البرتقال الطازج أو الجريب فروت، 
وقطع الفواكه، الخبز المحمص مقدم مع المربي وسمن صحي، زبادي 
منخفض السعرات الحرارية بالفاكهة أوالعادي. قهوة خالية من الكافيين 

مقدمة مع لبن منزوع الدسم.
2 Egg white omelette or poached egg with mushrooms 

and grilled tomato Your choice of cereals; corn flakes, rice 
krispies, coco pops, muesli, weetabix, all bran or homemade 

granola served with hot or cold milk.
Freshly squeezed orange or grapefruit juice, cut fruits, low 

fat yoghurt, whole meal toast served with jam and diet 
margarine.

Decaffeinated coffee served with skimmed milk.

Oriental Breakfast   اإلفطار الشرقي
باالضافة إلى االفطار األمريكي يمقدم مع الجبن الحلوم، الطماطم 

والزيتون واللبنة مع النعناع، فول مدمس مطبوخ مع الثوم والطماطم 
وزيت الزيتون، يقدم مع الخبز العربي

American breakfast served with halloumi cheese, tomato, 
olives, labneh with mint, foul madamas and Arabic bread.

10.900

12.000

12.000

13.000



Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from customers 
who wish to know whether any meals contain particular ingredients
All prices are in Omani Rials and are subject to 8% service charge and all 
applicable taxes.

Vegetarian
Contains Nuts
Contains Alcohol
Healthy option
Beef
Seafood
Pork

V
N
A
H
B
S
P

نباتي
ُمكسرات

كحول
صحي
لحوم

مأكوالت بحرية
خنزير

بالنسبة لألشخاص الذين لديهم حساسية من الطعام أو حساسية الجسم، فإننا نرحب 
بإستفسارات الزبائن الذين يرغبون بمعرفة مكونات الوجبات المقدمة.

جميع األسعار باللاير الُعماني وُيضاف إليها 8% خدمة وجميع الضرائب المفروضة.

3.500

3.000

1.500

6.500

قائمة الصباح
MOrnInG a La Carte

من 06:00 صباحا حتى 11:00 صباحا
from 06:00 until 11:00

Café – Croissant   كرواسون - كافيه
كرواسون، ورغيف فرنسي مقدم مع العسل والمربى والزبدة والسمن 

والبرتقال مع اختيارك من الشاي أو القهوة
Selection of croissants served with honey, jams, marmalade, 

butter or margarine and your choice of tea or coffee.

Cereals   الحبوب
رقائق الذرة، كريسبيس رايس، كوكو بووس، مزيج،وييتبيكس، نخالة 

)خالية من السكر(، الجرانوال محلية الصنع، تريد يقدم مع الحليب 
الساخن أو البارد

Choice of corn flakes, rice krispies, coco pops, muesli, 
weetabix, all bran (sugar free), homemade granola or plain 

porridge served with hot or cold milk.

Yoghurts h زبادي
عادي، بالفواكه، قليل الدسم

Plain, fruit, low fat

homemade Bakery Basket n سلة خبز محلية الصنع
اختيار من الخبز المحمص، األبيض أو كامل القمح أو الرغيف 

الفرنسي والكرواسان والمعجنات الدانمركية، مافين مقدم مع العسل 
والمربى والزبدة والسمن والبرتقال.

Choice of toast plain, whole wheat or baguette selection of 
bread rolls, croissants, Danish pastries, muffins served with 

honey, jams, butter, margarine or marmalade.



Fruit Platter h V صحن من الفواكة
الجريب فروت والبرتقال واألناناس والبطيخ والشمام أو مجتمعة

Grapefruit, orange, pineapple, watermelon, melon

فواكهة الكومبوت من إختيارك
Fruit Compote of your Choice
الخوخ أو الكمثرى أو األناناس أو المشمش

Peach, apricot, pineapple, pear

بيض عدد ثالثة مطبوخة بأي إسلوب
three Farm eggs Cooked any style

مخفوق، مقلي، مسلوق، مغلي، عجة مع اختيارك من الحشوات 
الطماطم، الفطر، الجبن والبصل والفلفل يقدم مع لحم تركي مقدد، 
ونقانق لحم البقر أو الدجاج،بطاطا بنية، الفطر، والفول المطبوخ 

والطماطم المشوية.
Scrambled, fried, poached, boiled, omelette or white

omelette with your choice of fillings from tomato,
mushroom, cheese, onion, pepper and ham. Served

with turkey bacon, beef or chicken sausages, hash brown
potatoes, mushrooms, baked beans and grilled tomato

فطيرة بالزبدة والحليب أو الفطائر البلجيكية
Butter Milk Pancake or Belgian Waffles

تقدم مع شراب القيقب أو العسل، الفراولة والتوت وكومبوت وقشدة.
Served with maple syrup or honey, strawberries, berry

compote and whipped cream

French Cinnamon toast  خبز فرنسي محمص بالقرفة
تقدم مع شراب القيقب أو العسل، الفراولة، كومبوت التوت وقشدة.

Served with maple syrup or honey, strawberries, berry
compote and whipped cream

Cold Lebanese Mezze V h المازة اللبنانية
حمص، متبل، تبولة, فتوش ومخلل مقدم مع خبز عربي

Hummous, moutable, tabouleh, fattoush and pickles
served with Arabic bread

smoked Fish Platter  طبق سمك مّدخن
بسطرمة التونة، سمك السلمون المدخن، سمك الترويت

Tuna pastrami, smoked salmon, smoked trout

assorted Cold Cut Platter  طبق اللحمة الباردة
بسطرمة التونة، سمك السلمون المدخن، صدر البط المدخن، لحم البقر

Tuna pastrami, smoked salmon and duck breast, cured beef

International Cheese Platter n طبق الجبن العالمي
شيدر، إدام، بري، إيمنتال والجبن األزرق الدنماركي مع التوابل.
Cheddar, edam, brie, emmental and blue cheese served

with mixed nuts and crackers

4.600

4.300

7.400

4.600

4.600

6.000

7.400

7.400

7.600



المقبالت والسلطات
aPPetIZers and saLads

كل يوم من 11:00 صباحا حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

Vegetable samosa V سمبوسا الخضار المشكلة
مع صلصة النعناع

 Mint chutney

Fried Cheese Jalapenos V هالبينو مقلي بالجبنة
تقدم مع القشدة الحاضة

Sour cream

dim sum Basket s سلة ديم سوم
 اختيارك من الجمبري، الدجاج أو الخضار ديم سوم مقدم مع نوعين

من الصلصة الحارة
Your choice of prawn, chicken or vegetable dim sum served 

with two piquant dip sauces.

Prawn tempura s تمبورا الروبيان 
تقدم مع الصلصة الحلوة الحارة

Sweet chilly sauce

hot Lebanese Mezze n طبق من المزة اللبنانية الساخنة                                  
سمبوسك لحمة، كبة، سمبسوسك جبنة، فطائر السبانخ

Meat sambousek, kibbeh, cheese sambousek and spinach 
fatayer

Cold Lebanese Mezze h V المزة اللبنانية الباردة
حمص، متبل، تبولة، فتوش, زيتون ومخلالت، يقدم مع الخبز العربي
Hummous, moutable, tabouleh, fattoush, olives and pickles 

served with Arabic bread

Omani seafood salad s سلطة األكالت البحرية العمانية
فواكه البحر مختلطة، البصل األخضر وصلصة التمر بالخل

Mixed seafood, spring onion and date vinaigrette

Greek salad V h s L سلطة يونانية
يقدم مع الخس هش، الطماطم، جبن الفيتا المتبل، الزيتون والفلفل 

والخيار والبصل مغطى بالتوابل
Served with crisp lettuce, tomato, marinated feta cheese,
olives, bell pepper, cucumber, onion and oregano dressing

Caesar salad s L سلطة قيصر
سلطة الخس الطازجة مرفقة مع الدجاج المشوي، جبن البارميزان 

المبشور وزينة
Fresh iceberg lettuce accompanied with grilled chicken,  

shredded parmesan cheese and Caesar’s garnishes

6.000

6.000

7.000

9.200

7.800

6.000

9.800

4.200
7.400

4.200
7.400



Garden salad h s L السلطة الخضراء
خس فريزه، الخس، الطماطم، الخيار، البصل، الجزر والفلفل الحلو مع 

اختيار صوص السيزر أو الخل
Frisee lettuce, iceberg lettuce, tomato, cucumber, onion, 

carrot and capsicum with choice of dressing Caesar or 
vinaigrette

salad nicoise  s سلطة نيسواز
تونة، فاصوليا فرنسية، بيض، زيتون، بطاطا، وطماطم مع رشة 

ليمون.
Tossed salad with tuna, green bean, egg, olive, potato, diced 

tomato with drizzle of lemon dressing 

International Cheese n الجبن العالمي
شيدر، إدام، بري، إيمنتال والجبن األزرق الدنماركي مع التوابل.

Cheddar, edam, brie, emmental and Danish blue with 
condiments

السندويشات والوجبات الخفيفة والبرجر
sandWIChes, WraPs & BUrGers

كل يوم من الساعة 11:00 صباحا حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

steak sandwich  شطيرة الستيك
شرائح لحم مشوية مع فطر، بصل، وخس على خبز باغيت

Grilled beef tenders, mushrooms, onions, lettuce, cheddar on 
baguette

Chicken tikka Wrap  تيكا الدجاج
تيكا دجاج مع توابل، خيار، بصل، وخس ملفوفة على خبز التورتيال ، 

تقدم مع صلصة النعناع
Mild spiced chicken tikka, cucumber, onion tomato, lettuce 

wrapped in tortilla bread mint chutney

Club sandwich  كلوب ساندويش
ثالثة شرائح من شطيرة لحم ديك الرومي المقدد، الدجاج، خس، 

طماطم وبيض.
Triple-decker sandwich with turkey ham, turkey bacon, 

chicken, lettuce, tomato & egg

traditional Beef Burger B برجر لحم تقليدي
تضاف إليها إختيارك من البيض المقلي، جبن، ولحم ديك الرومي 

المقدد
Topped with your choices of fried egg, cheese, turkey bacon

arabic Pocket n ساندويش جيب عربي
شرائح من سوتيه الدجاج مع الصنوبر، ممزوج بالفلفل والبصل في 

خبز البيتا
Strips of chicken sautéed with pine seed, mixed pepper and 

onion filled in pita bread

9.200

4.200
7.400

7.600

9.000

6.700

7.400

9.000

7.800



ساندويش فاكاشيا الخضراوات مشوي
Grilled Vegetable Focaccia V n

كوسة مشوية، فلفل، باذنجان، الطماطم، بـيـستو الريحــان على قطعة 
خبز فوكاشيا

Grilled zucchini, peppers, eggplant, tomato, basil pesto, 
emmenthal on focaccia bread.

all day Breakfast B إفطار طوال اليوم
بيض مقلي، طماطم مشوية، لحم الديك الرومي المقدد، نقانق لحم البقر، 

الفطر، والخبز البني الهش.
Fried egg, grilled tomato, turkey bacon, beef sausage, 

mushroom, hash brown

جميع السندويشات تقدم مع البطاطس المقلية أو أوراق ميسلون.
All our sandwiches are served with either French fries or 

mesclun leaves.

الحساء
sOUPs

كل يوم من الساعة 11:00 صباحا حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

asian spiced Chicken آسيوي بالدجاج والتوابل
زالبية الدجاج وخضار آسيوية

chicken dumplings, Asian greens

Oriental Lentil soup V شوربة عدس شرقية
يقدم معه خبز بيتا المقلي

Accompanied with fried pita bread

Wild Mushroom soup V حساء الفطر البّري
حساء الفطر البري خفيف مع الكمأ األسود وزيت الكمأة

Light creamy wild mushroom soup with black truffles, truffle 
oil

tom Yam Kung s تم يم كنج
مرق تايالندي مع روبيان، خولنجان، وأوراق وعشب الليمون

Thai spiced broth with prawns, galangal, lime leaves, lemon 
grass

4.800

4.200

4.600

5.200

5.800

7.400



من مشوياتنا
FrOM OUr Char GrILL

كل يوم من الساعة 11:00 صباحا حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

Beef tenderloin steak 240 gr شريحة لحم تنديرليون
sirloin steak 280 gr شريحة لحم سيرليون

rib eye steak 280 grams شريحة ريب أي
Lamb Chops 4 chops شرائح لحم الضأن

Omani Lobster كركند عماني مشوي

تقدم جميع األطباق المذكورة أعاله مع خيارين من:
بطاطا بالفرن، بطاطا كروكيت، خضار على البخار، الهليون المشوي، 

الخضروات المشوية، أوراق ميسلون، أرز على البخار، البطاطس 
المقلية.

all the above dishes are served with two of 
your choice of:

Roasted new potato, croquette potato, steamed green 
vegetable, roasted vegetable, mesclun leave, steamed rice, 

French fries

يرجى تحديد صلصة المفضلة لديك من بين خياراتنا:
فلفل اخضر، صلصة الباربكيو، حبوب الخردل، كريمة الفطر، عصير 

الزعتر
Please select your favorite sauce from our 

selection:
Green peppercorn, BBQ, grain mustard, creamy mushroom, 

Lemon butter, thyme jus

الوجبات الرئيسية
MaIn COUrses

طوال اليوم من  صباحا 11:00 حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

Oriental Mixed Grill B مشاوي شرقية مشكلة
شيش طاووق، شيش كباب، كباب كفتة، شرائح لحم الضأن، حمص، 

تبولة، مخلل خضروات، معجون الثوم
Shish taouk, shish kebab, kofta kebab, lamb chops, hummous, 

tabouleh, pickled vegetable, garlic paste

سمك الهامور مع التوابل العمانية
roasted hammour with Omani spices

بطاطا مشوية، سلطة، وزيت اعشاب
Roast potato, tossed salad, herb oil

15.000

10.600

16.500

16.300
19.800

15.000
15.000



teriyaki salmon ترياكي السلمون
خضار آسيوية مقالة مع رز على البخار

Stir-fried Asian greens, steamed rice

King Prawns tagine s طاجن الربيان الكبير
يقدم مع الكسكس بالزعفران وسلطة الجرجير

Served with saffron couscous, rucola salad

Chicken or Lamb Biryani n برياني دجاج أو لحم 
يقدم مع ريتا الخيار، بابادام، تشاتني ومخلالت

Served with cucumber raita, papadam, chutney & pickles

thai Beef Curry كاري اللحم البقري التايالندي
مع االرز على البخار وخضار

Steamed rice, vegetable relish

roasted Chicken دجاج السوبريم
نصف دجاجة مشوية مع الريحان والثوم هليون مشوي وبطاطا مشوية
Half chicken with rosemary and garlic grilled asparagus, roast 

potatoes

أنواع من المعكرونة والصلصة من اختيارك
selection of Pasta and sauce of Your Choice

بيني، معكرونة أو معكرونة تالياتيلي تقدم مع اختيار من البولونيز، 
كاربونارا، الطماطم )نباتي( أو البيستو. )يحتوي على مكسرات(

Penne, spaghetti or tagliatelle pasta served with choice of 
Bolognaise , carbonara, tomato (V) or pesto. (N) 

الوجبات النباتية
VeGetarIan

كل يوم من 11:00 صباحا  حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

الزانيا بالسبانخ وجبنة الريكوتا
spinach and riccotta Lasgna V

الزانيا بالسبانخ وجبنة الريكوتا مع اوراق الميسلون
Served with mesclun leaves

dhal Fry V دال فراي
عدس مطبوخ ببطىء مع التوابل الهندية، تقدم مع خبز الباراثا واالرز
Slow cooked Lentil, tempered with Indian spices served with 

paratha, rice and condiments.

Paneer Butter Masala V n ماساال البانير بالزبدة
جبنة هندية مطبوخة مع صلصة الطماطم الغنية الحارة  قليالَ تقدم مع 

أرز الباراثا والتوابل
Soft Indian cheese, cooked in a rich and mild spiced tomato 

gravy, served with paratha rice and condiments

9.000

9.000

9.000

13.200

16.500

10.600

10.600

10.200

11.400



كاري أخضر مع خضراوات بالتوابل التايالندية
thai spiced Green Vegetable Curry V

يقدم مع األرز على البخار، بنكهة الخضار
Served with steamed rice, vegetable relish  

بـيـتـزا
PIZZa

كل يوم من الساعة  12:00 ظهرا الى 3:00 بعد الظهر
From 12:00 to 15:00 and 19:00 to 23:00

Margherita V مارجاريتا
بيتزا مع صلصة الطماطم، جبنة موزاريال واالوريغانو

Pizza with tomato sauce, mozzarella cheese and oregano

Con Prosciutto Crudo P كون بروشوتو كرودو
بيتزا مع لحم خنزير البارما

Pizza with Parma ham

Frutti di Mare  فروتي دي ماري
بيتزا مع مأكوالت بحرية مختلفة
Pizza with mix seafood

Con Verdure e Pecorino V كون فيريوري بيكورينو
بيتزا مع الخضروات المشوية وبيكورينو

Pizza with grilled vegetables and pecorino cheese 

الحلويات
desserts

كل يوم من الساعة 11:00 صباحا حتى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

tropical Fruit Platter h طبق من الفاكهة االستوائية
قطع الفواكه االستوائية مع أوراق النعناع

Exotic cut fruit with mint leave

Baked Cheese Cake  كعكة الجبن المخبوز
كعكة الجبن فيالدلفيا مقدمة مع كومبوت الفراولة

Authentic Philadelphia cheese cake served with strawberry 
compote

apple Crumble  كراميل التفاح
مقدم مع قشدة حلوة

Served with sweet whipped cream

Chocolate Gateaux  كيكة بالشوكالته
كعكة شوكوالته متعددة الطبقات مقدمه مع فاكهة الباشن وتوت

Layered chocolate cake served with passion fruit and berries

4.600

4.800

4.500

4.600

9.000

9.000

9.000

13.000

13.200



tiramisu  تيراميسو
قهوة بنكهة الحلوى اإليطالية مع جبن المسكربون

Coffee flavored Italian dessert with mascarpone cheese

Choice of Ice Creams  أنواع من المثلجات
اختر من الفانيليا والشوكوالته والفراولة

Select from vanilla, chocolate, strawberry

Umm ali n ام علي
تقدم مع الفواكهة المجففة والمكسرات

Served with dried fruits and nuts 

Milk shakes  الحليب المخفوق
اختر من الفانيليا، الشوكوالته، الفراولة أو الموز

Select from vanilla, chocolate, strawberry or banana

قائمة آخر الليل
Late nIGht MenU

كل يوم من الساعة 11:00 مساء الى 06:00 صباحا 
Served from 23:00 until 6:00

Oriental Lentil soup V شوربة العدس الشرقية
نكهة القرفة، مرافقة بخبز البيتا المقلي

Flavored with cinnamon, accompanied with fried pita bread

خيار من المزة اللبنانية الباردة
Cold Lebanese Mezze selection V

حمص، متبل، تبولة، سلطة الشرقية، الزيتون والمخلالت, يقدم مع 
الخبز العربي

Hummous, moutabel, tabouleh, oriental salad, olives and 
pickles served with Arabic bread

Greek salad h V السلطة اليونانية
(small and Large portion)

يقدم مع الخس الهش، الطماطم، جبن الفيتا المتبل الزيتون، الفلفل، 
الخيار، البصل

Served with crisp lettuce, tomato, marinated feta cheese, 
olives, bell pepper, cucumber, onion, oregano

Caesar salad  سلطة قيصر
(small and Large portion)

سلطة الخس الطازجة مرافقة بدجاج مشوي وجبن البارميزان المبشور
Fresh iceberg lettuce salad accompanied with grilled chicken 

shredded Parmesan cheese, beef bacon bits, garlic toast

Club sandwich  كلوب ساندويش
ثالثة شــرائح من شطـــيرة لحــم الديك الرومي، دجـــاج، خـــس، 

طماطم )البندورة( وبيض. يقدم مع بطاطس مقلية
Triple-decker sandwich with turkey ham, chicken, lettuce, 

tomato & egg, served with French fries.

4.200
7.400

4.200
7.400

7.400

5.200

4.200

4.500

4.200

4.200

6.000



Chicken tikka Wrap  تيكا الدجاج
تيكا دجاج مع توابل، خيار، بصل، وخس ملفوف بخبز التورتيال، تقدم 

مع صلصة النعناع
Mild spiced chicken tikka, cucumber, onion tomato, lettuce 

wrapped in Tortilla bread mint chutney 

International Cheese n الجبن العالمي
شيدر، إدام، بري، إيمنتال والجبن األزرق الدنماركي مع التوابل.

Cheddar, edam, brie, emmental and Danish blue with 
condiments 

traditional Beef Burger B برجر لحم تقليدي
تضاف إليها إختياراتك من البيض المقلي، جبن ولحم الديك الرومي 

المقدد. يقدم مع بطاطس مقلية
Topped with your choices of fried egg, cheese, turkey bacon. 

served with French fries.

Chicken or Lamb Biryani n برياني دجاج أو لحم
يقدم مع ريتا الخيار،باباد، مخلالت حلوة وحارة

Served with cucumber raita, pappad,sweet and spicy pickles.

spaghetti Bolognaise معكرونة البولونيز التقليدي
صلصة البولونيز مقدمة على طبقة من السباغيتي يضاف إليها جبنة 

البارميزان.
Spaghetti with beef Bolognaise sauce topped with Parmesan 

cheese
 

Beef tenderloin steak B شريحة لحم تنديرليون
تقدم مع بطاطس مقلية وخضروات طازجة

Served with French fries and fresh garden vegetable

King Prawns tagine s طاجن الربيان الكبير
يقدم مع الكسكس بالزعفران، سلطة الجرجير

Served with saffron couscous, rucola salad

three farm eggs Omelette  بيض المزرعة عدد ثالثة
مع الديك الرومي، نقانق لحم البقر أو الدجاج، البطاطا البني والطماطم 

المشوية.
With turkey bacon, beef or chicken sausages, hash brown 

potato and grilled tomato

Oriental Mixed Grill مشاوي شرقية مشكلة
شيش طاووق، شيش كباب، كباب كفتة، شرائح لحم الضأن،يقدم مع 

البطاطس المقلية والثوم
Shish taouk, shish kebab, kofta kebab, grilled lamb chops, 

served with french fries and garlic paste

tropical Fruit Platter V h طبق من الفاكهة االستوائية
قطع الفواكه االستوائية مع أوراق النعناع

Exotic cut fruits with mint leaves

7.400

15.000

4.600

6.700

7.600

9.000

10.600

11.400

16.500

16.500



tiramisu  تيراميسو
حلوى بنكة القهوة اإليطالية مع جبن المسكربون

Coffee flavored Italian dessert with mascarpone cheese

Baked Cheese Cake كعكة الجبن المخبوز
تشيز كيك فيالدلفيا مقدمة مع الفراولة

Authentic Philadelphia cheese cake served with strawberry 
compote

قائمة األطفال
ChILdren’s MenU

كل يوم من الساعة 11:00 صباحا إلى 11:00 مساء
All day dining from 11:00 until 23:00

Winnie the Pooh  ويني ذا بوه
قطع ناغتس دجاج مقلية وبطاطس مقلية والحبوب المطهوة
Chicken nuggets with French fries and baked beans

aladdin  عالء الدين
أصابع سمك مخبوزة مع صلصة التارتار وبطاطس مقلية

Breaded fish finger with tartare sauce and French fries

ratatouille  راتاتوي
سباغيتي مع لحم البقر المفروم أو صلصة الطماطم

Spaghetti with minced beef or tomato sauce

Peter Pan  بيتر بان
برجر لحم البقر الصغيرة يقدم مع بطاطس مقلية وسلطة الملفوف

Mini beef burger served with French fries and coleslaw

Popeye  بوباي
باستا مع صلصة السبانخ والجينة

Penne pasta with spinach and cheese sauce

لألخذ في صناديق الرحالت
haMPers and PICnIC BOXes 

طوال اليوم من 06:00 حتى 23:00
)يرجى السماح بساعتين لإلعداد(

Available from 6:00 until 23:00
(Please allow 2 hours for preparation)

Breakfast  اإلفطار
عصير الفاكهة، زجاجة صغيرة من الماء، شريحة من كعكة الرخام 

الفواكه الطازجة، معجنات متنوعة )ثالثة قطع(
Fruit juice, small bottle of water, slice of marble cake fresh 

fruits, assorted viennoiserie (3 pcs)

11.000

5.200

4.500

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900



Lunch Continental  غداء إنتركونتيننتال
عصير الفاكهة، زجاجة صغيرة من الماء، فواكه الطازجة، ساندويتش 

ديك رومي المدخن، سلطة يونانية، بيضة مسلوقة، كعكة الفاكهة.
Fruit juice, small bottle of water, fresh fruits, Smoked turkey 

sandwich, Greek salad, boiled egg, fruit cake

Lunch  Oriental  غداء شرقي
عصير الفاكهة، زجاجة صغيرة من الماء، فواكه طازجة، حمص، 

متبل، تبولة، سلطة فتوش، دجاج مشوي، تمر وحلويات عربية
Fruit juice, small bottle of water, fresh fruits, hummus, 

moutabel, tabouleh, fattoush salad, grilled chicken, dates and 
arabic sweets

المشروبات
BeVeraGes

Coffee قهوة
Freshly brewed coffee قهوة طازجة
Coffee latte قهوة التيه
Decaffeinated قهوة خالية من الكافيين
Espresso اسبريسو
Cappuccino كابتشينو
Nescafe نسكافيه

tea شاي
English tea شاي إنجليزي
Darjeeling دارجيلنغ
Chamomile البابونج
Peppermint نعناع
Earl Grey ايرل غراي
Green tea الشاي األخضر

soft drinks and Water المشروبات الغازية والمياه
Soft drinks المشروبات الغازية
Mineral water large مياه معدنية كبيرة
Mineral water small مياه معدنية صغيرة
Perrier بيريه
Acqua panna أكوا بانا
San pellegrino سان بيلليغرينو

energy مشروبات الطاقة
Red Bull ريد بول

Fresh Juices العصائر الطازجة
Orange, Apple برتقال، تفاح
Watermelon, Carrot البطيخ، جزر
Grapefruit جريب فروت
Lemon الليمون
Pineapple أناناس

11.700

15.200

2.200
2.700
1.900
2.200
3.000
3.700

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

2.800

3.500
3.500
3.500
3.500
3.500



Chilled Juices العصائر المبردة
Apple التفاح
Cranberry توت البري
Pineapple األناناس
Mixed fruit العصير المختلط
Mango المانغو
Orange برتقال

المشروبات الباردة الممزوجة
Ice Blended drinks

ميلك تشيك )فانيال - فراولة - شكوالته - موز(
Milk shakes (vanilla, strawberry, chocolate, banana)

Iced coffee قهوه باردة
Mixed fruit smoothie عصير فواكه كوكتيل

Beer Bottle  البيرة المعلبة
Stella Artois ستيال ارتواز
Carlsberg كارلسبرغ
Fosters فوسترز
Corona كورونا

المشوبات الروحية
Long drinks

rum روم
White االبيض
Dark  الدتكن
Golden الذهبي
Flavored منّكه

Gin الجين
Pouring سكب
Regular عادي

Vodka فودكا
Pouring سكب
Regular عادي

tequila تيكيال
Gold ذهبي
Silver فضي

Whiskey ويسكي
Premium بريميوم
Regular عادي
Single Malts شعير واحد
Cognac كونياك

3.500
3.500
4.200
4.200

3.500
4.200

3.500
4.200

3.500
4.200

3.500
4.200
4.800
6.200

كأس
Shot

55.000
55.000
75.000
75.000

55.000
75.000

55.000
75.000

55.000
75.000

55.000
75.000
90.000
120.000

زجاجة
Bottle

3.300
3.300
3.300
3.300

2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200

4.200
4.200
4.200



White Wines النبيذ االبيض
Sauvignon Blanc سوفينيون بالن
Chardonnay شاردونيه
Pino Grigio بينو جريجيو

red Wines النبيذ األحمر
Pinot Noir بينو نوار
Cabernet Sauvignon كابورنيه سوفينيون
Merlot ميرلوت

rose Wine النبيذ الروزي
Pino Grigio بينو جريجيو

sparkling Wine النبيذ الفّوار
Prosecco- Italy بروسيكو- ايطاليا

Champagne الشامبانيا
Moet et Chandon 0.000موويه ايه شاندون 80.000

4.500
4.500
4.500

4.500

4.500

19.000
19.000
19.000

19.000

21.000

4.500
4.500
4.500

19.000
19.000
19.000

كأس
Shot

زجاجة
Bottle








