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BREAKFAST



يُقّدم مع خيارك من الشاي أو القهوة
Served with your choice of tea or coffee 

37,000 LBP إنجليزي  فطور 
E N G L I S H  B R E A K FA ST 

عصير طازج
عصير البرتقال أو عصير الجريب فروت.

Freshly squeezed
Orange or grapefruit juice.

من المخبز
توست أبيض و أسمر

باغيت صغيرة وخبز متعدد الحبوب وخبز الجاودار
يقّدم مع الزبدة. 

3 أنواع من المربيات وعسل.
From the bakery

 White and brown toast,
Mini-baguette, multi-seeded bread and rye bread

Served with butter 
3 kinds of preserves and honey.

بيضتان مطبوختان حسب الرغبة
سجق الدجاج، لحم حبش، خنزيز مقدد، فطر سوتيه، طماطم روما مشوية 

بطاطس الهاش براون، فاصوليا مطبوخة.
Two farm eggs cooked to your liking
Chicken sausage, crispy turkey bacon,

sautéed button mushrooms, grilled Roma tomatoes,
Potato hash browns and baked beans.

36,000 LBP فطور أوروبي
CO N T I N E N TA L  B R E A K FA ST

عصير طازج
عصير البرتقال أو عصير الجريب فروت.

Freshly squeezed
Orange or grapefruit juice.

من المخبز
توست أبيض و أسمر

باغيت فرنسية، خبز القمح الكامل، خبز الجاودار، الخبز المتعدد الحبوب
تقّدم مع الزبدة

3 أنواع من المربيات وعسل.
From the bakery

 White and brown toast,
French baguette, whole meal bread, rye bread, multi seeded bread

Served with butter 
3 kinds of preserves and honey.

خيارات الحبوب
كورن فالكس، سبيشال كاي، كوكو بوبس، أول بران،

رايس كريسبيز، فروستيز
تقّدم مع حليب قليل الدسم أو حليب كامل الدسم أو اللبن.

Choice of cereals
Cornflakes, Special K, Coco Pops, All Bran, Rice Krispies, Frosties

Served with low fat milk, full cream milk or yoghurt.

الفطور  قائمة 
 B R E A K FA ST  S E T

M E N U S



30,000 LBP فطور صحي 
F I T N E SS  B R E A K FA ST  

األصناف الطازجة
ميلكشيك الفاكهة الموسمية مع الحليب المنزوع منه الدسم

لبن خاٍل من الدسم. 
يقّدم مع الحليب منزوع الدسم إلى جانبه

صحن فاكهة موسمية طازجة مقطعة.
Freshly made

Seasonal fruit milkshake with skimmed milk
Fat free yoghurt 

Served with skimmed milk on the side
Sliced seasonal fresh fruit platter.

من المخبز
خبز قمح كامل مع السمن النباتي.

From the bakery
 Whole wheat bread with margarine.

بيضتان مطبوختان حسب الرغبة
طماطم، هليون، بازالء، فلفل،

فطر سوتيه ومزيج من الخضار الموسمية. 
Two farm eggs cooked to your liking
Tomatoes, asparagus, peas, capsicum,

Sautéed mushrooms and mixed seasonal vegetable.

37,000 LBP فطور عربي
A R A B I C  B R E A K FA ST 

عصير طازج
عصير جزر، ليمون، كيوي، فراولة، أناناس، مانغا.

Freshly squeezed
Carrot, orange, kiwi, strawberry, pineapple or mango juice.

فاكهة موسمية طازجة
Seasonal fresh fruit

سلّة الخبز
مناقيش صاج، مناقيش زعتر، مناقيش جبنة

كرواسان مشّكل حجم صغير 
تقّدم مع العسل، مربّى المشمش، مربّى الفراولة.

Bread basket
 Saj, cheese and Za’atar manakish,

mixed mini-croissants 
Served with honey, apricot and strawberry preserves.

خيارات الجبنة العربية
اللبنة الطازجة، الحلوم، الفيتا، الكاشكفال.

Selection of Arabic cheese
Fresh labneh, halloumi, feta and kachkaval.

شكشوكة
بيض مخفوق مع البصل والفلفل األحمر والطماطم الطازجة والبقدونس.

Shakshouka
Scrambled eggs with onion, capsicum, fresh tomato and parsley.

فول مدّمس
فول مع ثوم وعصير ليمون يتّم تقديمه إلى جانب المخلالت المشّكلة.

Foul medames
Broad beans with garlic and lemon juice, served with mixed pickles.

الخضار الطازجة العربية
خيار وطماطم وفلفل أخضر وجزر تُقّدم مع زيتون أخضر وأسود.

Fresh Arabic vegetable crudités
Cucumber, tomato, green capsicum, carrots 
Served with a mix of green and black olives.

 الفطور
B R E A K FA ST



يُقّدم مع خيارك من الشاي أو القهوة
Served with your choice of tea or coffee 

والكوكتيل  العصير   أنواع 
J U I C E  A N D  F R U I T  B L E N DS  S E L E C T I O N 

عصائر طازجة
Freshly squeezed juice selection

ليمون، جريب فروت، تفاح أخضر، بطيخ، طماطم، جزر            13,000
Orange, grapefruit, green apple, watermelon, tomato, carrot

14,000 أناناس، مانغا                                                            
Pineapple, Mango

                                                               مخفوق غني بالبروتين        15,000
High protein shake

مانغا وموز أو فراولة وموز
تحّضر باللبن القليل الدسم أو الحليب منزوع الدسم.

Mango & banana or strawberry & banana
Prepared with low fat yoghurt or skimmed milk.

عصائر                                                                   14,000
Smoothies 

 فراولة، توت، فانيال، جوز الهند، موز
تحّضر بالحليب القليل الدسم أو حليب الصويا. 

Strawberry, raspberry, vanilla, coconut, banana 
Prepared with low fat milk or soy milk.

فاكهة
Smoothies 

صحن فاكهة موسمية مقّطعة                                           14,000
تقّدم مع اللبن القليل الدسم. 

Freshly sliced seasonal fruit platter
Served with low fat yoghurt.

كومبوت تفاح أو خوخ                                                  10,000
Homemade apple or peach compote

سلطة فاكهة موسمية                                                    14,000
Seasonal fruit salad

زبادي                                                                     9,000
Yoghurt selection

النكهة الطبيعية، نكهة الفراولة أو المشمش.
Natural, strawberry, apricot.

الطلب  فطور حسب 
 A  L A  CA RT E
B R E A K FA ST
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الفطور  حبوب 
C E R E A L S  S E L E C T I O N 

أصناف الحبوب 13,000
Choice of cereals

كورن فالكس، سبيشال كاي، كوكو بوبس، أول بران،
رايس كريسبيز، فروستيز

تقّدم مع حليب قليل الدسم أو حليب كامل الدسم أو اللبن.
وجبة شوفان مع فاكهة مجففة.

Cornflakes, Special K, Coco Pops, All Bran, Rice Krispies, Frosties
Served with low fat milk, full cream milk or yoghurt.

 Muesli.

المخبز مباشرة من 
F R E S H  F RO M  T H E  BA K E RY

مجموعة المافن                10,000
Muffin selection
فانيال، شوكوال. 

Vanilla, chocolate.

كرواسان                10,000
Croissant selection

عادي، محشو بالجبن، باللوز، بالزعتر. 
Plain, cheese, almond, zataar.

معجنات                10,000
Viennoiserie

خبز بالشوكوال، خبز الزبيب والقرفة
كعكة المشمش، كعكة التفاح، كعكة التوت

Pain au chocolat, cinnamon & raisin bread,
apricot Danish, apple Danish, raspberry Danish.

سلّة من المعجنات الطازجة المشّكلة                20,000
Basket of fresh mixed bakeries

مناقيش                 10,000
Manakish

جبنة أو زعتر. 
Cheese or zaatar.

مربيات مع زبدة                 
Preserves and butter

4 أنواع من المربيات والعسل
نوعان من الزبدة )مملّحة وغير مملّحة(. 

4 Types of preserves and honey
2 types of butter (salted and unsalted).

 الفطور
B R E A K FA ST
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الصينية   من 
F RO M  T H E  G R I D D L E

فطائر        13,000
Buttermilk pancakes

تقّدم مع التوت األزرق وريكوتا والتوت الطازج الموسمي 
وشراب القيقب.

Served with blueberry ricotta, seasonal fresh berries, 
And maple syrup.

13,000 توست بالقرفة والعسل 
Honey and cinnamon French toast 

ماسكربوني وشوكوالته داكنة وموز بالكراميل وقشدة. 
Dark chocolate mascarpone, caramelized banana 

And whipped cream.

والشهية  الخفيفة  البيض  أطباق 
E G G S  D E L I CAT E SS E N

15,000 بيضتان مطبوختان حسب الرغبة 
Two farm eggs cooked to your liking

 مع سجق الدجاج، لحم مقدد، فطر سوتيه
طماطم روما مشوية ، هاش براون.

Served with Chicken sausage, crispy turkey bacon,
Sautéed button mushrooms, grilled Roma tomatoes,

Potato hash browns.

18,000 بيض بينديكت بالصلصة الهولندية 
Eggs Benedict with Hollandaise sauce

كعكة إنجليزية مع طماطم روما وهليون مطهو على البخار 
مع أوراق الثوم المفرومة

تقّدم مع سمك السلمون المدخن االسكتلندي أو لحم البقر المقدد.
Buttered English muffin with Roma tomatoes, 
Steamed baby asparagus and chopped chives

Served with a choice of Scottish smoked salmon or beef bacon.

17,000 بيض بينديكت مع الثوم والسبانخ 
Eggs Benedict with garlic and spinach

يقّدم مع جبنة الشيدر النباتية القليلة الدسم ن.
Served with low fat cheddar cheese V .

 الفطور
B R E A K FA ST
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السلطات
والمقبالت

SALADS & 
APPETIZERS



22,000  LBP        كوكتيل القريدس
Shrimps cocktail

شرائح ليمون، خّس، طماطم وصلصة كوكتيل.
Lemon wedges, lettuce, tomato and cocktail sauce.

سلطة نيكوسيا       17,000
 Nicosia Salad

تونة متبّلة باألعشاب، سلطة المسكلون، بطاطا، فاصوليا، 
ثالثي الفلفل الحلو والبيض المسلوق وصلصة الليمون. 

Marinated tuna with herbs, mesclun salad, potatoes, beans, 
Trio of capsicum, boiled eggs and lemon dressing.

سلطة الطماطم  22,000
Tomato salad

طماطم روما المقطعة مع الموتزريال الجاموسي، البيستو، الصنوبر 
المحمر، أوراق الحبق، زيت زيتون ممتاز ن م. 

Sliced Roma tomato with buffalo Mozzarella, homemade pesto, 
roasted pine nuts, Basil leaves and extra virgin olive oil V  N .

25,000 سمك السلمون المدخن اإلسكتلندي 
Scottish Smoked Salmon

يقّدم مع التوست وصلصة الكوكتيل والخس الطازج. 
Served with white toast, cocktail sauce and fresh lettuce.

17,000 سلطة القيصر 
 Caesar salad

قطع خبز بالثوم مع فيلية األنشوجة، جبنة البارميزان
وصلصة القيصر ن. 

Garlic croutons with anchovy fillets, Parmesan cheese
and Caesar dressing V .

تُقّدم مع:
Served with additional

5,000 دجاج مشوي 
Grilled chicken

9,000 قريدس مشوي 
Grilled shrimp

15,000 سلطة يونانية تقليدية 
Traditional Greek salad

مزيج من الخضار الطازجة، جبنة فيتا وزعتر بري. 
Mix fresh vegetable, feta cheese and oregano.

والمقبالت  السلطات 
 S A L A DS  A N D

A P P E T I Z E R S
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 الحساء
SO U P

حساء ثمار البحر بالكريمة 18,000
Creamy seafood 

طماطم وصلصة البرتقال بالبصل وقريدس مسلوق وأوراق كزبرة.
Tomato and onion marmalade, poached shrimps and coriander leaves.

حساء الفطر البري 16,000
Wild mushroom soup

فطر سوتيه مع مستحلبات السرفيل واللوز ن م.
Sautéed mushroom with chervil and almond emulsion V  N .

حساء الطماطم 12,000
Tomato soup 

طماطم طازجة وكريمة وأوراق الحبق ن.
Fresh tomato, cream and basil leave V .

حساء العدس التقليدي مع التوابل 12,000
Traditional Lentil Soup with condiments  

عدس أحمر، توابل عربية مع ليمون، خبز شرقي محمص ن.
Red lentil, Arabic spices served with lemon and crispy pita bread V .

وسلطات لبنانبة   مقبالت 
L E BA N E S E  M E Z Z E H  A N D  S A L A DS 

تبولة 13,000
Tabouleh

بقدونس مفروم وطماطم وليمون وبصل وزيت زيتون ن.
Chopped parsley, tomato, lemon, onion, olive oil V .

فتوش 13,000
Fattoush

طماطم وخيار وخس وأوراق نعناع وسماق 
وخبز عربي محمص وعصير ليمون ن.

Tomato, cucumber, lettuce, mint leaves, sumac, 
crispy Arabic bread, lemon juice V .

سلطة روكا 15,000
Rocca Salad

أوراق روكا وبصل وجبنة وصلصة ليمون ن.
Rocca leaves, onion, cheese, lemon dressing V .

والمقبالت  السلطات 
 S A L A DS  A N D

A P P E T I Z E R S
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باردة   مقبالت 
CO L D  M E Z Z E H

حمص 10,000
Hummus

حمص بوريه، طحينة، صلصة ليمون ن.
Chick peas purée, tahini, lemon dressing V .

متبّل 10,000
Moutabel

باذنجان مشوي، طحينة، عصير ليمون ن.
Grilled eggplant, tahini, lemon juice V .

ورق عنب 12,000
Stuffed Vine Leaves

ورق عنب، أرّز، عصير ليمون، زيت زيتون، بقدونس، طماطم طازجة ن.
Vine leaves, rice, lemon juice, olive oil, parsley and fresh tomato V .

زيتون ومخلالت 5,000
Olives and Pickles  

مخلالت عربية مشّكلة ن.
تقّدم مع تشكيلة من الخبز العربي.

Arabic mixed pickles V .
Served with selection of Arabic bread.

ساخنة  مقبالت 
H OT  M E Z Z E H

كبة لحم مقلية 14,000
Lamb Fried Kibbeh

برغل أسمر ولحمة ناعمة وبصل وبهارات عربية.
Brown burgol, minced lamb, onion, Arabic spices.

سمبوسك بالجبنة 10,000
Cheese Sambousek

عجينة، جبنة، بصل، بقدونس، زيت زيتون، بهارات عربية ن م.
Arabic pastry, cheese, onion, parsley, olive oil, Arabic spices V  N .

سمبوسك لحمة 11,000
Meat Sambousek

عجينة عربية، لحمة خروف ناعمة، بصل، زيت زييتون، سماق.
Arabic pastry, mincemeat lamb, onion, olive oil, sumac.

فطاير سبانخ 10,000
Spinach fatayer

عجينة عربية، سبانخ طازج، بصل، زيت زيتون، سماق ن.
Arabic pastry, fresh spinach, onion, olive oil, sumac V .

رقائق جبنة 10,000
Cheese roll

عجينة، جبنة، بقدونس.
Pastry, cheese and parsley.

والمقبالت  السلطات 
 S A L A DS  A N D

A P P E T I Z E R S
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سندويشات
وبرغر

SANDWICHES
& BURGERS



سندويش حبش 13,000
Turkey Sandwich

توست أبيض أو أسمر مع حبش،
خس روماني مفروم، طماطم مقطعة، مايونيز، جبنة إمنتال.

Choice of white or brown toast with turkey, 
Chopped romaine lettuce, sliced tomatoes, 

mayonnaise and Emmental cheese.

برغر لحمة أو دجاح 23,000
Beef or chicken Burger

خبزة برغر، طماطم روما، بصل أحمر، كبيس، 
خس روماني مفروم، جبنة شيدر، 

يقّدم مع بطاطا مقلية.
Homemade bun, Roma tomato, red onion, Pickles, 
chopped romaine lettuce, melted cheddar cheese, 

Served with French fries.

سندويش سلمون مدخن 22,000
Open face Salmon Sandwich

خبز محمص مع سلمون مدخن إسكتلندي، 
مايونيز، فجل، مخلالت وأوراق ثوم مفرومة .

Toasted bread with Scottish smoked salmon, 
Horseradish mayonnaise, chopped pickles and chives.

سندويش ستيك فيالدلفيا 25,000
Philly Steak Sandwich

لحمة مشوية، خس، طماطم، بصل مكرمل، 
فطر سوتيه، جبنة فيالدلفيا ومايونيز.

Grilled beef, lettuce, tomato, caramelized onion,
 Sautéed mushroom, filly cheese and mayonnaise.

*تُقّدم السندويشات مع سلطة وبطاطا مقلية
*All sandwiches are served with mixed salad and French fries

وبرغر  سندويشات 
 S A N DW I C H E S
A N D  B U RG E R S
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أصابع موتزريال 15,000
Mozzarella sticks

تقّدم مع حلقات البصل والبطاطا المقلية.
Served with onion rings and French fries.

أصابع الدجاج المقرمشة 18,000
Chicken finger crispy

فيليه دجاج مقلية، فتات خبز، 
تُقّدم مع بطاطا مقلية وصلصة الفلفل الحارة.

Deep fried chicken fillet, bread crumbs, 
served with French fries, and chili hot sauce.

لحم أو دجاج ساتيه 18,000
Chicken or beef sate

لحم أو دجاج ساتيه مع صلصة الفستق.
Choice of chicken or beef sate served with peanuts sauce.

جبنة حلوم مشوية أو مقلية 20,000
Grilled or Pan Fried Halloumi Cheese

جبنة حلوم، مشوية، تقّدم مع الخس الطازج والبندورة الطازجة ن.
Halloumi cheese, grilled, served with fresh lettuce and tomato V .

رقائق بالخضار 15,000
Vegetable spring roll

تقدم مع صلصة الفلفل الحلو.
Served with sweet chili sauce.

جوانح دجاج مقلية 14,000
Fried chicken wings

تُقّدم مع صلصة باربكيو وبطاطا مقلية.
Served with barbecue sauce and French fries.
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وبيتزا باستا 
PASTA

& PIZZA 

باستا وبيتزا
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باستا مع ثمار البحر 24,000
Pasta with seafood 

كريمة طازجة مع مزيج من ثمار البحر.
Fresh cream, basil, and mix seafood.

باستا أال أربياتا 20,000
Pasta ala Arrabbiata

باستا بيني، صلصة بندورة حارة، جبنة بارميزان.
Penne pasta, spicy tomato sauce, parmesan cheese.

سباغيتي بولونيز 23,000
Spaghetti Bolognese 

صلصة بولونيز مع جبن البارميزان المبشور.
Bolognese sauce with grated Parmesan cheese.

باستا راتاتوي 20,000
Ratatouille pasta

خضار مشّكلة، صلصة طماطم طازجة وجبنة بارميزان مبشور ن.
Mix vegetables, fresh tomato sauce and grated parmesan cheese V .

يمكن اختيار نوع المعكرونة حسب الرغبة.
بيني، سباغيتي، فتوتشيني.

The pasta can be of your choice 
Penne, Spaghetti, fettuccine.

بيتزا مرغريتا 17,000
Margarita pizza

صلصة طماطم، حبق طازج وجبنة موتزريال.
Tomato sauce, fresh basil and mozzarella cheese.

بيبروني 19,000
Peperoni

صلصة طماطم، بيبروني وجبنة موتزريال.
Tomato sauce, peperoni and Mozzarella cheese.

بيتزا بالخضار 18,000
Pizza Vegetarian

طماطم، فلفل، فطر وجبنة موتزريال ن.
Tomato base, trio capsicum, mushroom, mozzarella cheese V .

وبيتزا  باستا 
PA STA  &  P I Z Z A
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الرئيسي  الطبق 
M A I N  CO U R S E

سمك وثمار بحر
F I S H  A N D  S E A F O O D 

سمك وبطاطا 30,000
Fish and chips

خليط فيليه سمك مقلي مع صلصة تارتار وليمون،
يُقّدم مع بطاطا ودجز.

Batter Deep fried fillet of fish with tartar sauce and lemon,
served with wedges potatoes.

فيليه سمك هامور 38,000
Hammour fish fillet

فيليه هامور مشوي متبّل، يقّدم مع الخضار المشوية وأرّز بسمتي 
أو البطاطا المهروسة وصلصلة الزبدة بالليمون. 

Marinated Grilled hammour filet, served with grilled vegetable, 
basmati rice or mashed potatoes and lemon butter sauce.

فيليه السلمون 40,000
Salmon fillet

فيليه هامور مشوي متبّل، يقّدم مع الخضار المشوية وأرّز بسمتي 
أو البطاطا المهروسة وصلصلة الزبدة بالليمون. 

Marinated Grilled Hammour filet, served with grilled vegetable, 
basmati rice or mashed potatoes and lemon butter sauce.

قريدس جامبو متبل مشوي 48,000
Grilled Marinated Jumbo Shrimps

قريدس متبّلة مع زيت الزيتون، عصير الليمون، معجون الفلفل، 
بهارات وأعشاب عربية، يقّدم مع صلصة حسب اختيارك.....

Shrimps marinated with olives oil, lemon juice, 
chili paste, Arabic herbs and spices 

Served with your choice of sauce.....

صحن ثمار البحر 55,000
Seafood Platter

فيليه سمك السي باس، قريدس، مول، قطع هامور وطماطم مشوية 
مع قشر ليمون يقدم مع األرّز بالزعفران وصلصة الليمون بالزبدة.

Sea bass filet, shrimps, moll, hammour cubes 
and grilled tomato with lemon zest 

Served with saffron rice and lemon butter sauce.
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الرئيسي  الطبق 
M A I N  CO U R S E

لحوم ودواجن
M E AT  &  P O U LT RY 

ستيك ريب آي لحمة 45,000
Beef rib eye

ستيك ريب آي مشوية تُقّدم مع خضار موسمية سوتيه 
أو بطاطا مهروسة وصلصة براون.

Grilled rib eye steak served with seasonal sauté vegetable 
or mashed potato and brown sauce.

بيف تندرلوين 40,000
Beef tenderloin

بيف تندرلوين مشوي يقّدم مع البروكولي والهليون األخضر 
والطماطم المجففة وصلصة الفطر. 

Grilled beef tenderloin served with broccoli and green asparagus, 
dried tomato and Mushroom sauce.

شرائح لحم الضأن االسترالية 45,000
Australian lamb chops 

شرائح لحم الضأن المتبلة المشوية تقّدم مع بطاطا محّمرة صغيرة
وجزر صغير وصلصة الفلفل. 

Marinated lamb chops, grilled and served with roasted baby potato, 
baby carrots and pepper sauce.

صدر دجاج 35,000
Chicken breast 

صدر دجاج مشوي يقّدم مع البطاطا المهروسة 
والفاصوليا الخضراء وصلصة الزعتر.

Grilled chicken breast served with mash potato
green beans and thyme sauce.

كاري الدجاج 30,000
Chicken curry

مكعبات دجاج مشوي، طماطم، كريمة طازجة 
وبهارات هندية تُقّدم مع األرّز األبيض.

Grilled chicken cubes, tomato, fresh cream 
and Indian spices served with white rice.

مشاوي لبنانية مشّكلة 40,000
Lebanese mixed grill

طاووق وشيش كباب وكفتى تُقدم مع البطاطا المقلية.
Tawouk, sish kebab, and kofta served with French fries.

فخذ دجاج مقلي 30,000
Fried drum sticks

يقّدم مع الجبنة والبطاطا المقلية وسلطة.
Served with melting cheese, French fries, and mix salad.
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الحلويات
DESSERT 
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شوكوال مّر بالبرتقال 18,000
Chocolate orange bar

موس حليب الشوكوالته مع مربي البرتقال، 
سابليه براليني وبسكوت شوكوالته خاٍل من الطحين.

Milk chocolate mousse with homemade orange marmalade, 
Sablé praline and flourless chocolate biscuit.

شوكوال الحليب بالكراميل 18,000
Caramel milk chocolate

سابليه بريتون مع موس شوكوالتة الحليب وكراميل مملح.
Sablé Breton with milk chocolate mousse and a salty caramel heart.

تيراميسو 12,000
Tiramisu

كريمة الماسكربون بنكهة القهوة.
Mascarpone cream with coffee flavor.

آيس كريم 6,000
Ice cream (per scoop) 

فانيال، شوكوال، فراولة 
اإلضافات: صلصة شوكوال، صلصة كراميل، عصير الفاكهة الحمراء.

Vanilla, chocolate, strawberry
Toppings - Chocolate sauce, caramel sauce, red fruit coulis.

فوندان الشوكوال 18,000
Chocolate fondant

يقّدم مع ملعقة من اآليس كريم بنكهة الفانيال.
Served with one scoop of vanilla ice cream.

تشيز كايك 15,000
Cheese cake

تشيز كيك مخبوز مع التوت.
Baked cheese cake with berries.

كنافة بالجبن 14,000
Cheese Kunafa

فاكهة 14,000
FRUITS

فاكهة موسمية طازجة مقطعة                                        
سلطة فاكهة.

Sliced seasonal fresh fruit
Fruit salad.

 الحلويات
D E S S E RT
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وشوربات  مقبالت 
STA RT E R  A N D  SO U P 

شوربة دجاج 12,000
Chicken soup

شوربة طماطم 10,000
Tomato soup

الوجبات  بين 
B E T W E E N  T H E  S L I C E S 

سندويش لحم حبش وجبنة محمص 14,000
سندويش صغير

Toasted turkey ham and cheese sandwich
Mini House sandwich

توست أبيض أو أسمر )حسب الرغبة(، مع دجاج مشوي 
بيض مقلي، لحم خنزير مقرمش، شرائح طماطم، جبنة اإلمنتال. 

Choice of white or brown toast 
with grilled chicken fried egg, crispy bacon, 

Sliced tomatoes and Emmental cheese.

الرئيسي  الطبق 
M A I N  CO U R S E

بيتزا مرغريتا 17,000
Pizza Margherita

طماطم، موتزريال، جبنة إمنتال.
Tomato base, mozzarella, Emmental cheese.

معكرونة 17,000
Macaroni

معكرونة بصلصة الكريمة البيضاء ن.
Macaroni white creamy sauce V .

لحوم ودواجن 
M E AT  A N D  P O U LT RY

ناغتس الدجاج 18,000
Golden chicken nuggets 

فطيرة لحم بقر محّمرة في المقالة 18,000
Junior pan-seared beef patty

أصابع سمك 18,000
Fish Fingers

برغر حجم صغير 18,000
Mini Burger

تقدم مع البطاطا المقلية وسلطة الملفوف والمخلالت.
Served with French fries, coleslaw and pickles.

حلويات 
D E SS E RT 

 صحن فاكهة موسمية طازجة 14,000
Sliced seasonal fresh fruit platter

كريم كراميل 12,000
Crème caramel

براوني بالشوكوال 15,000
Chocolate brownie

آيس كريم 6,000
Ice cream (per scoop) 
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مشروبات
 BEVERAGES
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ساخنة مشروبات 
H OT  B E V E R AG E S

كابوتشينو، كافيه التيه، نيسكافيه، قهوة سوداء 10,000
Cappuccino, café late, nescafé, black coffee

 شوكوالتة ساخنة 10,000
Hot chocolate 

إسبريسو 9,000
Espresso

 إسبريسو مزدوج 11,000
Double espresso 

 قهوة لبنانية 10,000
Lebanese coffee 

 شاي 10,000
Tea

الفطور اإلنجليزي، شاي أخضر، إيرل غري، بابونج، نعناع.
English breakfast tea, green tea, early grey, chamomile, peppermint.

 حليب 9,000
Milk

كامل الدسم، خال من الدسم، حليب الصويا.
Full fat, skimmed milk, soy milk.

مثلّجة   مشروبات 
I C E  B L E N D E D  D R I N K S 

فرابوتشينو، شاي مثلج، حليب مخفوق، شوكوال مخفوقة 13,000
Frappuccino, iced tea, milk shake, chocolate shake

باردة  مشروبات 
CO L D  B E V E R AG E S

                                                                              قنينة مياه محلّية كبيرة 10,000
Local water large

                                                                              قنينة مياه محلّية صغيرة 5,000
Local water small

                                                                                   قنينة مياه إيفيان صغيرة 10,000
Evian water small

                                                                                                                                            قنينة بيرييه صغيرة 9,000
                                      Perrier small

                                                                                                                        قنينة سان بينيديتو صغيرة 7,000
San Benedetto small

                                                                                                                         قنينة سان بينيديتو كبيرة 11,000
San Benedetto large

غازية  مشروبات 
SO F T  D R I N K

بيبسي، بيبسي دايت، ميرندا، سفن آب، سفن آب دايت 9,000
Pepsi, diet pepsi, Miranda, seven up, diet seven up

 تونيك 7,000
Tonic

صودا 7,000
Soda

مشروب الطاقة 15,000
Energy drink
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 نبيذ 
W I N E

بيرة
B E E R

هاينكن 13,000
Heineken

  كورونا 14,000
Corona 

ألمازة 10,000
Almaza

                                                                                                 اليت ألمازة 10,000
Almaza light

                                                                                                  بيروت بير 10,000
Beirut beer

كأس
glass

قنينة
bottle

نبيذ أحمر مستورد
Imported red wine

بينو نوار كالفرت األولى، فرنسا
Pinot noir calvet premier, France

140,000 32,000

نبيذ احمر لبناني
Lebanese red wine

شاتو كفريا كونت دي أم
Chateau kefraya compte de m

شاتو كسارة كابرنيه سوفينيون
Chateau ksara cabernet sauvignon

شاتو كسارة رزيرف دو كوفان
Chateau ksara reserve du couvent

كلوز سانت طوماس لي غورميت
Clos St.thomas les gourmets

350,000

120,000

85,000

85,000

26,000

15,000

15,000

نبيذ أبيض مستورد
Imported white wine

موسكادت دومين دي ال كيال، فرنسا
Muscadet domaine de la qullia, France

بوستاليس شاردوني، األرجنتين
Postales Chardonnay

85,000

85,000 20,000

نبيذ زهري لبناني
Lebanese rose wine

كلوز سانت طوماس لي غورميت
Clos St.thomas les gourmets

شاتو كسارة سانسيت
Chateau ksara sunset

80,000

80,000 25,000

نبيذ أبيض لبناني
Lebanese white wine

شاتو كفريا بالن دي بالن
Chateau kefraya blanc de blanc

شاتو كسارة بالن دي بالن
Chateau ksara blanc de blanc

شاتو كسارة كوفي دي باب شاردوني
Chateau ksara cuvee du pape (chardonnay)

كلوز سانت طوماس لي غورميت
Clos St.thomas les gourmets

85,000

85,000

125,000

85,000

15,000

15,000
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 نبيذ 
W I N E

كأس
glass

قنينة
bottle

شامبانيا
C H A M PAG N E

لورانت بيرييه بروت
Laurent perrier brut

مويت وشاندون امبلاير بروت
Moet & Chandon imperial brut

290,000

350,000

55,000

ابيريتيف
A P E R I T I F

عرق كسارة
Arak ksara

مارتيني روسو
Martini rosso

126,000

130,000

13,000

16,000

وبوربون تينيسي  ويسكي 
TENNESSEE & BOURBON WHISKY

جيم بيم
Jim beam

جاك دانيالز
Jack Daniel’s

130,000

170,000

19,000

21,000

مالت ويسكي 
M A LT  W H I S K Y

غلينغوين 10 سنوات
Glengoyne 10 years

غلينفيديش 15 سنة
Glenfiddich 15 years

25,000

37,000

نبيذ زهري مستورد
Imported rose wine 

بوستاليس روزادو دي مالبيك، األرجنتين
Postales Rosado de malbec, Argentina

85,000 25,000

ويسكي سكوتش 
SCOTC H  W H I S K Y

ديوارز وايت ليبل
Dewar’s white label

جي اند بي رير
J&B rare

جوني والكر ريد ليبل
Johnnie walker red label

شيفاز ريغال 12 سنة
Chivas regal 12 years

جوني والكر بالك ليبيل
Johnnie walker black label

ديمبل 15 سنة
Dimple 15 years

     جي اند بي 15 سنة
J&B 15 years

16,000

17,000

18,000

28,000

25,000

30,000

20,000

140,000

145,000

145,000

255,000

250,000

250,000
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كأس
glass

قنينة
bottle

جين - روم
G I N - R U M

بيفيتر
Beefeater

كاشاسا
Cachaça

100,000

15,000

15,000

فودكا
VO D K A

ستولشنايا احمر
Stolichnaya red

سمرنوف احمر
Smirnoff red

غراي غوز
Grey goose

   جي 2
J2

100,000

360,000

260,000

15,000

15,000

37,000

30,000

100,000

V  Vegetarian  N  Contains Nuts  S  Contains Shelfish  D  Contains Dairy
ن نباتي  ج يحتوي على الجوز  ث يحتوي على ثمار البحر  أ يحتوي على الأللبان
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