


أطباق الشيف محتواها قليل من جنين القمح محتواها مأكوالت بحرية محتواها بيض محتواها كحوليات أطباق نباتية محتواها لبن خالية من الالكتوز محتواها مكسرات محتواها لحم بقرى

الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض األطعمة قبل الطلب وفى حاله إحتياجكم يوجد أصناف “خاليه من الجلوتين”. 
جميع األسعار بالجنية المصرى ويضاف اليها 12% خدمة و14% ضريبة.

Signature Dish Gluten Free Seafood Egg Alcohol Vegetarian Dairy Lactose Free Nuts Beef

Please advise your server of any food allergies prior to ordering or shall you require any gluten free alternatives.
All prices are in Egyptian pounds and subject to 12% service charge 14% sales tax.

Soup

Classical lobster bisque      LE 120
Cream of asparagus soup    LE 105
French onion soup   LE 75

US Angus/Australian Wagyu from the Grill

Australian Wagyu beef tenderloin    180g  LE 850 – 220g  LE 1,100
Australian Wagyu beef rib eye     250g  LE 900 – 300g  LE 1,150
Australian Wagyu beef sirloin    250g  LE 1,100 – 300g  LE 1,250
US choice fillet of beef     200g  LE 495 – 280g  LE 675
US Angus rib eye    280g  LE 425 – 360g  LE 515
Australian roasted rack of lamb   240g  LE 425

Salads

Garden salad with cherry tomatoes, apples, sweet melon and vinaigrette dressing    LE 95
The Grill Caesar grilled prawns, Parmesan, classic dressing and crispy anchovies    LE 165

Appetizers

Classic foie gras terrine, fig compote, slithers of crispy baguette   LE 385
Beef tartare, marinated with capers, onions, egg yolk     LE 195
Tuna tartare, with avocado, capers and onions   LE 155
Mediterranean octopus carpaccio, orange vinaigrette   LE 95
Beetroot smoked salmon, goat cheese curd   LE 125

Main Course

Pan fried black salmon with celeriac remoulade   LE 265

Sea bass with cauliflower textures and polonaise sauce     LE 280

Roasted breast of duck, crispy duck leg, asparagus, onion confit and natural jus   LE 595

المقبالت

385 جنيه تارين كبد البط مع كمبوت التين وخبز الباجيت المقرمش   

195 جنيه تارتار اللحم البقرى المتبل مع الكابر والبصل وصفار البيض     

155 جنيه تارتار التونة مع االفوكادو والبصل والكابر   

95 جنيه كارباتشيو االخطبوط مع فينيجرت البرتقال   

125 جنيه سمك سالمون مدخن مع البنجر وجبنة الماعز   

السلطة

95 جنيه سلطة الموسم مع الطماطم الشيرى والتفاح والشمام الحلو وصوص الفينجرت    

165 جنيه سلطة سيزار الجريل الجمبرى المشوى مع الجبنة البارميزان واالنشوجة المقرمشة تقدم مع الصوص الكالسيكى    

الشوربة

120 جنيه شوربة بيسك االستاكوزا    

105 جنيه شوربة إسبارجوس بالكريمة    

75 جنيه شوربة البصل الفرنسية   

الطبق الرئيسى 
265 جنيه سمك سالمون مقلى مع الكرفس   

280 جنيه سمك قاروص مع القرنبيط وصوص البولونيز     

595 جنيه صدر بط روستو مع بط كرسبى يقدم مع االسباراجوس والبصل والصوص المميز   

المشاوى

220 جرام 1,100 جنيه   – 180 جرام 850 جنيه  تندرليون واجيو بقرى استرالى    

300 جرام 1,150 جنيه    – 250 جرام 900 جنيه  ريب اى واجيو بقرى استرالى     

300 جرام 1,250 جنيه    – 250 جرام 1,100 جنيه  سيرلون واجيو بقرى استرالى    

280 جرام 675 جنيه    – 200 جرام 495 جنيه  فيليه بقرى امريكى    

360 جرام 515 جنيه    – 280 جرام 425 جنيه  ريب اى انجوس امريكى    

240 جرام 425 جنيه فخدة لحم ضانى روستو استرالى   


