
All prices are in Egyptian pounds and subject to 12 % service charge and all applicable taxes
Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food

جمیع األسعار بالجنیة المصري و یضاف الیھا ۱۲ ٪ خدمة و جمیع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لدیكم حساسیة من بعض االطعمة
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Seasonal Fresh fruit platter 115

Double chocolate mousse 
موس الشیكوالتة دوبل

105

Om Ali 
أم على

95

Oriental pastries 
تشكیلھ من الحلویات الشرقیة

115

Your selection of coffee or tea 
إختیارك من القھوة أو الشاى

50

Your selection of fresh fruits or vegetables juice 
إختیارك من عصیر الفواكھ أو الخضروات الطازجة

60

You may check with our team for other available beverages (non alcoholic and alcoholic )
یمكنك سؤال فریق خدمة الغرف عن المشروبات المتاحة االخرى (كحولیھ و غیر كحولیھ)

Pizza Margherita 
بیتزا مارجریتا طماطم مع جبن الموتزاریال وریحان

115

Pizza Capricciosa 
بیتزا كابریكوزا طماطم مع جبن الموتزاریال وعش الغراب وسالمى بقري وزیتون أسود وفلفل مشوي وریحان

145

Lasagna Al Forno 
الزانیا تقلیدیة مع البولونیز وصوص البشامل وجبن الموتزاریال والجرانا

145

Spaghetti Bolognaise 
إسباجتى بولونیز

175

Penne Alfredo 
بنا الفریدو مع الدجاج والجبنة البارمیزان بالزبدةوعش الغراب  والكریمة والبصل والریحان

145

DINING MENU

Grilled South African Beef Fillet 
فیلیھ لحم بقرى مشوي

275

Shish Tawouk
شیش طاووق

190

Oriental mixed Grill
تشكیلھ من المشاوي

285

Grilled Mediterranean Sea Bass Fillet 
فیلیھ سمك قاروص مشوي

255

Stir-fried Beef Thai style
لحم بقري مقلي على الطریقة التایالندیة

310

Main courses are served with your choice of white rice, grilled vegetables or French fries

جمیع األطباق الرئیسیة تقدم مع إختیارك  من االرز األبیض، خضروات مشویة أو بطاطس محمره

 طبق من فواكھ الموسم الطازجة
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ALL DAY DINING 

Club Sandwich 155
كلوب ساندوتش

All prices are in Egyptian pounds and subject to 12 % service charge and all applicable taxes
Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food
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Shawerma Sandwich 
 ساندوتش شاورمة

125

Beef Burger Sandwich 
ساندوتش برجر

165

Grilled Shrimps Sandwich 215
ساندوتش جمبري مشوي

مقانق

(from 6am to 12pm)

ً قائمة اإلفطار تقدم من ٦ صباحاً حتى ۱۲ ظھرا

Eggs 
Two fresh farm eggs prepared to your choice:
(fried, poached, boiled or scrambled) served with hash brown, grilled tomato and chicken sausage.

105

Omelet 
With your choice of condiments (mushrooms, cheese, tomatoes, fresh herbs, peppers or onions). 115

French toast 
Crispy French vanilla toast served with maple syrup. 95

۲بیض حسب إختیارك مقلي، مسلوق، أومخفوق یقدم مع بطاطس ھاش براون، طماطم مشویة أو سوسیس دجاج

أوملیت مع إختیارك من عش الغراب، جبنة، طماطم، أعشاب طازجة، فلفل أو بصل

توست فرنسي بالفانیلیا یقدم مع الشربات

Foul medames with traditional condiments 65
فول مدمس مع التوابل

White cheese 70
جبنة بیضاء

Falafel, served with tahini sauce 70
 فالفل مع صوص الطحینة

Seasonal fresh fruit platter
 طبق من فواكھ الموسم الطازجة

115

Assorted cheese platter
185

طبق من الجبن المشكل

Hommos Beiruty 
حمص بیروتي

Raheb
سلطة راھب

Chicken Liver
كبده دجاج

Meat Sambousek 
سمبوسك لحم

Cheese Sambousek
سمبوسك جبنة

70

Makanek
85

Fried Kebbeh Hallabya 
كبھ حلبیھ مقلیھ

70

Shrimps Satay with Peanut Sauce
ساتاى الجمبري مع صوص الفول السوداني

145

Caesar Salad plain/chicken 
سلطة سیزار سادة/ مع الدجاج

105/145

Tomato and Mozzarella Salad
سلطة جبنة موتزاریال مع الطماطم

130

55

55

70

70

All breakfast items are served with bread basket, jams and butter
جمیع األصناف تقدم مع سلة من الخبز و المربى و الزبدة

Mushroom cream soup 110
 شوربة عش الغراب بالكریمة
Vegetables Soup
شوربة الخضار

95


