
Cold & Hot Appetizers  / المقبالت 
Foul Medames
فول مدمس
Oriental baked beans
الفول على الطريقه الشرقيه

Tomato Mozzarella Salad
سلطة الطماطم بالموزاريال
Italian tomatoes topped with mozzarella cheese, Arabic pita bread, 
pesto sauce
 الطماطم ا�يطالية مع جبن الموزاريال مقدم مع الخبز البلدى وصوص
البيستو

Mediterranean Tuna Salad
سلطة التونه
Poached tuna fish, diced cucumber, tomatoes, onions, olive oil
سمك التونه مع الخيار، الطماطم، البصل وزيت الزيتون

Smoked Salmon and Potato Salad
سلطة السلمون المدخن والبطاطس
Smoked salmon with potato, avocado, onions, lemon, toast
 السلمون المدخن مقدم مع البطاطس، ا�فوكادو، البصل، الليمون
والتوست المحمص

Shrimps Avocado
الجمبرى با�فوكادو
Marinated shrimps and tomatoes seasoned with olive oil, red wine 
vinegar, sliced avocado drizzled with balsamico vinegar
 الجمبرى المتبل مع زيت الزيتون، خل النبيذ االحمر والبلسميك مقدم مع
الطماطم وا�فوكادو

Gratinated Goat’s Cheese
جبن الماعز
On a Bed of assorted Greens with Balsamic Dressing
مع تشكيلة من الخس وصوص البلسميك

Soup / الشوربة
Chicken Cream Soup
حساء كريمة الدجاج
chicken cream soup with coconut milk
مع لبن جوز الهند

Bouillabaisse Soup
حساء فواكة البحر على طريقة بويابيز
Classic French seafood broth served with aioli croutons
فواكة البحر الطازجة مع شرائح الخبز المحمص والمايونيز بالثوم

Main Course / ا�طباق الرئيسية
Grilled Chicken
الدجاج المشوى
Half a baby chicken roasted with herb butter, fried potatoes
نصف دجاجه متبله با�عشاب و الزبده مقدم مع البطاطس المقليه
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Baked Salmon Fillet
فيليه السلمون المطهو فى الفرن
Tender cooked Norwegian salmon fillet with sautéed garden 
vegetables and lemon butter sauce.
فيليه السلمون النرويجى مع الخضار السوتيه وصوص الليمون بالزبدة

Beef Medallion
ميداليون اللحم البقري
Grilled beef medallion with cream mushroom sauce served 
with sautéed vegetables
اللحم البقري المشوي مع صوص المشروم بالكريمه مع الخضروات السوتيه

Lamb Chops
ريش ضأن
Cooked to your liking with Massaman curry sauce and steamed rice
لحم الضأن المطهو مع صوص الكارى مقدم مع ا�رز المطهو على البخار

Hamburger Sandwich
ساندويتش الهامبورجر
Fresh home-made beef burger on French bun, onion rings, lettuce, 
beef bacon, tomato, cheese, French fries
 برجر اللحم البقرى مقدم مع حلقات البصل، الخس، اللحم البقرى المجفف،
الطماطم، الجبن والبطاطس المحمرة

Penne Pasta
معجنات البينا
Pasta with tomato basil sauce
مع صلصة الطماطم بالريحان

Spaghetti Alla Puttanesca
إسباجيتى على طريقة بوتانيسكا
Spaghetti, spicy tomato sauce, olive oil, olives, pepper, capers, garlic. 
topped with grilled marinated breast of chicken
 ا´سباجيتى بصوص الطماطم، زيت الزيتون، الزيتون، فلفل، كابرى، ثوم
مغطى بالدجاج المشوى المتبل

Dessert  / الحلوى
Cheese Specialties
تشكيلة من الجبن
Selection of cheese with bread, crackers and fruits
مع الخبز، البسكويت والفواكه 

Chocolate Dacquoise     
دجواز الشيكوالته
Hazelnut daquase biscuit filled with dark chocolate ganache & light 
chocolate mousse served with Tahiti vanilla sauce.
 بسكويت الدجواز بالبندق محشو بالشيكوالته الداكنه وموس الشيكوالته
مقدم مع ايس كريم تاهيتى الفانيليا

OREO Cheesecake        
أوريو كيك الجبن
Baked cheesecake on top of the famous Oreo biscuits served with 
caramel orange sauce
 كيك الجبن ببسكويت ا�وريو مقدم مع صوص الكراميل بالبرتقال
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Prices are subject to 12% service charge and applicable taxes                                                                                                           يضاف على ا�سعار ١٢٪ خدمة والضرائب المقررة 

Please inform our team of any allergies or dietary requirements so we can recommend suitable menu items.
يرجى إب�غ متلقي الطلبات ان كنت تعا� من حساسية من أي مواد غذائية أو إذا كان لديك متطلبات غذائية خاصة لنتمكن من إق�اح ا�طباق ا�ناسبة لك من القا�ة.
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All the above main courses are served with your choice of 
steamed rice, French fries or mashed potatoes.
جميع ا�طباق الرئيسية تقدم مع إختيارك من ا�رز ا�سوي ع� البخار، 

البطاطس ا�حمرة أو البطاطس ا�هروسة. 
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Contains Beef
Cيحتوي ع¤ لحم البقر

Contains Nuts
Eيحتوي ع¤ مك¥ات

ا¦طباق ا�حلية
Local Origins

حار
ChiliJ L

خيارات نباتية
Vegetarian Option

يحتوي ع� منتجات البان
Contains DairyN G

يحتوي ع¤ ا�أكو¦ت البحرية
Contains Seafood

خيارات صحية
Light Option

DP


