
D I N N E R 
A  L A  C A R T E 

M E N U

G Contains Dairy N Vegetarian Option

C Contains Beef E Contains Nuts

B Contains Eggs D Contains Seafood

All prices are in Egyptian pounds.
All prices are subject to 12% service charge and applicable taxes.

SOUP
N Oriental Lentil soup  65

Yellow lentil with crispy fried bread
D Oriental Seafood  120

Shrimps, calamari, seabass fillet, mussels

SALAD
G Greek Salad 95 

Tomato, lettuce, cucumber, red bell pepper, Feta cheese, black olive, olive oil
D Smoked Salmon 135 

Avocado, arugula salad, asparagus, crispy potato 
GD Caesar Salad

Romaine lettuce, anchovies, crouton, parmesan, Caesar dressing
Plain  95  Chicken 125 D Shrimp  140 D Salmon 135

SANDWICHES
E Falafel Wrap  70

Traditional fava bean deep fried served with tahini sauce
DG Smoked Salmon Bagel 155

Smoked salmon served in freshly baked bagel, lemon dill cream cheese and arugula leaves
CBG Traditional Club Sandwich 140

Toasted white or brown, chicken breast, mayonnaise, lettuce, tomato, beef bacon, omelet
CEG Cheese Burger 140

Char-grilled beef burger, lettuce, crispy onion,
pickled cucumber, cheddar cheese, tomato, sesame bun

BCG Steak Baguette Sandwich 155
Striploin Steak, tomato, onion, marinated capsicum, parsley and old fashion mustard mayonnaise

All sandwiches are served with your choice of  green salad, grilled or steamed vegetables or French fries

P I ZZA
GN Margarita Pizza  145

Tomato sauce, mozzarella cheese, basil
G Quattro Formaggi 165

Tomato sauce, mozzarella cheese, gorgonzola, parmesan and Roma cheese
DG Seafood Pizza  195

Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp, calamari, salmon, oregano
GCL The Chef’s Favorite Pizza  165

Tomato sauce, mozzarella cheese, mushroom, olive, chili, arugula leaves, 
air dried beef, basil and cherry tomato

CG Pepperoni Pizza  165
Tomato sauce, pepperoni sausage, mozzarella cheese

PASTA
L Penne Arrabbiata 105

Penne tossed in a spicy tomato garlic sauce
G Penne Chicken Alfredo  165

Penne, chicken, cream sauce, parmesan cheese
D Spaghetti Frutti Di Mare 195

Salmon, shrimps, calamari, mussels, tomato sauce, fresh herbs
C Spaghetti Bolognese 165

Minced meat in tomato sauce, fresh herbs

FROM OUR  CHARCOAL  GR I LL
D Tiger Prawn 390

Marinated with olive oil, garlic, lemon and fresh herbs
D Mixed Grill Seafood 495

Seabass, salmon, shrimp and calamari served with Provençale sauce
DB Norwegian Salmon Filet 295

Served with Choron sauce
L Brazilian Grilled Chicken 240

Half boneless marinated with fresh coriander, garlic, green chili, lime
Australian Lamb chop 380
Marinated with garlic, fresh rosemary, thyme

CG Australian Beef Rib Eye 510
Angus beef rib eye served with mushroom sauce

CG Australian Beef Tenderloin 530
Angus beef fillet served with pepper sauce

C Pool Bar Mixed Grill 300
Veal kabab, Shish Tawouk, kofta, lamb chop

All main dishes are served with your choice of  grilled vegetables or French fries or white rice.
Choose the sauce you prefer with your main-course, mushroom or pepper or Choron Lemon butter or Provencale sauce.

DESSERT
GE Um Ali 60 Chocolate Cake 50
G Crème Caramel 45 Fresh Fruit Platter 90
G Selection of Ice Cream 80



قائمة
العشــاء

Gيحتوي علي منتجات البانNخيارات نباتية

Cيحتوي على لحم البقرEيحتوي علي مكسرات

Bيحتوي على البيضDيحتوي على المأكوالت البحرية

جميع األسعار بالجنيه المصري.
يضاف الى االسعار الخدمة والضرائب المقررة.

الحســـــاء
N 65 حساء عدس

عدس أصفر مع مكعبات خبز محمص
D120 حساء مأكوالت البحر على الطريقة الشرقية

مع جمبرى، كالمارى، فيلية سمك قاروص، محار

السلـــطة
G 95سلطة يونانى 

طماطم ، خس، خيار، فلفل أحمر، جبن فيتا، زيتون أسود، زيت زيتون 
D 135سلطة سلمون مدخن 

أفوكادو، جرجير، أسبرجوس، بطاطس مقرمشة
DGسلطة سيزر

خس مع أنشوجة، مكعبات خبز محمص، جبن برميزان، صوص سيزر

135مع سلمون   140D مع جمبرىD 125        مع دجاج95       سادة

السندوتشات
E 70 ملفوف الفالفل

فالفل مقلية مع صوص طحينة
GD 155سلمون مدخن

سلمون مدخن مقدم فى خبز باجل، جبن كريمى بالشبت والليمون و أوراق الجرجير
CBG 140كلوب ساندوتش على الطريقة التقليدية

توست أبيض أو بنى مع صدور دجاج، مايونيز، خس، طماطم، لحم بقرى مجفف، بيض أومليت 
ECG 140برجر بالجبن

برجر لحم بقرى مشوى، خس، بصل كرسبى، خيار مخلل،  جبن شيدر، طماطم، خبز بالسمسم
CBG 155ساندوتش باجيت ستيك اللحم البقرى

ستربلوين ستيك مع طماطم، بصل، فلفل ألوان متبل، بقدونس، صوص مستردة بالمايونيز 
جميع السندوتشات تقدم مع إختيارك من سلطة خضراء أو خضروات سوتية أو مشوية أو بطاطس محمرة 

بيتـــزا
GN145 بيتزا مرجاريتا

صوص طماطم، جبن موزاريال، ريحان
G 165بيتزا جبن مشكلة

صوص طماطم، جبن موزاريال، جبن جرجنزوال، بارميزان، جبن روما 
DG 195 بيتزا فواكه البحر

صوص طماطم، جبن موزاريال، جمبرى، كالمارى، سلمون، زعتر
LCG 165 بيتزا على طريقة الشيف الخاصة

صوص طماطم، جبن موزاريال، مشروم، زيتون، فلفل حار، جرجير، لحم بقرى مجفف، ريحان، 
طماطم شيرى 

GC 165 بيتزا بيبرونى
صوص طماطم، سجق بيبرونى، جبن موزاريال

المكرونة
L 105بنا أربياتا

بنا مع صوص طماطم حار وثوم
G 165 بنا الدجاج ألفريدو

بنا، دجاج، صوص كريمة، جبن برميزان
D 195إسباجيتى فواكة البحر

سلمون، جمبرى، كالمارى، محار، صوص طماطم، أعشاب طازجة 
C 165إسباجيتى بلونيز

باللحم المفروم و صوص طماطم وأعشاب طازجة

من الشواية
D 390جمبرى تيجر

متبل مع زيت زيتون، ثوم، ليمون وعشاب طازجة
D 495تشكيلة من فواكة البحر المشوية

سمك قاروص، سلمون، جمبرى، كالمارى مقدم 
مع صوص البروفينسال

BD 295فيلية سلمون نرويجى
 مع صوص مايونيز بالطماطم

L 240دجاج برازيلى مشوى
نصف دجاجة مخلية ومتبلة مع كزبرة طازجة، ثوم، فلفل أخضر، ليمون

380لحم ضأن أسترالى 
متبل مع ثوم، روزمارى وزعتر

GC 510ريب آى لحم بقرى أسترالى
أنجوس لحم بقرى مع صوص مشروم

GC 530تندرلوين اللحم البقرى األسترالى
أنجوس لحم بقرى مع صوص الفلفل 

C 300تشكيلة من مشويات حمام السباحة
كباب اللحم البتلو، شيش طاووك، كفتة، لحم ضأن

جميع األطباق تقدم مع إختيارك من الخضروات المشوية،  البطاطس المحمرة، أرز أبيض. 
إختيارك من صوص مشروم، فلفل،ليمون بالذبد، المايونيز بالطماطم 

الحلوى
EG50كيك شيكوالتة60أم على
G90تشكيلة من الفواكة الطازجة45كريم كراميل
G80تشكيلة من اآليس كريم


