THE RESTAURANT
الحساء

SOUPS
V

OR 2.600

حساء كريم الطماطم
يقدم مع خبز محمص والليمون

V

Cream of Tomato Soup
Served with bread croutons & lemon wedge

V

OR 2.600

حساء العدس التقليدي
حساء العدس و الخبز المحمص مع الليمون

V

Traditional Lentil Soup
Served with bread croutons & lemon wedge

)توم يم غونغ )جديد) (طبق مميز

OR 2.800

الحساء التايالندي األكثر أصالة
محملة بالجمبري والفطر

(signature) (NEW) TOM YUM GOONG
The most authentic and well known Thai soup
loaded with shrimps and mushrooms.

السلطات والمقبالت

SALADS AND APPETIZERS

سمك السلمون المدخن

OR 6.200

يقدم مع المقدمات التقليدية

Smoked Salmon
Served with the traditional garnishes

سلطة قيصر التقليدية مع دجاج مشوي

OR 4.900

الخبز المحمص وجبنة البارميزان،خس الرومين مع صلصة قيصر

Traditional Caesar Salad with Grilled Chicken

OR 4.700

V

Romaine Lettuce with homemade Caesar dressing,
Bread croutons and parmesan shaving
سلطة يونانية
مكعبات جبنة الفيتا مع صلصة األوريجانو, زيتون, خضروات طازجة

V

Greek Salad
Fresh vegetables, olives and cubes of crumbly feta
cheese with oregano dressing

)سلطة جوز الهند كينو أروجوال )جديد) (طبق مميز

V

OR 3.500

سلطة الكينوا صحية وشهية رائعة مخلوط بخلطات الرمان والفستق والبرتقال

V

(signature) (NEW) Coconut Quinoa Arugula
Salad
A gorgeous healthy and tasty quinoa salad tossed with
pomegranate, pistachio & orange dressing

V

OR 5.500

طبق مزة بارد
زيتون والمخلالت,  لبنة، فتوش، متبل،حمص

V

Assorted Cold Mezza Platter
Hommous, Moutabel, Fattoush, Labneh & pickled olives

If you have any concerns regarding food allergies please inform us
Spicy dishes



Healthy
options

P

Contains
pork

Contains
alcohol

V

vegetarian dishes

All prices are in Omani Rials and subject to 17% service charge and Municipality Tax

SANDWICHES, PIZZA & PASTA

 البيتزا والباستا,السندويشات




OR 5.500

كلوب ساندويتش
خبز األبيض المحمص مع البيض المقلي وشرائح الديك الرومي المقدد ولحم
جبنة الشيدر والطماطم يقدم مع بطاطس محمرة وسلطة الكرنب, الدجاج
Club Sandwich




Toasted German loaf layered with fried egg, crispy turkey
bacon, chicken, cheddar cheese and tomato served with
French fries & coleslaw




OR 4.700

)ساندويتش من اختيارك (عادي أو محمص
والدجاج أو لحم البقر المشوي, التونة, الجبن, ،اختيار لحم الديك الرومي المقدد
تقدم مع بطاطس محمرة وسلطة الكرنب
Sandwich of your choice (plain or toasted)




Choice of turkey ham, cheese, tuna, chicken or roast beef
served with French fries and coleslaw




OR 4.700

ساندويتش عربي
, خبز بيتا مليئة بسوتيه من شرائح الدجاج والخضروات تقدم مع صلصة الطحينة
البطاطس المقلية والمخلالت
Arabic Sandwich Roll




Pita bread filled with sautéed strips of chicken and vegetables
with Tahina sauce served with French fries & pickles




كالسيك برغر
 مزخرف مع الخس، يقدم على كعكة السمسم، البيض أو عادي،أي نوع من الجبن
الطماطم وتقدم مع بطاطس محمرةوسلطة الكرنب,
The Classic Burger




OR 6.000

Any style: cheese, egg or plain, served on a sesame bun,
garnished with lettuce and tomato, served with French fries
and coleslaw



OR 6.800

)ستيك ساندوي) طبق مميز
 جبنة موزاريال البطاطا الحارة، الفطر، البصل، ستيك مقلي مع الفلفل
(signature) Steak Sandwich





With sautéed bell peppers, onions, mushrooms, melted
mozzarella and Cajun spiced potatoes






OR 4.500





OR 5.200

OR 5.700

)ساندويش بانيني بالجبنة الجنوبية الغربية )جديد
 هالبينو وجبنة شيدر،  فلفل أحمر،  جزر، بانيني بالجبنة مع كوسة مبشورة
(NEW) Southwestern Cheese Panini Sandwich
Cheese Panini with shredded zucchini, carrots, red peppers,
jalapenos & cheddar cheese

V

بيتزا مارغريتا
الموزاريال والزعتر, الطماطم
Margherita Pizza

V





V



V

Tomato, mozzarella and oregano

بيتزا كواترو فروماجي
 معجون الطماطم والريحان الطازج،أربعةأنواع من الجبن
Quattro Formaggi


OR 5.700

Four cheeses, tomato paste and fresh basil



السباغيتي بولونيز أو نابوليتانا



صلصة السباغيتي االيطالية التقليدية في صلصة اللحم المفروم الغنية أو في
الطماطم الخفيفة مع جبنة البارميزان
Spaghetti a la Bolognaise or Napolitana




Traditional Italian spaghetti in a rich minced meat sauce or in a
light tomato sauce served with parmesan cheese

If you have any concerns regarding food allergies please inform us
Spicy dishes



Healthy
options

P

Contains
pork

Contains
alcohol

V

vegetarian dishes

All prices are in Omani Rials and subject to 17% service charge and Municipality Tax

MAIN COURSES

األطباق الرئيسية

OR 6.000

OR 6.200

OR 5.200

OR 8.700

OR 9.200

OR 14.000

OR 8.500

OR 9.500

OR 11.000





































KIDS MENU

اختيارك من البرياني
 دجاج أو برياني لحم ضأن،  سمك،  مخلل وبابادام خضار،  صلصة، تقدم مع ريتا

Choice of Biryani
Vegetable, Fish, Chicken, or Mutton Biryani served with raita, chutney,
pickles and pappadams

) سمك أولحم الخروف،الكاري من اختيارك (دجاج
 البابادام والمخلالت،يقدم مع األرز على البخار

Curry of your choice (chicken, fish or mutton)
Served with steamed rice or Paratha, papa dams, chutney and pickles

V

جديد) )كاري الخضار
 البابادام والمخلالت،يقدم مع األرز على البخار

V

(NEW) Mixed Vegetable Curry / Dhal Fry
Served with steamed rice or Paratha , papa dams, chutney and pickles

المشواية الشرقية المشكلة
البطاطس المقلية, شيش كباب يقدم مع الخضروات، شيش طاووق، كفتة،ريش غنم
وصلصة الثوم

Oriental Mixed Grill
Lamb chops, kofta, shish taouk, shish kebab served with grilled
Vegetables, French fries and garlic sauce

ربيان مشوي الخليج
 الخضراوات واألرز, من الخليج العربي يقدم مع صلصة زبدة الليمون

Grilled Gulf Prawns
From the Arabian Gulf served with a lemon butter sauce, Garden
vegetables and steamed rice

)طبق مأكوالت بحرية )جديد) (طبق مميز
، جراد البحر والجمبري وسمك التونة يقدم مع صلصة الليمون أو صلصة الكزبرة بالزبدة
 أرز أو الخضار المشوية, اختيارك من البطاطا المسلوقة

(signature) (NEW) Mixed Seafood Platter
Lobster, prawns, kingfish & tuna served with lemon or coriander butter
sauce, your choice of boiled potatoes, pilaf rice or grilled vegetables

جديد) (طبق مميز) )سمك السلمون المشوي فيليه
 أرز بيال، اختيارك من البطاطا المسلوقة، تقدم مع زبدة الليمون أو صلصة الكزبرة بالزبدة
أو الخضروات المشوية

(signature) (NEW) Grilled Salmon Fillet
Served with lemon or coriander butter sauce, your choice of boiled
potatoes, pilaf rice or grilled vegetables

) غرام250( ستيك لحم الخاصرة
 البطاطا المخبوزة أو األرزصلصة بيرنيز أو صلصة الفلفل،تقدم مع الخضروات الموسمية
الكالسيكية

Sirloin Steak (250 g)
Served with seasonal vegetables, baked new potatoes or rice and
mixed salad béarnaise sauce or classic pepper sauce

) غرام250( ستيك فيليه
 البطاطا المخبوزة أو األرز صلصة بيرنيز أو صلصة الفلفل،تقدم مع الخضروات الموسمية
الكالسيكية

Fillet Steak (250 g)
Served with seasonal vegetables, baked new potatoes or rice and
mixed salad with béarnaise sauce or classic pepper sauce

قائمة طعام األطفال

 سنوات وما دون10 مناسب لألطفال

(Suitable for children 10 years & younger)














OR 2.100

OR 2.300

OR 2.400

رجل شبكة العنكبوت
يقدم تشيكن نغيتز مع صلصة الحلو والحامض والبطاطا المقلية

Spider Man’s Web
Chicken nuggets served with sweet and sour dips &
French fries

كالب الكثبان
هوت دوج لذيذ في لفافة ناعمة مع البطاطا المقلية

Dune Dogs
Yummy hot dog in a soft roll with French fries (B)

سلطان السلمندر
الدجاج ¼ رطل أو لحم البقر برغر مع جبن وبطاطا محمرة

Sultan of the Salamander
A succulent ¼ lb chicken or beef burger with cheese and
French fries (B) (D)






OR 2.200

سويغلي ويغليز
السباغيتي مع صلصة الطماطم واللحم مع الخبز والثوم

Squiggly Wiggly
Spaghetti with tomato and meat sauce, garlic bread (D)

الحلويات

DESSERTS




OR 3.000

كعكة الجبن مع الفراولة او التوت كولي
Baked Cheesecake with Strawberry or
Raspberry Coulis
أم علي التقليدية












OR 3.000
OR 3.000

OR 2.900
OR 3.000

Traditional Um Ali
)جوز الهند البافارية )جديد) (طبق مميز
يقدم مع كومبوت التوت
(signature) (NEW) Coconut Bavarian
Served with blueberry compote
)سلطة الفاكهة الطازجة (عادي أو مع اآليس كريم
Fresh Fruit Salad (plain or with ice cream)
موس الشوكوالته ماربل
Marble Chocolate Mousse

If you have any concerns regarding food allergies please inform us
Spicy dishes

Contains
pork

P

Contains
pork

Contains
alcohol

V

vegetarian dishes

All prices are in Omani Rials and subject to 17% service charge and Municipality Tax

Beverages



Hot Beverages
American / Black coffee
Espresso
Cappuccino
Café latte
Hot Chocolate
Traditional teas – English breakfast, green tea
Earl gray, Green Tea
Herbal teas – Chamomile, Jasmine

2.000
2.000
2.200
2.200
2.000
2.000
2.000
2.000

Soft Drinks & Water
Pepsi, Diet Pepsi, 7 UP, Miranda, Mountain Dew
Soda, Tonic water
Dolomia sparkling 500ml
Dolomia sparkling 1000 ml

1.800
1.800
1.900
3.000

Fruit Juice
Fresh Orange, lemonade, lemon with mint
Chilled Apple, Mango, Pineapple

2.400
2.000

Ice Blended Drinks
Chocolate Milk, Coffee, Fruit Smoothies & Milkshakes

2.400

Bottled / Canned Beers
Amstel Bottle
Corona / Budweiser
Heineken
Strongbow
Guiness

3.000
3.100
3.000
3.100
3.800

Draught Beers
Amstel
Heineken
Tiger

3.800
3.800
3.990

Wines

By Glass

By

3.300
3.300
3.300
5.500

16.000
16.000
16.000
22.000
79.000

Bottles
White Wine:
Red Wine:
Rose wines:
Sparkling:
Champagne:

Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pino Grigio
Merlot, Shiraz, Pinot noir
Pink Moscato
Andre Brut / Rose
Moet Chandon Brut

All prices are in Omani Rials and subject to 17% service charge & Tax

