
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The Bar  “Opening Hours”  
 
Weekdays (Sunday to Thursday) Lunch: 12:00 PM – 03:00 PM 

 Dinner: 06:00 PM – 11:00 PM 
 
 

Beverage Service: 12:00 PM -3:00 PM & 6:00 PM to 11:00 PM 
 

Friday beverage service: 2:00 PM to 11:00 PM 



 

 

SOUPS: 
 
Cream of Tomato Soup            2.500 
Served with bread croutons & Lemon Wedge (V) 
 

Traditional Lentil Soup            2.500 
Lentil Soup bread croutons & Lemon Wedge (V) 
  

Soup of the day           2.500 

Daily soup from the buffet  
  

 SALADS AND APPETIZERS:  
 

    
Smoked Salmon         6.000 
Served with the traditional garnishes (S) 

 
Traditional Caesar Salad with Grilled Chicken     4.500 

 Romaine Lettuce with Homemade Caesar dressing,  
 Bread Croutons and Parmesan shavings (S) (D) 

 

Salad Nicoise           4.800 
Served with Green Beans, Olives, Tuna, Potato, Anchovies and  
French dressing (S)  

 

Greek Salad             4.600 
Fresh vegetables, olives and cubes of crumbly Feta Cheese  
with Oregano dressing (V) (D) 

 

Green Salad            3.600 
Served with your choice of Herb Vinaigrette, Balsamic or French (V) 

 

Three farm eggs cooked any style           3.500 
With your choice of turkey or pork bacon, beef or pork sausages, hash brown potatoes  
and grilled tomatoes (E) (B)  

 

Assorted Cold Mezza Platter          4.700 
Hommous, moutabal, fattoush, labneh & pickled olives (V) 
 
 
 
 




















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



 

 

 SANDWICHES, SNACKS, PIZZA AND PASTA:  
 

The Bar Combo Platter (2persons)   
Golden fried mozzarella sticks, stuffed jalapenos, fried chicken wings, fried calamari,   5.200 

onion rings, potato wedges served with a duo of tartar sauce and sweet chili sauce(S)(E) 

 

Club Sandwich            5.000 
Toasted white bread layered with fried egg, crispy turkey bacon,  

          Chicken, cheddar cheese and tomato served with French fries & coleslaw (E) (S) 
 
 

Sandwich of your choice (plain or toasted)         4.600                                                                       
Choice of turkey ham, cheese, tuna, chicken or roast beef  

          served with French fries and coleslaw  
 
 

Arabic Sandwich Roll            4.600                                                                 
Pita bread filled with sautéed strips of chicken and vegetables with  

          tahina sauce served with French fries & pickles  
 

The Classic Burger          5.200 
Any style: cheese, egg or plain, served on a sesame bun,  
garnished with lettuce, tomato and served with French fries  and coleslaw (B) (E) (D) 
 

Steak Sandwich          5.200 
With sautéed bell peppers, onions, mushrooms, 
melted mozzarella and cajun spiced potatoes (B) (D) 
 

Vegetable Sandwich           4.100 
Ciabatta Bread with Grilled vegetables, Mushrooms, Tomatoes,                    
Arugula, basil pesto and olives tapenade (V) 
 
 

Margherita Pizza           5.000 
Tomato, mozzarella and oregano (D) 
 

Quattro Fromaggi           5.500 

Four cheeses, tomato paste and fresh basil (D) 
 

Penne Primavera          5.500 
Past with a mix of fresh vegetables cooked in butter sauce  
   

Stir Fry Vegetables Noodles        5.500 
Mix of fresh vegetables tossed with noodles and soya sauce (E) (V)  

                                         
Spaghetti a la Bolognaise or Napolitana        5.500 

Traditional Italian spaghetti in a rich minced meat sauce or in a  
Light tomato sauce served with parmesan cheese (B)  
 

 
 
 



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

Fast & Fresh; Freshly prepared food delivered to you within 15 minutes since the order have been placed 



 

 

 MAIN COURSES:  
(From the land and oceans) 

 
  

Machlee Biryani            5.900 
Fish tempered with mustard seed, curry leaves and garlic cooked  
with coconut flavoured rice served with raita, chutney, pickles  
and pappadams 

 

Curry of your choice (Chicken, Fish or Lamb)      5.900 
Served with steamed rice, papadams, chutney and pickles 
 
 

Mixed Vegetable Curry           5.000 
Served with steamed rice, papadams, chutney and pickles 
  
Oriental Mixed Grill          8.500                                                          
Lamb chops, kofta, shish taouk, shish kebab served with grilled  
vegetables, French fries and garlic sauce (B)  
  

Grilled Gulf Prawns          9.000                                                          
From the Arabian gulf served with a lemon butter sauce,  
garden vegetables and steamed rice (S) 
 
 

Grilled Hammour Fillet          7.500                                                          
Served with lemon butter or coriander butter sauce,  
your choice of boiled potatoes, pilaf rice or grilled vegetables (S) 
 
 

Sirloin Steak (200 g)          9.000                                                          
Served with seasonal vegetables, baked new potatoes or rice  
and mixed salad béarnaise sauce or classic pepper sauce (B)  
  

 

Fillet Steak (200 g)          9.500                                                          
Served with seasonal vegetables, baked new potatoes or rice  
And mixed salad with béarnaise sauce or classic pepper sauce (B) 

    
 

Meat Salona           6.500                                                          
Omani dry lamb stew with rice makbous style (B)  

 

Samak Moutafai           7.000                                                   
 Tuna fish cooked Omani style simmered in tomato salona sauce (S) 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
 

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



 

 

KIDS MENU:  
(Suitable for children 10 years & younger) 
 
  

Spider Man’s Web           2.100 
Chicken nuggets served with sweet and sour dips & French fries  
  

Dune Dogs            2.300 
Yummy hot dog in a soft roll with French fries (B) 
  

Sultan of the Salamander         2.400                                                                                      
A succulent ¼ lb chicken or beef burger with cheese and French fries (B) (D) 
  

Squiggly Wiggly          2.200 
Spaghetti with tomato and meat sauce, garlic bread (D) 
 
  

  

 DESSERTS:  
 
Hot Chocolate fondant, vanilla sauce, milk chocolate ice cream   2.900 
(D) (E) (G) 
  

Vanilla Crème Brûlée with Mixed Fruits (D) (E)     2.500 
 

Baked Cheese Cake with Strawberry or Raspberry Coulis    2.800 
 

Traditional Um Ali           2.700    
 

 

Fresh Fruit Salad (plain or with ice cream)      2.000 
 

Marble Chocolate Mousse (D) (G) (E)       2.700                                                                                  
 

Selection of Baskin-Robbins Ice Cream        
(Kindly ask for our ice cream menu)  (D) (E) (G)  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













All prices are in Omani Rials and subject to 17% service charge & Tax 
(12/14) 



 

 

 Beverages: 
 

Hot Beverages 
 

American / Black coffee          2.000 
Espresso            2.000 
Cappuccino            2.200 
Café latte             2.200 
Hot Chocolate           2.000  
English breakfast, Green tea        2.000 
 Moroccan tea, Camomile, Jasmine,        2.000 
 

Soft Drinks & Water  
 

Pepsi, Diet Pepsi, Seven up, Miranda        1.800 
Soda, Tonic water           1.800 
Perrier small           1.900 
San Pellegrino Large          3.000 

 
Fruit Juices 
 

Fresh Orange, lemonade, lemon with mint      2.400 
Chilled Apple, Mango, Pineapple        2.000 
 

Ice Blended Drinks 
 

Chocolate Milk, Coffee, Fruit Smoothies & Milkshakes    2.400 
 

Bottled / Canned Beers 
 

Amstel & Amstel Light Can       3.000 / 3.100 
Heineken           3.000 
Corona/ Budweiser         3.100 
Guinness           3.800 
 

Draught Beers 
 

Fosters          3.990 / 2.600 
Heineken          3.800 / 2.500 
Tiger           3.990 / 2.600 
 

White Wine: Sauvignon Blanc, Chardonnay       3.300 
Red Wine   : Merlot, Shiraz        3.300 
 

All prices are in Omani Rials and subject to 17% service charge & Tax (8/8/19) 



 

 

 حساءال:  

 
           ٢. ٥٠٠                                                        حساء كريم الطماطم

 (V) تقدم مع خبز محمص والليمون 
 

       ٢. ٥٠٠                                                      حساء العدس التقليدية
   (V) الليمونمع الخبز المحمص  وحساء العدس 

 

     ٢. ٥٠٠                                                                            حساء اليوم

  الحساء اليومي من بوفيه

  

 والمقبالت: اتالسلط  
 

               ٦ .٠٠٠                                            سمك السلمون المدخن
  ( S)  التقليدية المقدمات مع  يقدم

 

٤                   سلطة قيصر التقليدية مع دجاج مشوي  .5MM 

  (D) (S) البارميزان جبنة و قيصر،الخبز المحمص صلصةرومين مع الخس 
 

 ٤ .٨٠٠                                                                            نيسوازسلطة 

  (S)يةفرنسال الصلصة مع الفاصوليا الخضراء، الزيتون، التونة، البطاطا، األنشوجة  تقدم
 

 ٤ .٦٠٠                                                                       يونانيةسلطة 
  (D) (V)األوريجانوصلصة مع  الفيتا متفتت ةمكعبات جبن,زيتون ,طازجة  خضروات

 

    ٣. ٦٠٠                                                                             خضراء سلطة

  (V) أو الفرنسية يكمع اختيارك من صلصة الخل، البلسم تقدم
 

 ٤ .٦٠٠                                                                      بيضتان حسب الطلب
  (B)(E)يقدم معها لحم ديكالحبش أو الخنزير المقدد)بايكون( أو نقانق لحم البقر أوالخنير مع

 الطماطم المشوية والطاطس الهاش براون 
 

       ٤ .٧٠٠                                                                     بارد ةطبق مز
  (V) تاللالمخو  زيتون,، فتوش، لبنة متبل، حمص

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 







  :والباستا البيتزا ,تالمقبال السندويشات,
 

          ٥.٥٠٠                                                                 طبق البار الكومبو
 المحشو, أجنحة دجاج مقلية, كاالماري مقّلي , هالبينوال أصابع جبنة الموزاريال الذهبية المقلية, 

  (E) (S)  البصل المقلية, بطاطس ودجز مقلية تقدم مع صلصة التارتار وصلصة التشيلي الحلوةحلقات 
 

           ٥.٠٠٠                                                              ساندويتشكلوب 
 المقدد خبز األبيض المحمص مع البيض المقلي وشرائح الديك الرومي      

الضرائبضريبة خدمة و  %١٧جميع األسعار هي بالريال العماني وهي تخضع ل  



 

 

  (S) (E) الشيدر والطماطم يقدم مع بطاطس محمرة وكول ةجبن,ولحم  الدجاج       
 

  ٤ .٦٠٠                                        (ساندويتش من اختيارك )عادي أو محمص
 والدجاج أو لحم البقر,التونة ,الجبن ,، الديك الرومي المقدداختيار لحم       

  محمرة وسلطة الكرنبتقدم مع بطاطس  المشوي      
 

       ٤ .٦٠٠                                                              ساندويتش العربي 
  خبز بيتا مليئة سوتيه شرائح من الدجاج والخضروات مع      

  والمخلالتصلصة الطحينة مع البطاطس المقلية       
 

   ٥ .٢٠٠                                                                      كالسيك برغر
 : الجبن، البيض أو عادي، خدم على كعكة السمسم، نوعأي 

  (D) (E) (B) وسلطة الكرنب مزخرف مع الخس والطماطم وتقدم مع بطاطس محمرة
 
 

       ٥ .٢٠٠                                                               ستيك ساندويتش
  (B) موتزاريال والكاجون متبل البطاطا ،مقلي مع الفلفل ، البصل، الفطر ستيك

 

   ٤. ١٠٠                                                                    ساندويتش الخضروات
 (V)سياباتا المشوي مع الخضار، الفطر، الطماطم، الخبز

 تابونادجرجير، بيستو الريحان والزيتون 
 

                    ٥ .٠٠٠                                                              بيتزا مارغريتا
  (D)الموزاريال والزعتر,الطماطم 

 
 

                    ٥ .٠٠٠                                                            فروماجي بيتزا كواترو
  (D) زجالجبن، معجون الطماطم والريحان الطا أنواع منأربعة

  

                         ٥.٥٠٠                                                     بينيه بريمافيرا 
 باستا مع الخضار الطازجة المطهوة مع صلصة الزبدة

 

          ٥.٥٠٠         نودلز بالخضار مطهوة ستير فراي
  (V) (E)هوة مع النودلز واصلصة الصويامزيج من الخضار الطازجة المط

 
 

                          ٥.٥٠٠                                            السباغيتي بولونيز أو نابوليتانا
  السباغيتي االيطالية التقليدية في صلصة اللحم المفروم الغنية أو في

  (B) بارميزانالصلصة الطماطم الخفيفة مع جبنة 
 

 

 

 

 
 

 الرئيسية األطباق:  
 

  من األرض والمحيطات
 

                  ٩٠٠.٥                                                              ماكلي  برياني
  األسماك مع بذور الخردل وأوراق الكاري والثوم المطبوخ

  والبابادام المخلالت, ريتااليقدم مع صلصة ,جوز الهند  بنكهة مع األرز
 

الضرائبضريبة خدمة و  %١٧العماني وهي تخضع لجميع األسعار هي بالريال   



 

 

                  ٩٠٠.٥                            الكاري من اختيارك )دجاج، سمك أو الخروف(
  والمخلالت الباباداممع األرز على البخار،  يقدم

                  ٠٠٠.٥                                                                  كاري الخضار
  والمخلالت الباباداممع األرز على البخار،  يقدم

 

               ٥٠٠.٨                                               المشكلة الشرقية اويشمال
 ، كفتة، شيش طاووق، شيش كباب يقدم مع ريش غنم

  (B) البطاطس المقلية وصلصة الثوم,الخضروات 
 

                     ٠٠٠.٩                                                          ربيان مشوي الخليج
  (S)الخضراوات واألرز , مع صلصة زبدة الليمون  يقدممن الخليج العربي  

 
 

                     ٥٠٠.٧                                                           مشويهامور  فيليه 
 زبدة، والالليمون أو صلصة الكزبرةومع زبدة  يقدم

  (S) واألرز بيالف أو الخضار المشويةأاختيارك من البطاطا المسلوقة 
 

                     ٠٠٠.٩                                           غرام( 200ستيك لحم الخاصرة )
 صلصة بيرنيز  تقدم مع الخضروات الموسمية، البطاطا المخبوزة أو األرز

  (B) أو صلصة الفلفل الكالسيكية
 

  ٥٠٠.٩                                                     غرام( 200ستيك فيليه )
 تقدم مع الخضروات الموسمية، البطاطا المخبوزة أو األرز 

  (B) صلصة بيرنيز أو صلصة الفلفل الكالسيكية
 

 

               ٥٠٠.٦                                                                 باللحم  الوناص
  (B) مشبوسالعماني مع األرز يخنة اللحم 

 

               ٠٠٠.٧      مطفاي                                                              سمك
  (S) أسماك التونة الطراز العماني الجاهزة يجيش في صلصة الطماطم سالونا

 
 

            

 
 

 











 :قائمة طعام األطفال 
  وما دونسنوات  10مناسب لألطفال 

 
 

               ١٠٠.٢                                                          العنكبوت شبكةرجل 

الضرائبضريبة خدمة و  %١٧جميع األسعار هي بالريال العماني وهي تخضع ل  



 

 

  الحلو والحامض والبطاطا المقلية صلصةمع  تشيكن نغيتز يقدم
 

               ٣٠٠.٢                                                                   الكثبان كالب
  المقلية اناعمة مع البطاط هوت دوج لذيذ في لفافة

 

               ٤٠٠.٢                                                               مندرلسلطان الس
  محمرة االبقر برغر مع جبن وبطاطرطل أو لحم ¼ الدجاج 

 

                ٢٠٠.٢                                                               سويغلي ويغليز 
  الخبز والثوممع السباغيتي مع صلصة الطماطم واللحم 

 
 
 
 
 

 الحلويات:  
 

 

  ٩٠٠.٢   فوندان الشوكوالته مع صلصة الفانيال واآليس كريم بنكهة الشوكوالته بالحليب    
 

 

  ٥٠٠.٢                           (E) (D)   كريم بروليه الفانيليا مع الفواكه المختلطة
              
 

 ٨٠٠.٢     التوت أوصلصة الفراولة صلصة مع المخبوزة كعكة الجبن
 

 ٧٠٠.٢                                                       (D) ة      علي التقليدي أم
               

  ٠٠٠.٢      (              سلطة الفاكهة الطازجة )عادي أو مع اآليس كريم
 

  ٧٠٠.٢                             (G) (E) (D)    ماربل  موس الشوكوالته

 

                                           باسكن روبنزمن  اآليس كريم كاختيار
    (G) (E) (D)       ( )اطلب قائمة األيس كريم

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
                  
 
 
 

 
 
 

 :المشروبات
 

 الساخنة :المشروبات 
 

الضرائبضريبة خدمة و  %١٧جميع األسعار هي بالريال العماني وهي تخضع ل  



 

 

 ٠٠٠.٢                     سوداء /قهوة أمريكية 

 ٨٠٠.١           ا سبرسو 
 ٨٠٠.١            كابوتشينو

 ٨٠٠.١              كافيه التيه 

 ٥٠٠.١                               الشوكوال الساخن

   ٠٠٠.٢                اإلفطار اإلنجليزية، الشاي األخضر شاي -الشاي التقليدية 

   ٠٠٠.٢       البابونج والشاي الياسمين شاي –شاي االعشاب  
  

 المشروبات الغازية والمياه 
 

 ٤٠٠.١           كوكاكوال, كوال دايت, سبرايت, فانتا 

 ٤٠٠.١           ماء التونيك والصودا

 ٠٠٠.٢           مياه غازية صغيرة  بيريه

 ٠٠٠.٣           بيليغرينومياه غازية كبيرة سان 
 

 عصير الفواكه 
 

 ٤٠٠.٢        ليمون مع النعناعليموناضا, برتقال, الطازجة 

 ٧٠٠.١           , أناناسانغ اتفاح, مالمبردة 

 

 المشروبات المثّلجة 
 

           ٤٠٠.٢      الشوكوالته مع الحليب, القهوة, سموثيزيس الفواكه ومخفوق الحليب
 

 زجاجات البيرة 
 

           ٦٠٠.٢          أمستيل, أمستيل اليت

           ٦٠٠.٢            فوسترز 

           ٦٠٠.٢          بادوايزر /هاينيكين 

           ٦٠٠.٢            كورونا

           ٦٠٠.٢           سترونغبو

           ٨٠٠.٢            غينيس
 

 البيرة درافت 

           ٩٠٠.٢            فوسترز

           ٩٠٠.٢            هاينيكين

  ٩٠٠.٢            بادوايزر
 

 كأس من النبيذ 
 

  ٠٠٠.٣         سوفينيون بالنش, شاردونيه: النبيذ األبيض

 ٠٠٠.٣         مورلو, شيراز, سيراه: النبيذ األحمر

الضرائبضريبة خدمة و  %١٧جميع األسعار هي بالريال العماني وهي تخضع ل  


