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اإلفطار BREAKFAST
(متاح من الساعة 4:30 صباحا حتى 11:30 صباحاً) (Available from 4:30 am 

to 11:30 am) 

بيض
يطهو حسب رغبتك

EGGS
Cooked to your liking 

بيض بينديكت
 بيض مسلوق بدون قرش، سلمون مدخن، كعك إنجليزي

مع الصلصة الهولندية

EGG BENEDICT 
Soft poached egg, smoked 
salmon, English muffin 
with Hollandaise sauce

أومليت
مع حشو من االختيارات التالية

 لحم تريك، جبنة شيدر، بصل، مارشوم، طامطم، فلفل
أخرض، بصل أخرض، سبانخ، فلفل أخرض حار

OMELETE 
WITH A CHOICE OF FILLINGS:
Turkey ham, cheddar cheese, 
onion, mushroom, tomato, 
green capsicum, scallion, 
spinach and green chilies

وافلز*
مع اضافات من اختيارك

نوتيال، كومبوت توت، رشائح املوز

WAFFLES *
WITH A CHOICE OF TOPPING: 
Nutella, berry compote, 
sliced banana 

بانكيك 
مع رشاب اإلسفندان

PANCAKES  
With maple syrup

 عصيدة الشوفان
مع احدى االضافات التالية

رشائح املوز، العسل، زبيب أو مكرسات

OATMEAL PORRIDGE 
WITH CHOICES OF TOPPINGS: 
Sliced banana, honey, 
raisins or nuts

إفطار هندي INDIAN 
BREAKFAST

رافا أوتهابام *
مع سامرب وصلصة

RAVA UTTHAPPAM * 
With sambar and chutney

خبز الشباىت
مع بطاطس ألو بهاجي

CHAPATTI
With aloo bhaji

 ARABIC افطار عريب
BREAKFAST

شاكشوكة
 بيض مسلوق يف صلصة الطامطم والفلفل والبصل يقدم

مع الخبز العريب

SHAKSHOUKA 
Eggs poached in a sauce of 
tomatoes, bell peppers and 
onions served with Arabic bread

*Contains nuts or nut products ** May contain allergen
*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات 

Vegetarian dishes
أطباق نباتية

Mild spicy
حار معتدل ** قد تحتوي عىل مسببات حساسية 

شوربة اليوم SOUP OF THE 
DAY 

سالطة SALAD
سلطة سيزار مع دجاج محمر كاجني **

 يقدم مع جبنة برميجان مقشور واألنشوجة وقطع الخبز

املحمص بالثوم

CAESAR SALAD WITH 
CAJUN SEARED CHICKEN **
Served with shaved Parmesan 
cheese, anchovies and garlic 
croûtons

SNACKS وجبات خفيفة
بروشيتا

 خبز محمص مع الطامطم الطازجة والريحان وجنب

البارميزان

BRUSCHETTA
Toasted bread with fresh 
tomato, basil and parmesan

ناتشوز مقرمش

مغطاة بصوص الجبنة

CRISPY NACHOS
Topped with cheese sauce

لحم بقري ساتاي*

مع الجزر، سلطة امللفوف سلو، صوص الفول السوداين

BEEF SATAY *  
With carrot, cabbage slaw 
and peanut sauce

الربجر وامللفوف BURGER & WRAP
هوت دوج

 مع مخلل امللفوف، مايونيز، كاتشاب، خردل ديجون يقدم

مع البطاطس املقلية

HOTDOG
With sauerkraut, mayo, 
ketchup and Dijon mustard 
served with French fries

برجر الخرضوات

فطرية الخرضوات املقلية تقدم مع البطاطس املقلية

VEGETABLE BURGER
Deep-fried vegetable patty with 
served with French fries

بيف برجر )برجر لحم البقرى)

 صوص الباربيكيو، طامطم طازجة، خيار، لوتس، صوص

 املايونيز بالفلفل الحار، فطرية اللحم البقري وتقدم مع

بطاطس محمرة

BEEF BURGER
Barbecue sauce, fresh 
tomato, cucumber, lettuce, chili 
mayonnaise sauce, beef patty 
served with French fries

لفائف دجاج تيكا

  دجاج متبل بالتوابل الهندية مطبوخ يف فرن طيني  مع

الخس ،الطامطم ، البصل امللفوف بخبز تورتيال

CHICKEN TIKKA WRAP
Chicken marinated with Indian 
spices cooked in clay oven and 
lettuce, tomato, onion wrapped 
with tortilla bread

ساندوتش فالفل **

معمول من خبز البيتا

FALAFEL SANDWICH ** 
Made with pita bread

*Contains nuts or nut products ** May contain allergen
*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات 

Vegetarian dishes
أطباق نباتية

Mild spicy
حار معتدل ** قد تحتوي عىل مسببات حساسية 



نبايت VEGETARIAN
خرضوات املوسم

مشوية، مطهوة عىل البخار أو سوتيه 

SEASONAL VEGETABLES  
Grilled, steamed or sautéed

رشية لحم مع خرضوات مشكلة وخبز

 قطع صغرية من الخضار املقلية تقدم مع الطامطم الحارة

والبصل

BREADED MIX VEGETABLE 
CUTLET
Deep-fried vegetable cutlet 
served with spicy tomato, 
onion coulis

اختيارات صحية HEALTHY 
OPTIONS

سلطة الكينوا

 الكينوا الصحية مع خليط متوازن من الفلفل األخرض

(والرمان والخيار (276,5 سعر حراري

ساندوتش خرضوات

 طامطم، بصل، فلفل، كوسة، مايونيز كايجن يف خبز

السياباتا اإليطايل يقدم

 .(مع سالطة بتتبيلة الليمون ( 377,2 سعر حراري 

QUINOA SALAD 
Healthy quinoa with a 
balanced mixture of bell 
pepper, pomegranate and 
cucumber (276.5 Calories)

VEGETABLE SANDWICH  
Tomato, onion, pepper, 
zucchini, Cajun mayo in 
Ciabatta served with salad 
in lemon dressing 
(377.2 Calories)

باستا PASTA
 السبانخ ورافيويل الجبنة ريكوتا**/* 

مكرونة إسباجيتي *

يقدم مع صوص من إختيارك

 طامطم وريحان، كرمية ومرشوم، بيستو، بولونيز، و أرابياتا

مغطاة بجبنة بريميجان

SPINACH AND RICOTTA 
CHEESE RAVIOLI */** 

SPAGHETTI PASTA *
ACCOMPANIED WITH YOUR 
CHOICE OF SAUCE: 
Tomato and basil, cream and 
mushroom, pesto, Bolognese 
and arrabbiata topped with 
Parmesan cheese 

الزانيا باللحم

 طبقات املكرونة املطبوخة مع يخنة اللحم البقري وصوص

الباشميل

MEAT LASAGNA 
Baked and gratinated layered 
pasta with beef ragout 
and Béchamel sauce

*Contains nuts or nut products ** May contain allergen
*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات 

Vegetarian dishes
أطباق نباتية

Mild spicy
حار معتدل ** قد تحتوي عىل مسببات حساسية 

هندي
يقدم مع أرز بسمتي عىل البخار أو خبز شابايت

INDIAN 
Served with steamed basmati 

rice or chapatti bread

خرضوات كاري مشكل MIXED VEGETABLE CURRY

زبدة الدجاج * BUTTER CHICKEN *

الرشق األقىص FAR EASTERN 

شوربة توم يوم*

 شوربة الروبيان التايالندية مع حشيشة الليمون، أوراق

الليمون، الخولنجان وصلصة السمك

TOM YUM SOUP *

Thai shrimp soup with lemon 

grass, lime leave, galangal and 

fish sauce

 طبق تاى جرين كارى **

(الكاري األخرض التايلندي)

 دجاج ، روبيان وخضار ويقدم مع األرز املطهو عىل البخار

THAI GREEN CURRY **

(Chicken, Prawns & Vegetable)

Served with steamed rice

الجنب CHEESE  
رسفيس جنب متنوع

مع املقرمشات والصلصة

ASSORTED CHEESE 
PLATTER 
With crackers and chutney

*Contains nuts or nut products ** May contain allergen
*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات 

Vegetarian dishes
أطباق نباتية

Mild spicy
حار معتدل ** قد تحتوي عىل مسببات حساسية 


