 الشمبانيا والنبيذCHAMPAGNE &
WINES

 الشمبانياCHAMPAGNE
(مويت & شاندون (خليط محصول عدة مواسم
عبق فواح يكشف عن مزيج من الفواكه ذات اللب
 إىل جانب روائح،األبيض والحمضيات وملسات الزهور
املحاصيل الشقراء التي تفيض بالجاذبية؛ ومذاق مغ ٍر
يجمع بني السخاء واألناقة من خالل توليفته الغنية
بالنكهات الفريدة وقوامه السلس الذي يتوج بإحساس
ناعم بالهشاشة للوصول إىل التوازن املثايل يف عامل
الشمبانيا الساحر.

 املرشوبات الروحيةSPIRITS
 املرشوبات املش ّهية • الفريموت • املرشوبات املزةAPERITIF • VERMOUTH
، مارتيني مز، مارتيني بيانكو، دوبونيه ريد، • كامباريBITTERS
 مارتيني روسوCampari, Dubbonet Red,

Martini Bianco, Martini Dry,
Martini Rosso

 النبيذ الورديROSE WINE

 األفسنتنيABSINTHE
 بيمز منرب ون كاب، برينوPernod, Pimms No.1 Cup

 الربتغال، ذي أوريجينال،ماتويس
 ميتاز.نبيذ شهي ذو مذاقٍ ال يقاوم ولونٍ براق رائع
بعبقه الكثيف الفاخر املؤلف من الزهور مع الطابع
 ومذاق،الجذاب الذي تتصف به أصناف النبيذ الجديد
متوازن ذو تأثري ساحر.

 الجنGIN
 بيفيرت، جوردونز جني، بومباي سافريBombay Sapphire, Gordon’s Gin,
Beefeater

 الرمRUM
 كابنت، بكاردي اليت رم، كابنت مورجان بالك ليبلCaptain Morgan Black Label,
 ماليبو، مورجان سبايس جولدBacardi Light Rum, Captain

MATEUS, THE ORIGINAL,
Portugal
A very appealing and bright
hue. On the whole, it is a fresh
and seductive wine with fine
and intense bouquet and all the
joviality of young wines. In the
mouth, it is well balanced and
tempting wine.

 النبيذ األبيضWHITE WINE
2016  تشييل، سوفينيون بالن، أناكيناANAKENA, SAUVIGNON
Chile 2016
 نبيذ بنكهة قوية من الاليم والبوميلو والكشمش معBLANC,
Juicy flavours of lime, pomelo
ملسات األعشاب املنعشة. and gooseberries with hints of

Morgan Spiced Gold, Malibu

grass and fresh herbs; flavours
are mostly upfront.

 الفودكاVODKA
 جراي جوس، أبسولوت بلوAbsolut Blue, Grey Goose
 التيكيالTEQUILA
 خوسيه كويرفو جولد، تيكيال ساوزاTequila Sauza, Jose Cuervo Gold
الويسيك
، جلينفيديش، تشيفاز ريجال،جوين ووكر بالك ليبل
، جون جيمسون، داملور، فيموس جروز،كراون رويال
 جاك، كانيديان كلوب،جي أند يب رير أولد سكوتش
 جلينمورانجي، جيم بيم،دانيلز

MOET & CHANDON N.V
Its aromas are radiant,
revealing bright white-fleshed
fruits, citrus fruits, floral
nuances and elegant blond
notes. The palate is seductive,
richly flavourful and smooth
combining generosity and
elegance, followed by a
delicately fresh crispiness,
to reveal the magical balance
of Champagne.

WHISKEY
Johnnie Walker Black Label,
Chivas Regal, Glenfidich,
Crown Royal, Famous Grouse,
Dalmore, John Jameson, J&B
Rare Old Scotch, Canadian Club,
Jack Daniel, Jim Beam,
Glenmorangie

2017  أسرتاليا،شاردونيه هارديز ذا ريدل
عبق يفوح بالفواكه االستوائية والفواكه ذات النوى
 مع مذاق غني بنكهات،كالدراق والبطيخ واألناناس
الدراق األبيض واألصفر وملسات الفانيليا الخفيفة.

HARDY’S THE RIDDLE,
CHARDONNAY,
Australia 2017
The bouquet has lifted tropical
and stone fruit characters of
peach, melon and pineapple.
The palate has juicy fruit
characters of white peach,
yellow nectarine and subtle
hints of vanilla.

 جنوب، شتيلنبوش، جيفورتس تراميرن،سيمونسيج
2011 أفريقيا
فواكه استوائية يانعة وروائح التوابل الغنية.

SIMONSIG, Gewurztraminer,
Stellenbosch, South Africa
2011
Lush tropical fruits and rich
spicy aromas.

 النبيذ األحمرRED WINE
 أسرتاليا، ساوث إيسرتن، هارديز ذا ريدل كابرينيه مريلوHARDY’S THE RIDDLE,
MERLOT,
2016 CABERNET
South Eastern,
 نبيذ متوسط املذاق غني بنكهات الكشمش األسودAustralia 2016
 والقرفة عىل خلفية من نكهات الفانيليا والبلوط الناعمةMedium bodied with rich
and cinnamon
الحلوة. blackcurrant
flavours with soft, sweet,

 البريةBEER
 فوسرتز،) بدوايزر (علبة معدنية،) كورونا (زجاجةCorona Beer (bottle),
( هينكني (علبة معدنية،) )علبة معدنيةBudweiser (can), Foster’s (can),
Heineken (can)

vanilla oak in the background.

 الكونياكCOGNAC
 رميي مارتن معتق فاخر، هينييس معتق ممتازHennessy VS, Remy Martin

 تشييل،أناكينا ’بريدمان سرييس‘ كابرينيه سوفينيون
2016
ً نبيذ قوي املذاق بنكهة العليق والخوخ الغنية يرتك أثرا
طويالً يف الفم.

VSOP

 الليكورLIQUEURS
 جاليانو، تيا ماريا،كاهلوا، بيليزBaileys, Kahlua, Tia Maria,

FCL01

Galliano

ANAKENA ‘BIRDMAN
SERIES’ CABERNET
SAUVIGNON, Chile 2016
A full-bodied wine with bramble
and plum characters, Anakena
Cabernet Sauvignon has a rich
palate packed with juicy fruit
and a lingering finish.

 البورتPORT
 يريز تاوين10  تيلورزTaylor’s 10 Years Tawny

