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املرشوبات الروحية SPIRITS

املرشوبات املشّهية • الفريموت • املرشوبات املزة

 كامباري مز، تشينزانو بيانكو، تشينزانو ريد، دوبونيه

ريد، مارتيني مز

APERITIF • VERMOUTH 
• BITTERS
Campari Bitter, Cinzano 
Bianco, Cinzano Red, 
Dubbonet Red, Martini Dry

األفسنتني

برينو، بيمز منرب ون كاب

ABSINTHE
Pernod, Pimms No.1 Cup

الجن

 بيفيرت، جوردونز

GIN
Beefeater, Gordon’s Gin

الرم

كابنت مورجان بالك ليبل، بكاردي اليت رم، ماليبو

RUM
Captain Morgan Black Label, 
Bacardi Light Rum, Malibu

الفودكا

سمرينوف ريد ليبل، ستوليتشنايا

VODKA
Smirnoff Red Label, 
Stolichnaya 

التيكيال

تيكيال ساوزا

TEQUILA
Tequila Sauza

الويسيك

 تشيفاز ريجال، جلينمورانجي أوريجينال، كتي سارك،

 فيموس جروز،جوين ووكر ريد، جون جيمسون،  جي

 أند يب رير أولد سكوتش، كانيديان كلوب، جاك دانيلز،

جيم بيم، فات 69

WHISKEY
Chivas Regal, Glenmorangie 
Original, Cutty Sark, Famous 
Grouse, Johnnie Walker Red 
Label, John Jameson, J & B Rare 
Old Scotch, Canadian Club, 
Jack Daniel, Jim Beam, VAT 69

البرية

 بدوايزر )علبة معدنية(، فوسرتز )علبة معدنية(،

 هينكني )علبة معدنية

BEER
Budweiser (can), Foster’s (can), 
Heineken (can)

الكونياك

 هينييس معتق ممتاز، كورفوازييه معتق فاخر

COGNAC
Hennessy VS, Courvoisier VSOP

)

الشمبانيا والنبيذ CHAMPAGNE & 
WINES

فوارة SPARKLING WINE

 كونتي فوسكو كويف بروت
 نبيذ بلون ذهبي وفقاعات ناعمة مع رائحة الفواكه

الطازجة والزعرور

CONTE FESCO CUVEE BRUT
A golden colour with fine 
bubbles and nose of fresh fruit 
and hawthorn.

النبيذ الوردي ROSE WINE

ماتويس، ذي أوريجينال، الربتغال
 نبيذ شهي ذو مذاٍق ال يقاوم ولوٍن براق رائع. ميتاز

 بعبقه الكثيف الفاخر املؤلف من الزهور مع الطابع
 الجذاب الذي تتصف به أصناف النبيذ الجديد، ومذاق

.متوازن ذو تأثري ساحر

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 األبيض WHITE WINE
أناكينا، سوفينيون بالن، تشييل 2016

 نبيذ بنكهة قوية من الاليم والبوميلو والكشمش مع
.ملسات األعشاب املنعشة

ANAKENA, SAUVIGNON 
BLANC, Chile 2016 
Juicy flavours of lime, pomelo 
and gooseberries with hints of 
grass and fresh herbs; flavours 
are mostly upfront.

شاردونيه هارديز ذا ريدل، أسرتاليا 2017
 عبق يفوح بالفواكه االستوائية والفواكه ذات النوى
 كالدراق والبطيخ واألناناس، مع مذاق غني بنكهات

.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.

 سيمونسيج، جيفورتس تراميرن، شتيلنبوش، جنوب
أفريقيا 2011

.فواكه استوائية يانعة وروائح التوابل الغنية

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

النبيذ األحمر RED WINE
 هارديز ذا ريدل كابرينيه مريلو، ساوث إيسرتن، أسرتاليا

2016
 نبيذ متوسط املذاق غني بنكهات الكشمش األسود

 والقرفة عىل خلفية من نكهات الفانيليا والبلوط الناعمة
.الحلوة

HARDY’S THE RIDDLE, 
CABERNET MERLOT, 
South Eastern, 
Australia 2016
Medium bodied with rich 
blackcurrant and cinnamon 
flavours with soft, sweet, 
vanilla oak in the background.

 أناكينا ’بريدمان سرييس‘ كابرينيه سوفينيون، تشييل
2016

ً  نبيذ قوي املذاق بنكهة العليق والخوخ الغنية يرتك أثرا
.طويالً يف الفم

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.

البورت
كوكبرينز سبيشال ريزيرف

PORT
Cockburn’s Special Reserve


