 شوربة اليومSOUP OF THE

 اإلفطارBREAKFAST

DAY

(11:30  صباحاً حتى الساعة4:30 ( يقدم من الساعةAvailable from 4:30 am
ً )صباحاto 11:30 am)

 السلطةSALAD

 البيضEGGS
 يطهو حسب اختياركCooked to your liking

*  سلطة سيزار مع دجاج محمر كاجنيCAESAR SALAD WITH
 يقدم مع جبنة برميجان مبشور واألنشوجة وقطع الخبزCAJUN SEARED CHICKEN *
 املحمص بالثومServed with shaved Parmesan

 بيض بينديكتEGG BENEDICT
 كعك إنجليزي، سلمون مدخن، بيض مسلوق بدون قرشSoft poached egg, smoked
 مع الصلصة الهولنديةsalmon, English muffin

cheese, anchovies and garlic
croûtons

with Hollandaise sauce

أومليت
مع حشو من االختيارات التالية
 فلفل، طامطم، مارشوم، بصل، جبنة شيدر،لحم الرتيك
 فلفل أخرض حار، سبانخ، بصل أخرض،أخرض

 صلطة اآلسيوية املشكلة مع فاهيتا الدجاجASIAN MIX SALAD
،  صلطة اآلسيوية املشكلة مع زيت الزيتون بالليمونWITH CHICKEN FAJITA
 والجبنة البارميزان، رشائح دجاج جوليانAsian mix salad with

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

lemon olive oil dressing,
julienne chicken and
parmesan cheese

* بانكيك باللنب الرايب (زبدة اللنب/ )وافلزWAFFLES/ BUTTERMILK
 مع اضافات من اختياركPANCAKES *
 رشائح املوز، كومبوت توت، نوتيالWITH A CHOICE OF
TOPPING:
Nutella, berry compote,
sliced banana

 وجبات خفيفةSNACKS
 بروشيتاBRUSCHETTA
 خبز محمص مع الطامطم الطازجة والريحان وجنبToasted bread with fresh
 البارميزانtomato, basil and parmesan

 )الخبز فرنيس املحمص (التوست الفرنىسFRENCH TOAST
 مع كومبوت العسل والتوتWith honey and berry

 لحم بقري ساتيةBEEF SATAY *
 مع الجزر وسلطة امللفوف وصوص الفول السوداينWith carrot, cabbage slaw
*

compote

and peanut sauce

 إفطار هنديINDIAN

 بافلو أجنحة الدجاجBUFFALO CHICKEN WINGS
 أجنحة دجاج طازجة مقلية عىل الهادئ واملطبوخة معSlow cooked tender fried chicken
 الصوص حارةwings with hot sauce

BREAKFAST

* رافا أوتهابامRAVA UTTHAPPAM *
 مع سامرب وصلصةWith sambar and chutney

 رشائح الخرضوات املشكلةBREADED MIX
 قطع صغرية من الخضار املقلية تقدم مع الطامطم الحارةVEGETABLE CUTLET
 والبصلDeep-fried vegetable cutlet

 خبز الشباىتCHAPATTI
 مع بطاطس ألو بهاجيWith aloo bhaji

served with spicy tomato,
onion coulis

 إفطار عريبARABIC

 الربجر والساندوتشاتBURGER &

BREAKFAST

()تقدم معها بطاطس محمرة

 شاكشوكةSHAKSHOUKA
 بيض مسلوق يف صلصة الطامطم والفلفل والبصل يقدمEggs poached in a sauce of
 مع الخبز العريبtomatoes, bell peppers and

mayonaise sauce, beef patty
served with French fries

** الحمصHUMMUS **
( يقدم مع الخبز البلدى (بيتاServed with pita bread

 ساندويتش هوت دووج مع املخللHOT DOG WITH
 هوت دووج دجاج أو بيف تقدم مع البصل و املخللSAUERKRAUT

 اللبنةLABNE
( تقدم مع الخبز البلدى (بيتاServed with pita bread

Vegetarian dishes

Mild spicy

أطباق نباتية

حار معتدل

** May contain allergen

** قد تحتوي عىل مسببات حساسية

Chicken or beef hot dog served
with onion and sauerkraut

FCL01

*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات

(accompanied with fries)

( بيف برجر (برجر لحم البقرىBEEF BURGER
 صوص، خس، خيار، طامطم طازجة، صوص الباربيكيوBarbecue sauce, fresh
 لحم بقري مع البطاطس املحمرة الفرنسية، املايونيز الحارtomato, cucumber, lettuce, chili

onions served with Arabic bread

*Contains nuts or nut products

SANDWICHES

*Contains nuts or nut products

*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات

Vegetarian dishes

Mild spicy

أطباق نباتية

حار معتدل

** May contain allergen

** قد تحتوي عىل مسببات حساسية

كويساديال
نبايت
 كزبرة وجبنة شيدر، طامطم طازجة،خرضوات مشوية
وتقدم مع صلصة الطامطم وأفوكادوا مهروس بالفلفل
والطامطم

QUESADILLA
VEGETARIAN:
Grilled vegetable, fresh
tomato, cilantro and cheddar
cheese served with tomato salsa
and guacamole

غري نبايت
، فلفل أسود، بصل، طامطم،دجاج مشوي متبل كاجني
 فلفل حار والجبنة الشيدر وتقدم مع صلصة،كزبرة
الطامطم و أفوكادو مهروس بالفلفل والطامطم

NON-VEGETARIAN:
Cajun spiced grilled chicken,
tomato, onion, peppers, cilantro,
chili and cheddar cheese served
with tomato salsa and
guacamole

 كروك موسيوCROQUE MONSIEUR
 لحم ضأن مخبوز وساندوتش جنبBaked ham and cheese sandwich

 باستاPASTA
*بالجبنة

مكرونة بيني اسباجيتي أو مكرونة رافيويل
تقدم مع صوص من اختيارك
 و أرابياتا، بولونيز، بيستو، كرمية ومرشوم،طامطم وريحان
مغطاة بجبنة بريميجان

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

 الزانيا باللحمMEAT LASAGNA
 طبقات املكرونة املطبوخة مع يخنة اللحم البقري وصوصBaked and gratinated layered
 الباشميلpasta with beef ragout
and Béchamel sauce

 هنديINDIAN

 اختيارات صحيةHEALTHY

OPTIONS

 سلطة الكينواQUINOA SALAD
 الكينوا الصحية مع خليط متوازن من الفلفل األخرضHealthy quinoa with a
 سعر حراري276,5(  )والرمان والخيارbalanced mixture of bell

pepper, pomegranate and
cucumber (276.5 Calories)

ساندوتش خرضوات
 مايونيز كايجن يف خبز، كوسة، فلفل، بصل،طامطم
السياباتا اإليطايل يقدم
 سعر حراري377,2 ( )مع سالطة بتتبيلة الليمون.

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

 الرشق االقيصFAR EASTERN
*رسفيس ديم سام
اختيارات الديم سام
 أكسيو،) فطرية مقلية (وانتون، لحم بقري سايوماي،دجاج
لون باو

DIM SUM PLATTER *
SELECTION OF DIM SUM:
Chicken, beef siomai, fried
wanton, xiao loan bao

 سويشSUSHI
 كاليفورنيا مايك، الخرضوات فوتومايك: اختيارSELECTION OF: Vegetable Futo
Maki, California Maki

 طبق ساشميSASHIMI PLATTER
 تونه وسلمون: اختيارات من الساشميSELECTION OF SASHIMI:
Tuna and salmon

 الكساLAKSA *
 شوربة شعرية صفراء حارة مع الدجاج أو اليس فودSpicy yellow noodle soup
*

( ( )تقدم جميعها مع خبز النان أو األرزAll served with naan bread

with chicken or seafood

or rice)

 خرضوات كاري مشكلMIXED VEGETABLE CURRY
 دجاج بالزبدةBUTTER CHICKEN *
 دجاج فليه مطبوخ يف تنور ومزين بالزبدة والتوابلBoneless chicken cooked in
 الهندية العطرية والكرمية واللوزtandoor and finished in butter

 التوفو املقيلFRIED TOFU
 يقدم مع أرز ساخن وفلفل حارServed with steamed rice
and chili soya

*

with aromatic Indian spices,
cream and almonds

 النبايتVEGETARIAN

 طبق تاى جرين كارىTHAI GREEN CURRY
(( )الكاري األخرض التايلنديChicken, Prawns & Vegetable)
 روبيان وخضار ويقدم مع األرز املطهو عىل البخار،  دجاجServed with steamed rice
( رامن نودلز (شعرية رامنRAMEN NOODLES
 شوربة النودلز أو املكرونة اليابانية بالدجاج والبيضJapanese noodle soup
with chicken and egg

 خرضوات املوسمSEASONAL VEGETABLES
 مطهو عىل البخار أو سوتيه الرشق األقىص، مشويةGrilled, steamed or sautéed

*Contains nuts or nut products

*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات

Vegetarian dishes

Mild spicy

أطباق نباتية

حار معتدل

** May contain allergen

** قد تحتوي عىل مسببات حساسية

*Contains nuts or nut products

*تشمل الباميش أو منتجات املكرسات

Vegetarian dishes

Mild spicy

أطباق نباتية

حار معتدل

** May contain allergen

** قد تحتوي عىل مسببات حساسية

