
RESTURANT MENU





Served from 8.00 am until 11.00 am

CONTINENTAL 70

FRESH JUICE
Choice of orange, mixed fruits 

BAKERY BASKET 
Croissant, Danish pastry, muffins, 
brioche roll  

TOAST 
Choice of white, brown or gluten 
free bread

FRESHLY BREWED 
COFFEE OR TEA 

ORIENTAL 80

FRESH JUICE
Choice of orange, mixed fruits 

FRUIT OR YOGHURT 
Your choice between freshly cut 
fruit platter or yoghurt

CHEESE & LABNEH
White cheese and Labneh  
with olive oil

FOUL MUDAMAS
With traditional garnishes 

EGG OF YOUR CHOICE
Two eggs cooked to your liking, 
omelet or scrambled or fried. With 
baked beans, hash brown potato 
and grilled tomato

BREAD 
Choice of white or brown  
Arabic bread 

FRESHLY BREWED 
COFFEE OR TEA OR 
TURKISH COFFEE 

LIGHT & HEALTHY 80

FRESH JUICE
Choice of orange, mixed fruits 

SEASONAL FRESH CUT 
FRUITS PLATTER 

LOW-FAT YOGURT 
Your choice of plain or  
fruit flavoured 

CEREAL 
Choice of Cornflakes, Muesli, Bran 
flakes, Choco pops, Frosties

EGG-WHITE OMELET 
With your selection of fillings,  
with grilled tomato, mushroom 
and brown toast

FRESHLY BREWED 
COFFEE OR TEA OR 
HERBAL INFUSION 

BREAKFAST MENU

(V) Vegetarian (S) Spicy (GF) Gluten Free
Please inform our service associate if you are prone to any food allergies
All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.



CREATE YOUR OWN BREAKFAST
Served from 8.00 am until 11.00 am

FRESHLY SQUEEZED JUICES 20 
Orange, mixed fruits   

CHILLED JUICES 15 
Orange or apple or pineapple or mixed fruits 

YOGHURT 10 
Plain or fruit-flavoured or low fat

CEREALS 15 
Cornflakes or Muesli or All-bran or Choco-pops or Rice Crispies.  
Served with cold or hot milk

BAKERY BASKET 20 
Fresh croissants, Danish pastries, brioche roll, muffins, white or brown 
toast. Served with jam, honey, butter or vegetable spread

THREE EGG COOKED TO YOUR LIKING 20 
Sunny side up, over easy, scrambled, omelet, sunny-side up or boiled. 
Served with baked beans, hash brown potatoes, grilled tomatoes, and 
breakfast sausages 

EGG WHITE OMELET 20 
With your choice of cheese, tomato, onion, bell-pepper, chili and 
smoked turkey. served with hash brown potatoes, grilled tomatoes, 
mushrooms, breakfast sausages and white or brown toast 

FOUL MUDAMMAS   15 
Traditional recipe, with onion, tomato, bell pepper, olive oil and spices, 
served with Arabic bread 

SHAKSHOUKA 20 
Poached eggs in a sauce of tomatoes, bell peppers and onions, 
spiced with cumin 

BREAKFAST CHEESE PLATTER 30  
Continental and local cheese platter with white and yellow cheeses, 
served with bread basket and grapes 

BREAKFAST MENU

(V) Vegetarian (S) Spicy (GF) Gluten Free
Please inform our service associate if you are prone to any food allergies
All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.



Served from 12:00 Noon until 11.00 pm

COLD & HOT APPETIZERS

ORIENTAL COLD MEZZAH   COMBO 35 / EACH 20
Hummus bel tahini or moutabel or tabuleh or fatouch or stuffed grape 
leaves or Mohamra or Kishka. Served with olives, pickles and Arabic 
bread 

ORIENTAL HOT MEZZAH COMBO 40 / EACH 25
Fried kebbeh or Spring Roll or garlic chicken Finger or cheese and 
meat sambousa. Served with olives, pickles and Arabic bread 

SALADS

CAESAR SALAD 30
Crunchy Romaine lettuce, parmesan, crouton, tossed with Caesar 
dressing. Add grilled chicken breast 40  

GREEK SALAD   25
Diced cucumber, green pepper, tomato, onion, olives and feta cheese
Tossed in lime and olive oil dressing

MIXED SALAD   20
With your choice of dressing (French, Italian, vinaigrette,  
or thousand islands)

FATOUCH 20
Mix fresh Vegetable with bread and Pomegranate molasses

TABOULA 22

PREPARED FROM PARSLEY, GREEN ONIONS, TOMATOES, AND BULGUR 
WITH OLIVE OIL AND LEMON JUICE

FROM THE SOUP KETTLE

ORIENTAL LENTIL  15
Served with lemon wedges and croutons 

VEGETABLES SOUP  15
Assorted vegetables 

CREAM OF CHICKEN SOUP 15
The traditional recipe

SOUP OF THE DAY 20
Please ask your order taker 

ALL DAY DINING

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.



SANDWICHES, BURGERS & WRAPS 
All Sandwiches and Burgers are served with French Fries and small salad

CLUB SANDWICH  30
Toasted triple decker with lettuce, tomato, beef salami, cheddar 
cheese, chicken and egg  

GRILLED MINUTE STEAK SANDWICH 40 
With Dijon mustard, lettuce leaves on French baguette

CHEESE SANDWICH 30

TOASTED BAGUETTE SLICES WITH GRILLED HALLOUMI CHEESE

BEEF BURGER 40
Homemade beef patty, grilled to perfection, cheese, tomato, lettuce, 
topped with fried egg, served in sesame bun 

CHICKEN BURGER  35 
Seasoned chicken patty, perfectly grilled, lettuce, tomato, pickles, our 
special mayo sauce  

YOUR FAVOURITE SANDWICH  
On toasted white or brown bread, with your choice of filling, dressed 
with lettuce, tomato and pickles:  
Cold Roast Beef 40; Chicken 30; Cheese 30; Tuna 30; Vegetarian 30    

PAN FRIED HAMMOUR FISH FILLET 45
Herb marinated, steamed potatoes, seasonal vegetables  

GRILLED HAMMOUR FILLET 55
Scottish hammour fillet, sweet potato mash, seasonal vegetables

SHRIMP 70
Grilled large shrimp, garlic butter rice, seasonal vegetables

STEAKS AND GRILLS 
All Steaks are served with your choice of sauce; Béarnaise; black 
peppercorn; rosemary; mushroom

TENDERLOIN STEAK 240 GR  70  
The tender cut, grilled to your licking, potato mash or fries, seasonal vegetables

LAMB CHOPS 50
Marinated with thyme and garlic, grilled to perfection, seasonal vegetables  

ORIENTAL MIX GRILL PLATE 90
Selection of shish taouk, shish kebab, kofta and lamb chops, oriental 
rice and bread

ORIENTAL MIX GRILL      
Shish taouk 30, shish awsal 40, lamb kofta 35, chicken kofta 30, and 
lamb chops 40, oriental rice and bread  

CHICKEN ESCALOPE 30
Breaded pan fried chicken escalope served with fries 

PRAWN DYNAMITE 40
Battered crispy prawns, tossed in sweet and spicy dynamite sauce

MAIN DISHES

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.

Served from 12:00 Noon until 11.00 pm

ALL DAY DINING



BIRIYANI 
Indian spiced tender chicken or lamb or vegetables. Cooked with 
saffron basmati rice topped with fried onion, cashew nuts. Served with 
raita, papadum and pickles.  
Chicken 35 / Lamb 45   

CHICKEN CURRY 35
Chicken, cooked in onion and tomato gravy with aromatic spices 
finished with coconut cream accompanied with steamed basmati rice, 
papadams and pickles

SAUDI KABBSA 
The traditional recipe, Basmati rice, special spices, your choice of 
Lamb 45 / Chicken 35  

VEGETARIAN CORNER

VEGETABLE KORMA 40
Served with steamed rice, papadum and pickles

PIZZA “N” PASTA

GORASH SPECIAL 40
Tomato sauce, chicken, onion, bell peppers, mushroom, olives, chilli 
flakes, cilantro

MARGHERITA 30  
Tomato sauce, mozzarella, parmesan, olive oil and basil

PEPPERONI 40
Tomato sauce, beef pepperoni, mozzarella, parmesan

SPAGHETTI NAPOLITAN OR BOLOGNAISE    30 

Rich meat or tomato sauce, olive oil, parmesan cheese and basil leaves  

LINGUINE CARBONARA 40  
Rich creamy sauce, beef bacon, egg, garlic, parmesan cheese

PENNE ARRABBIATA   30  
Garlic, chili flakes, tomato sauce, black olives and sliced grill chicken breast

LASAGNA AL FORNO  35  
Baked classic lasagna with bolognese sauce, béchamel, parmesan 
and mozzarella cheese    

CHICKEN FETTUCCINE ALFREDO                        40   
Wide and flat pasta, mushrooms, cream and parmesan

ALL DAY DINING

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.

Served from 12:00 Noon until 11.00 pm



DESSERTS AND SHERBETS

CHEESE CAKE 40
The traditional recipe, served with your choice of toppings, strawberry, 
blueberry, and pistachio

CHOCOLATE MOUSSE 35
Caramel popcorn and berries

TIRAMISU 35
Laced with chocolate sauce

CREAM CARAMEL 25
Egg custard flavored with natural vanilla

TART 35
The traditional recipe topped with berries

ARABIC SWEETS 40
Selection of baklawa and oriental sweets

UMM ALI 20
Traditional bread pudding with Milk, Nuts and Raisins

FRUIT PLATTER 30
Selection of seasonal fruits with pecan morsels and honey

ALL DAY DINING

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.

Served from 12:00 Noon until 11.00 pm



Served from 11.00 pm until 6.00 am

SHRIMP 70
Grilled large shrimp, garlic butter rice, seasonal vegetables

PAN FRIED HAMMOUR FISH FILLET 45
Herb marinated, steamed potatoes, seasonal vegetables  

CAESAR SALAD 30 
Crunchy Romaine lettuce, parmesan, croûton, anchovy, tossed  
with Caesar dressing
Add grilled chicken breast 40
Add grilled shrimps 50

CLUB SANDWICH 30 
Toasted triple decker with lettuce, tomato, beef salami, cheddar 
cheese, chicken and egg

BEEF BURGER 40 
Homemade beef patty, grilled to perfection, cheese, tomato, lettuce, 
topped with fried egg, served in sesame bun  

CHICKEN BURGER 35 
Seasoned chicken patty, perfectly grilled, lettuce, tomato, pickles, our 
special mayo sauce 

THREE EGG COOKED TO YOUR LIKING 20 
Sunny side up, over easy, scrambled, omelet, poached or boiled. 
Served with baked beans, hash brown potatoes, grilled tomatoes, and 
breakfast sausages

ORIENTAL COLD MEZZAH   COMBO 35 / EACH 20
Hummus bel tahini or moutabel or tabuleh or fatouch or stuffed grape 
leaves or Mohamra or Kishka. Served with olives, pickles and Arabic 
bread 

ORIENTAL HOT MEZZAH COMBO 40 / EACH 25
Fried kebbeh or Spring Roll or garlic chicken Finger or cheese and 
meat sambousa. Served with olives, pickles and Arabic bread 

SOUP OF THE DAY 20 
Please ask your order taker

TENDERLOIN STEAK 240 GR  70  
The tender cut, grilled to your licking, potato mash or fries, seasonal vegetables

BIRIYANI 
Indian spiced tender chicken or lamb or vegetables. Cooked with 
saffron basmati rice topped with fried onion, cashew nuts. Served with 
raita, papadum and pickles.  
Chicken 35 / Lamb 45   

CREAM CARAMEL  25  
Egg custard flavoured with natural vanilla

FRUIT PLATTER 30 
Selection of seasonal fruits

LATE NIGHT MENU

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.



BEVERAGES

FRESH JUICES  20
Orange, cocktail and lemon mint 

CHILLED JUICES 15
Mango, orange, pineapple, mixed fruits  

COLD REFRESHMENTS

SOFT DRINKS 8
Pepsi, Pepsi light, Seven Up, Mountain Dew, mirinda

NON-ALCOHOLIC FLAVOURED BEER  15
Apple, Mojito, strawberry and classic

ENERGY DRINK

RED BULL  18   

WATER

LOCAL MINERAL WATER 330 CL  3

LOCAL MINERAL WATER 1.5 LITRE 8 

COFFEE AND HOT DRINKS  

ESPRESSO 10

DOUBLE ESPRESSO 12  

MACCHIATO 12

CAPPUCCINO 15

CAFÉ LATTE 15

FILTER COFFEE 15

TURKISH COFFEE   15

HOT CHOCOLATE 15

RED TEA 12

PURE CHAMOMILE FLOWERS 12

GREEN TEA 12

All prices are in Saudi Riyals
Prices are subject to 15% VAT.





  عصائر طازجة 20
      برتقال، ليمون نعناع، كوكتيل

    عصائر مثلجة ١٥
مانغو، برتقال، أناناس، فواكه مشكلة

 املرشوبات الغازية الباردة

            

    مرطبات مرشوبات غازية  8
    بيبيس، بيبيس اليت، سفن أب، ماوننت ديو، مريندا

       مرشوب شعرير خايل من الكحول ١٥
         نكهة تفاح، موهيتو، نكهة فراولة، االصيل

   مرشوب الطاقة

  ريد بل ١8

          املياه

   مياه معدنية محلية 330 مل  3

     مياه معدنية محلية ١٥00 مل 8

              قهوة ومرشوبات ساخنة

     أسربيسو  ١0

        اسربيسو مزدوج ١2

موكاتشينو ١2

كابوتشينو ١٥

كافيه التيه ١٥

 قهوة فلرت ١٥

 قهوة تركية  ١٥

 شوكوال ساخنة ١٥

   شاي أحمر ١2

            شاي أخرض ١2

           أزهار البابونج كاموميل ١2

املرشوبات

جميع األسعار بالريال السعودي

تخضع األسعار لرضيبة القيمة املضافة ١٥٪



 ربيان 70
  مشوي يقدم مع أرز بالزبدة والثوم وخضار موسمية

سمك هامور فيليه مقيل خفيف     4٥
    متبل باألعشاب، بطاطس عىل البخار، وخضار موسمية

     سلطة قيرص 30
  خس روماين طازج مقرمش، جبنة برمسان، خبز محمص مع صلصة

قيرص التقليدية
 إضافة صدر دجاج مشوي 40

    إضافة ربيان مشوي ٥0

       كلوب سندوتش 30
كلوب سندوتش تقليدي، طبقات من خس طازج، طامطم، لحم سالمي بقري

      جنب شيدر، دجاج مشوي وبيض 

      برقر لحم بقري 40
       لحم بقري متبل مشوي جيدا، خس، طامطم وبصل، بيضة مقلية وجبنة شيدر

     برقر دجاج 3٥
  دجاج مشوي بالبهارات، اوراق خس، طامطم ومخلل مع صلصة مايونيز خاصة

    ثالث بيضات، حسب الرغبة 20
    مقيل عادي او عىل الجانينب أو مخفوق أو عجة أو بوتشد أو مسلوق

 يقدم مع فاصوليا مطبوخة، بطاطس هاش براون، طامطم مشوية، نقانق اإلفطار
       وخبز توست

    مازات رشقية باردة  الصنف الواحد 20 / التشكيلة 3٥
 حمص بالطحينة أو متبل بازنجان أو تبولة أو فتوش أو ورق عنب محيش أو محمرة 

   أو كشكه تقدم مع زيتون، مخلالت وخبز عريب

  مازات رشقية ساخنة الصنف الواحد 2٥ / التشكيلة 40
 كبة مقلية أو حلقات البصل أو أصابع دجاج مقلية مع ثوم أو سمبوسه لحم سربينغ

 رول خضار تقدم مع زيتون، مخلالت وخبز عريب

       حساء اليوم 20
      الرجاء سؤال النادل عن الخيارات املتوفرة

    ستيك تندرلوين 240 غرام 70
 رشيحة لحم فيليه بقري، مشوية حسب الرغبة، مع بطاطس مهروسة أو مقلية

    وخضار موسمية

   برياين تقليدي
 الوصفة الهندية التقليدية، ربيان أو دجاج أو لحم ضاين أو خضار مع بهارات غنية، تطبخ مع

 أرز بسمتي بالزعفران وتزين باملكرسات والبصل املقيل تقدم مع سلطة زبادي، بابادام ومخلل
        دجاج 3٥ - لحم ضاين 4٥  

  كريم كراميل 2٥
        كسرتدة غنية، بطعم الفانيال

   طبق فواكه موسمية 30
فواكه موسمية طازجة مقطعة

قامئة أخر الليل

 تقدم من الساعة ١١:00 ليال اىل الساعة 6:00 صباحا   

جميع األسعار بالريال السعودي

تخضع األسعار لرضيبة القيمة املضافة ١٥٪



  طلبات طوال اليوم

حلويات وفواكه

   

     كيكة الجبنة 40
       عىل الطريقة االمريكية تقدم مع صلصة فواكه

    موس الشوكوالته 3٥
           الطريقة الكالسيكية، شوكوالته غنية بنكهة غنية

    ترياميسو 3٥
    كيكة ترياميسو عىل الطريقة اإليطالية تقدم مع صلصة شوكوالته غنية

    كريم كراميل 2٥
      كسرتدة غنية، بطعم الفانيال

     تارت 3٥
        الوصفة التقليدية مع فواكه صغرية

     حلويات عربية منوعة 40
    تشكيلة بقالوة حلويات عربية رشقية شهية

      أم عيل 20
 عىل الطريقة التقليدية مع مكرسات غنية وزبيب

       طبق فواكه موسمية 30
 فواكه موسمية طازجة مقطعة

جميع األسعار بالريال السعودي

تخضع األسعار لرضيبة القيمة املضافة ١٥٪

 تقدم من الساعة ١2.00 ظهرا واىل الساعة ١١.00 ليال 
 



   برياين تقليدي
 الوصفة الهندية التقليدية، ربيان أو دجاج أو لحم ضاين أو خضار مع بهارات غنية، تطبخ مع

 أرز بسمتي بالزعفران وتزين باملكرسات والبصل املقيل تقدم مع سلطة زبادي، بابادام ومخلل
        دجاج 3٥ - لحم ضاين 4٥  

        كاري دجاج  3٥
 معدة خصيصا متبلة بالزعفران، زبادي، زنجبيل وبهارات مع فلفل حار، تقدم مع أرز

   بسمتي مبخر، بابادام، ومخلل

 كبسة سعودية
الطريقة التقليدية، أرز بسمتي والبهارات الخاصة، مع إختياركم من

           لحم ضاين 4٥ ; دجاج 3٥

   للنباتيني

      كورمه خضار  40
        كاري خضار وبهارات هندية، سميك وغني، يقدم مع أرز أبيض، بابادام ومخلل

   بيتزا وباستا

      بيتزا جرش 40
      صلصة طامطم، دجاج، بصل، فلفل رومي حلو، فطر، زيتون، فلفل حار وكزبرة

      مارغاريتا  30
       صلصة طامطم خاصة، جبنة موزاريال، زيت زيتون واوراق ريحان طازجة

  بربوين 40
          صلصة طامطم، بربوين بقري، جبنة موزاريال و اوراق زعرت بري

     سباغيتي بولونيز أو نابوليتان   30
 إختياركم من صلصة لحم غنية أو صلصة طامطم مع زيت زيتون، جبنة بارميزان

 وأوراق ريحان

  لينغويني كاربونارا 40
     صلصة كرميه غنية، لحم بقري مقدد، بيض، ثوم، جبنة بارمزان

     بينيه أرابياتا  30
      معكرونه بينيه محرضة مع صلصة طامطم، فافل أحمر حار، اوراق ريحان وجبنة موزاريال

       الزانيا اال فورنو 3٥
      الزانيا كالسيكية بالفرن مع صلصة لحم غنية، جبنة موزاريال وصلصة طامطم وأعشاب

       فوتوتشيني الفريدو دجاج 40
باستا إيطالية فتوتشيني مع صلصة الفريدو املميزة

  طلبات طوال اليوم

جميع األسعار بالريال السعودي

تخضع األسعار لرضيبة القيمة املضافة ١٥٪

 تقدم من الساعة ١2.00 ظهرا واىل الساعة ١١.00 ليال 
 



  طلبات طوال اليوم

   سندويتشات وبرغر
تقدم جميع انواع السندويشات والربغر مع بطاطس مقلية وسلطة صغرية

    كلوب سندوتش 30
 كلوب سندوتش تقليدي، طبقات من خس طازج، طامطم، لحم سالمي بقري، جنب

     شيدر، دجاج مشوي وبيض

    ستيك سندوتش مشوي 40
       مع ديجون مسرتدة، اوراق خس، خبز باغيت فرنيس

    سندوتش جبنه 30
          رشائح باجيت محمص مع جبنه الحلوم املشوية

    برغر لحم بقري 40
 لحم بقري متبل و مشوي جيدا، خس، طامطم وبصل، بيضة مقلية وجبنة شيدر

      برغر دجاج 3٥
دجاج مشوي بالبهارات، أوراق خس، طامطم ومخلل، مع صلصة مايونيز خاصة

 إختياركم من انواع السندوتش املحرضة حسب الطلب
 خبز محمص ابيض أو اسمر، مع إختياركم من

لحم بقري محمر 40;  دجاج 30; جبنة 30; تونه 30; خضار 30
   يقدم مع أوراق خس، طامطم، ومخلل

سمك هامور فيليه مقيل خفيف     4٥
    متبل باألعشاب، بطاطس عىل البخار، وخضار موسمية

سمك هامور فيليه مشوي خفيف     ٥٥
     سمك هامور فيليه بالبهارت مشوي، مع بطاطس حارة مهروسة وخضار موسمية

 ربيان 70
  مشوي يقدم مع أرز بالزبدة والثوم وخضار موسمية

   ستيك ومشاوي
 جميع الستيك تقدم مع إختياركم من صلصات برينيز بالزبدة، صلصة فلفل تقليدية،

صلصة إكليل الجبل أو صلصة فطر

 

    ستيك تندرلوين 240 غرام 70
 رشيحة لحم فيليه بقري، مشوية حسب الرغبة، مع بطاطس مهروسة أو مقلية

    وخضار موسمية

أرياش لحم غنم ٥0
    أرياش لحم ضاين متبلة مع ثوم وزعرت، مشوية جيدا تقدم مع خضار موسمية

 طبق مشاوي رشقية 90
 تشكيلة شيش طاؤوق، شيش كباب، كفته، وأرياش لحم ضاين تقدم مع سلطة، أرز

   رشقي وخبز

  مشاوي رشقية  
 شيش طاؤوق 30، شيش اوصال 40، كفته لحم 3٥، كفته دجاج 30،رياش لحم

   ضاين 40،  تقدم مع سلطة، أرز رشقي وخبز

   دجاج اسكالوب 30
      رشيحة دجاج متبلة، مقلية بالبقسامط تقدم مع بطاطس مقلية

    ربيان داينميت 40
      ربيان مقيل مع صلصة داينميت املميزة

 تقدم من الساعة ١2.00 ظهرا واىل الساعة ١١.00 ليال 
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  طلبات طوال اليوم

 تقدم من الساعة ١2:00 ظهرا واىل ١١:00 ليال

مقبالت

    مازات رشقية باردة  الصنف الواحد 20 / التشكيلة 3٥
 حمص بالطحينة أو متبل بازنجان أو تبولة أو فتوش أو ورق عنب محيش أو محمرة 

   أو كشكه تقدم مع زيتون، مخلالت وخبز عريب

  مازات رشقية ساخنة الصنف الواحد 2٥ / التشكيلة 40
 كبة مقلية أو حلقات البصل أو أصابع دجاج مقلية مع ثوم أو سمبوسه لحم سربينغ

 رول خضار تقدم مع زيتون، مخلالت وخبز عريب

  سلطات

  سلطة قيرص 30
  خس روماين طازج مقرمش، جبنة برمسان، خبز محمص مع صلصة قيرص

 التقليدية إضافة صدر دجاج مشوي 40

 سلطة يونانية تقليدية    2٥
 خيار، فلفل أخرض حلو، طامطم، بصل، زيتون وجبنة فيتا تقدم مع صلصة زيت

 زيتون وليمون حامض

   سلطة موسمية    20
 تشكيلة خضار طازجة تقدم مع إختيارك من صلصة فرنسية أو إيطالية أو خل

وحامض أو تاوزن ايلند

فتوش  20
 تشكيلة خضار طازجة تقدم مع خبز محمص ودبس الرمان

تبولة  22
 محرضة من البقدونس الطازج والبصل األخرض والطامطم والربغل وزيت الزيتون

 والليمون

  حساء أو شوربة

 شوربة عدس رشقية   ١٥
 تقدم مع ليمون وخبز محمص

شوربة خضار    ١٥
طامطم، خضار منوعة، فاصوليا حمراء، معكرونة، جبنة بارمزان تقدم مع

    بارمزان كرسب 

كرمية الدجاج ١٥
 شوربة كرمية دجاج تقليدية

حساء اليوم 20
 الرجاء سؤال النادل عن الخيارات املتوفرة
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 الفطور الصباحي

 قامئة فطور حسب الطلب

يقدم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى ١١:00 صباحاً

 عصري فواكه طازج 20
  برتقال أو كوكتيل

 عصائر مثلجة ١٥
  برتقال أو تفاح أو اناناس أو كوكتيل

زبادي ١0
   زبادي عادي أو بالفواكه أو قليل الدسم

 حبوب اإلفطار  ١٥ 
   رقائق الذرة أو حبوب نخالة أو شوكوبوبس أو ارزمحمص

 تقدم مع حليب حار او بارد

  سلة املخبوزات  20
 كرواسون، حلويات دامنركية، بريوش، مفنز وخبز محمص ابيض او اسمر

  تقدم مع الزبدة واملرىب

   ثالث بيضات، حسب الرغبة 20
    مقيل عادي او عىل الجانينب أو مخفوق أو عجة أو عيون أو مسلوق

  يقدم مع فاصوليا مطبوخة، بطاطس هاش براون، طامطم مشوية، نقانق اإلفطار وخبز

 عجة البيض 20
مع أختياركم من جبنة، طامطم، بصل، فلفل حلو، فلفل حار ولحم ديك حبش مقدد

 يقدم مع فاصوليا مطبوخة، بطاطس هاش براون، طامطم مشوية، نقانق اإلفطار وخبز
   توست

        فول مدمس    ١٥
 محرض مع بصل، عصري ليمون حامض وزيت زيتون، يقدم مع خبز عريب

  شكشوكه 20
    بيض محرض مع طامطم، فلفل رومي وبصل، منكه مبسحوق كمون وتوابل

   جبنة 30
   طبق جبنة محلية وعاملية، بيضاء، طرية أو صفراء يقدم مع سلة خبز، جوز وعنب
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 الفطور الصباحي

يقدم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى ١١:00 صباحاً

فطوركونتيننتال 70

 عصري فواكه طازج
 إختياركم من برتقال أو كوكتيل

 سلة مخبوزات
 كرواسون، حلويات دامنركية، مفنز،

 بريوش

توست
 أختياركم من خبز توست محمص

 أبيض أو أسمر

مرىب
 تشكيلة مرىب وعسل مع زبدة

  قهوة طازجة او شاي

  فطور رشقي  80

 عصري فواكه طازج
 إختياركم من برتقال أو كوكتيل

 فواكه طازجة أو زبادي
 إختياركم من طبق فواكه موسمية

مقطعة أو زبادي

 جبنة أو لبنة
  جبنة بيضاء أو لبنة مع زيت زيتون
فول مدمس مع امللحقات التقليدية

بيضتني حسب الطلب
 مع فاصوليا مطبوخة، بطاطس وطامطم

مشوية

 خبز
  خبز عريب ابيض او اسمر

مرىب
 تشكيلة مرىب وعسل مع زبدة

 قهوة طازجة او شاي أو قهوة
 تركية

 

      فطورصحي 80

 عصري فواكه طازج
 إختياركم من برتقال أو كوكتيل

 طبق فواكه موسمية مقطعة

 زبادي قليل الدسم

 حبوب اإلفطار

 إختياركم من رقائق الذرة
 أوحبوب نخالة، تقدم مع حليب ساخن

او بارد

توست
 خبز توست أبيض أو أسمرمحمص

 عجة بياض البيض
 أختياركم من طامطم، بصل، فلفل

 حلومع طامطم مشوية، فطر وبطاطس
  هاش براون

 قهوة طازجة او شاي او شاي
 االعشاب
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قامئة طعام املطعم


