
السياحة وضريبة  الخدمة  رسوم  و  المضافة  القيمة  ضريبة  تشمل  األسعار  جميع 

      قائمة الفطور 
  

ية 
ّ
      المأكوالت الصح

      الشوربات 

59 فطور انجليزي  
اختيارك من البيض ، نقانق الدجاج ، شرائح الديك الرومي المشوية ، الفطر المطبوخ،

الفاصولياء  ، البطاطس المقلية ، الطماطم المشوية ، يقدم مع خبز التوست والكرواسان

59 فطور عربي 
اختيارك من البيض ، فول  مدمس ، جبنة حلوم ، جبنة فيتا ، حمص ، لبنة ،

طماطم ، خيار و خبز عربي

29 بان كيك 
ثالث قطع من الكيك تقدم مع النوتيال ، و شراب المابل  

33 بيض بانديكت 
بيض مسلوق ، كيك انجليزي ، صلصة هولندية ، اختيارك من سمك السلمون المدخن

أو الديك الرومي المقدد

33 البيض اإلسباني 
بيضتان، بصل ، بقدونس و سبانخ  يقدم مع خبز التوست

22 س 
ّ
فول مدم

س ، بصل ، طماطم ، كمون ، حامض وبقدونس  يقدم مع خبز عربي ، خيار و زيتون 
ّ
فول مدم

22 معمول الشوفان 
شوفان ، حليب ، توت و جوز

33 سلطة الفواكه مع اآلساي  
فواكه موسمية  و توت يقدم مع بوظة  اآلساي

45 وعاء اآلساي 
بوظة اآلساي مع الموز ، التوت ، زبدة الفول السوداني

29 شيا بودينغ 
بذور الشيا ، حليب طازج ، توت ، نكهة التوت

24 شوربة العدس 
حبوب  العدس مع البهارات العربية ، يقدم مع الخبز

المقلي وقطع الليمون

24 شوربة كريم الفطر 
الشيتاكي بالكريمة يقدم مع الخبز المقلي

24 شوربة الطماطم والفلفل األحمر 
شوربة طماطم، فلفل أحمر مشوي، كريمة تقدم مع  خبز مقلي

الحليب تينمشتقات  لجيال لمكسراتا البحريةا المأكوالت  تي نبا



      المقبالت 

      السلطات 

البرغر        السندويتشات و 

22 اختيارك من البطاطا 
بطاطا مقلية ، بطاطا حلوة مقلية أو بطاطا ويدجز تقدم مع مايونيز و كتشب

29 جوانح الدجاج بنكهة الباربيكيو 
قطع دجاج متّبلة مع صلصة باربيكيو مدخنة تقدم مع صلصة بلو تشيز

29 الدجاج المقلي المقرمش 
قطع الدجاج المقرمشة المقلية تقدم مع الكتشب و المايونيز

22 اصابع الجمبري 
قطع جمبري مقلية و مغمسة بالمايونيز الحار

22 حمص 
ص المسلوق المطحون مع الطحينة و عصير الليمون يقدم مع الخبز العربي

ّ
حبوب الحم

29 مازة ساخنة 
حمة ، أصابع الجبنة ، فطائر السبانخ

ّ
كّبة بالل

24 لبنة 
لبنة مع زيت الزيتون و زيتون  يقدم مع الخبز العربي و الخضار 

35 ساتاي دجاج / لحم 
شرائح اللحم او الدجاج متّبل بالساتاي يقدم مع صلصة الفول السوداني

39 يونانية  سلطة 
الخردل مع  الليمون  صلصة  و  كرزية   طماطم   ، فيتا   ، رومان   ، أحمر  بصل   ، كاالماتا  زيتون   ، مشكل  حلو  فلفل 

39 والكالي  الكينوا  سلطة 
بيستو و  ريحان   ، برتقال   ، كرزية  ، طماطم  جوز   ، كينوا   ، أفوكادو   ، ص 

ّ
محم كالي 

29 ش  فتو
المحمص العربي  والخبز  الزيتون  زيت   ، اق 

ّ
، سم الرمان  دبس   ، نعناع   ، روماني  ، خس  فلفل   ، بصل   ، خيار   ، طماطم 

39 المشوية  والخضار  الحلوم  جبنة  سلطة 
وبيستو بلسميك  صلصة   ، مشوية  كرزية  طماطم   ، مشوية  حلوم  جبنة   ، مشوية  موسمية  خضار 

29 لة  تبو
الليمون وقشر  الرمان  دبس   ، الزيتون  زيت   ، الليمون  عصير   ، بصل   ، برغل   ، طماطم   ، مفروم  طازج  بقدونس 

35 السيزر  سلطة 
السيزر صلصة  و  بارمزيان  جبنة   ، محمص  خبز   ، روماني  خس 

42 دجاج  برغر 
طماطم،  ، خس   ، البرغر  خبز   ، مقلي  متّبل  دجاج 

المقلية والبطاطا  كولسلو   ، جبن   ، الحار  المايونيز   
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البرغر        السندويتشات و 

      الطبق الرئيسي 

42 لحم  برغر 
مقلية بطاطا  و  كولسلو   ، جبنة   ، طماطم   ، خس   ، مايونيز   ، البرغر  خبز   ، المفروم  اللحم  قطع 

42 اللحم  أو  الدجاج  كاسيديال 
الشيدر، جبنة   ، حمراء  فاصوليا   ، بصل   ، فلفل   ، المكسيكية  البهارات  بخلطة  لحم  أو  دجاج 

المقلية البطاطا  مع  يقدم  وجواكامولي  التورتيال  خبز   

35 طاووق 
المقلية والبطاطا  كولسلو   ، مايونيز   ، روماني  خس   ، طماطم   ، بصل   ، التورتيال  بخبز  طاووق  شيش 

29 التونا  ساندويتش 
مقلية وبطاطا  كولسلو   ، كابر  مايونيز،   ، بصل   ، روماني  خس   ، البانيني  خبز  في  التونا  رقائق 

42 /دجاج  ساندويتش  كلوب 
البيضاء الخبز  شرائح  و  الشيدر  جبنة   ، مقلي  بيض   ، الرومي  والديك  المقدد  الحم  شرائح   ، مشوي  دجاج 

المقلية والبطاطا  كولسلو  مع   يقدم 

89  )Ribbea( لحم  ستيك 
الفطر أو  الفلفل  صلصة  من  اختيارك   ، موسمية  خضروات   ، المقلية  أو  المهروسة  البطاطا  مع  تقدم   ، مشوي  لحم  شريحة 

69 نرويجي  سلمون 
الزبدة صلصة  كابر  و  بالزعفران  أرز   ، مشوي  هليون  مع  يقدم  مشوي  سلمون  فيليه 

65 مشوي  سيباس  سمك 
كيس في  بالفرن  المشوي  المغلف  السمك  أو  بالزعفران  األرز  أو  المقلية  البطاطا  أجنحة  مع  المقدم  المشوي  السمك 

المشوية الخضار  مع  يقدم  الخرشوف  و  كابر   ، المجففة  الطماطم   ، الزيتون  مع  ورقي 

79 المشوي  الحار  الروبيان 
البطاطا اجنحة  مع  يقدم   ، مشوي  جامبو  روبيان 

الحار المايونيز  و  المقلية 

58 بارميزيان  دجاج 
جبنة و  الطماطم  بصلصة  مغطى  المقرمش  المقلي  الدجاج  صدر 

أربياتا صلصة  و  المقلية  البطاطا  مع  يقدم  البارمزيان 

65 لة 
ّ
مشك مشاوي 

المشاوي، صلصة  مع  يقدم  لحم   كباب   ، لحم  كفتا   ، طاووق  شيش 
مقلية بطاطا  و  عربي  خبز   ، الخردل 

48 دجاج  برياني 
تقدم البرياني  أرز  طبقات  مع  الكاري  بنكهة  الغنّية  الدجاج  قطع 

الهندية المخلالت  و  الرائب  اللبن  مع 

89 شانك  المب 
المجبوس، أرز  مع  تقدم  هادئة  نار  على  مطبوخة  الضأن  لحم  قطع 

واللبن الطماطم   صلصة 

48 أالكييف  دجاج 
مع يقدم  الجبنة   و  الفطر   ، الرومي  الديك  بلحم  محشو  الدجاج  صدر 

المقلية البطاطا  و  الفطر  كريمة  صلصة 
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الباستا        اختيارك من 

      الحلويات 

      قائمة األطفال 

40 فوتوتشيني  أو  سباغيتي   ، بيني 
كاربونار، صلصة   ، ألفريدو  صلصة  مع  اختارها 

الوردية الصلصة  أو  أربياتا  صلصة 

)5( الخضار  إضافة 

)8( الدجاج  إضافة 

)8( البولونيز  إضافة 

35 الفوندان  شوكوال 
الفانيليا كريم  آيس  مع  تقدم  الدافئة  الشوكوال  من  قطعة 

42 بالجبن  كنافة 
الفستق بودرة  و  القطر  مع  تقدم  بالجبن  محشوة  كنافة 

12 كريم  آيس  جيالتو 
فستق  أو  فراولة   ، شوكوال   , فانيليا 

39 الجبن  كيك 
الخاصة الصلصة  و  الفراولة  حبات  مع  تقدم  كيك  شيز  نيويورك 

22 علي  أم 
الفستق بودرة  و  اللوز  رقائق  مع  تقدم  الصنع  محلّية  علي  أم 

31 كالسيكي  تيراميسو 
مع االسبريسو  في  المغمسة  البسكويت  أصابع  من  طبقات 

الكاكاو بودرة  مع  تقدم  المحالة  الماسكاربوني  جبنة 

25 سبليت  بنانا 
بالشوكوال  مغطاة   ، اآليسكريم  من  نكهات  ثالث   ، موز 

الفراولة مربى  أو  لسائلة 

22 غيتس   نا

22 السمك  أصابع 

22 هوت دوغ 

22 برغر  ميني 

22 جبنة  و   ماك 
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      مشروبات 

      قهوة 

28 كتيل  مو

المجمدة الفراولة  دايكيري 
الليمون  عصير  مع  منكهات   ، طازجة  فراولة 

فريسكا  بطيخ 
النعناع وأغصان  بطيخ   ، الزنجبيل  جذور 

فروت( الباشن  أو  فروت  )الجريب  موهيتو 
صودا وماء  بني  سكر   ، الليمون  عصير   ، النعناع  أوراق   ، الباشن  أو  الجريب  فاكهة 

سباركلر مانجو 
صودا مياه   ، منكهات   ، الليمون  عصير   ، النعنع  أوراق   ، طازج  مانجو 

كوالدا فيرجن 
الهند جوز  شراب  و  األناناس  عصير 

مارغاريتا  فراولة 
سيروب و  ليمون  عصير   ، طازجة  فراولة 

زرقاء أزهار 
صودا و  كوراساو  بلو   ، الليتشي  فاكهة   ، الفانيليا  كريم  آيس 

النعناع  و  األزرق  التوت 
صودا و  اليمون  عصير   ، النعناع  شراب   ، الفانيليا  شراب   ، طازج  توت 

25 شيك  ميلك 
|    شوكوالتة |    فراولة     بسكويت و كريمه    

26 ثيز  سمو
موز    |    تمر    |    مانجو    |    كوكتيل    |    أفوكادو

25 طازجة  عصائر 
برتقال    |    بطيخ أحمر    |    أناناس    |     ليمون و نعناع

25  V-60
28 كيمكس 
25 بريس  فرنش 
20 بتشينو  كا
20 تيه  ال
20/16 يسو  سبر إ
16 أمريكانو 
20 وايت  فالت 

24 أفوكادو  
24 إسباني  التيه 
20 كافيه  موكا 
20 كورتادو 
22 بانا  كون  اسبريسو 
18 شوكوليت  هوت 
20 تركية  قهوة 
24 عربية  قهوة 
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      أنواع الشاي 

      المشروبات الغازية 

      ماء

      شيشة

18 الجاهز  الشاي 
|   شاي أخضر |   بابونج    |    ايرل غراي    شاي الفطور اإلنجليزي   

25/20 المغربي  الشاي 

18 كوكاكوال 
   18 دايت  كوال 
  18 يت   ا سبر
18 نتا     فا
18 إل  جنجر 
28 ريدٌبل 

22/12 كوابانا  أ

12/5 العين  ماء 

24/12 بالغرينو  سان  غازية  مياه 

 33 النكهات  جمع 

49 حتين   تفا

65 الخاصة  صحارى  شيشة 
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