
Beverage menu  

Water
المياه

Mineral water • Tonic water • Sparkling water • Soda water

مياه معدنيه  • ماء تونيك • ماء فوار  •  ماء صودا  

Refreshments
المرطبات

Pepsi  •  Diet Pepsi  •  7-UP  •  Diet 7-UP  •  Mirinda 

Coca cola  •  Diet Cola  •  Guava juice  •  Mango juice

بيبسي  •  بيبسي دايت  •  سفن أب  • دايت سفن أب • ميرندا  
كوكاكوال  • دايت كوال  • عصير الجوافه • عصير المانجو

Hot Drinks
مشروبات ساخنه

Tea  •  Coffee  •  Espresso  •  Cappuccino  •  Hot chocolate 
شاي  •  قهوه  •  اسبريسو  • كابتشينو • شوكوالته ساخنه

Juice (for breakfast only)
عصائر (تقدم مع االفطار)

Carrot, orange and ginger detox 
ديتوكس الجزر مـع البرتقال والزنجبيل

 Strawberry smoothie 
سموذي الفراوله

Orange Juice 
عصير البرتقال

 



Breakfast Menu
Served from 09:25 – 11:55  

Cold breakfast

Fresh fruit Salad
سلطه الفواكه الطازجه

Plain or fruit yoghurt
 اختيارك من الزبادي الساده 

أو زبادي الفواكه

Labneh with olive oil
لبنه بزيت الزيتون 

Bircher muesli
موسلي

Oats, apples, nuts, cream and honey
قمح، تفاح، مكسرات، كريمه وعسل

Assorted cereals
رقائق الذره

Frosties, Cornflakes, choco pops  
(Served with full cream, skimmed or low fat milk)

 فروستيز، كورن فليكس ، شوكو بوبس تقدم مع 
حليب كامل الدسم خالي الدسم أو قليل الدسم

Selection of international cheese  
with boiled egg

جبن متنوع مع البيض المسلوق

Open face sandwich
ساندوتش مفتوح

Smoked salmon & cream cheese on dark rye bread
 ساندوتش مفتوح مع السلمون المدخن 

وجبنه الكريمه على خبز الراي



Hot breakfast
Main course

Asparagus omelette
اومليت االسباراجوس

Served with grilled vine cherry tomato
اومليت األسباراجوس مع طماطم الشيرى المشويه

Grilled halloumi cheese
جبنه حلومي مشويه

Served with chopped tomato and olive oil 
 مكعبات جبن الحلوم مع الطماطم وزيت الزيتون 

Side orders
طلبات جانبية

Potato roesti 
بطاطس بالفرن 

Grilled veal sausages 
 نقانق اللحم البتلو المشوي

Sautéed button mushrooms with parsley 
 مشروم سوتيه مع البقدونس

Baked beans 
فاصوليا مطبوخة

All selections are served with  
your choice of bakery items

Croissant & chocolate roll, brown and white bread roll,
Petit Pain, Arabic bread, blue berry muffin

جميع وجبات اإلفطار تقدم
مع اختيارك من المخبوزات

رول كرواسون وشوكوالتة ، خبز أسمر وأبيض ،
بيتي بان ، خبز عربي ، مافن توت أزرق



Lunch & Dinner Menu
Served from 16:20 – 18:50 & from 21:45 – 00:15  

Appetizer
المقبالت

Cured salmon salad
سلطة السلمون مع الخس

Served with frisée salad & mustard dressing
تقدم مع صوص المسترده

Grilled pepper crusted seared tuna filet
سلطة التونه المشويه

Served with boiled egg, green beans, olives, cucumber, lettuce 
تقدم مع البيض المسلوق، الفاصوليا الخضراء، زيتون، خيار وخس

Selection of Arabic mezzeh
تشكيلة من المزات العربيه

Hommous, Tabouleh, Baba ghanough served with oriental bread 
حمص، تبولة، بابا غنوج تقدم مع خبز شرقي

Selection of mix cheese
تشكيلة جبن

Blue cheese, cheddar, goat cheese & brie 
served with dry fruit & grapes

جبنة زرقاء ، شيدر ، جبن ماعز وبري
تقدم مع الفاكهة المجففه والعنب

Soup
الحساء

 Traditional Arabic lentil soup served with  
croutons & lemon wedges

 حساء العدس على الطريقة العربية يقدم مع 
الخبز المحمص و شرائح الليمون



Main Course
األطباق الرئيسية

Pan-fried Beef fillet
فيليه اللحم البقري مع المشروم البري

 Served with potato wedges, grilled vegetables, creamy wild
mushrooms sauce

يقدم مع البطاطس الروستو والخضراوات المشويه

Roasted chicken breast
دجاج روستو

Served with oven baked tomatoes, grilled vegetables  
& steamed basmati rice

 يقدم مع الطماطم المجففة والزيتون، الخضراوات المشويه 
و أرز بسمتي

Oven roasted grouper fish
روستو سمك الهامور

Served with braised fennel, grilled vegetables 
& steamed basmati rice

 يقدم مع الشمر وزيت الزيتون، الخضراوات المشويه 
و أرز بسمتي

Vegetables curry
كاري الخضروات

Served with steamed basmati rice 
يقدم مع أرز بسمتي

Gratinated spinach & ricotta cannelloni
كانيلوني السبانخ وجبن الريكوتا

Walnut sauce & Parmesan cheese
مع صوص عين الجمل و زيت الفلفل األحمر 



Dessert
الحلوى

Rhubarb trifle
ترافيل الريبرب

 Lemon and raspberry tart
تارت الليمون والتوت

Selection of fresh fruit
مجموعة من الفواكه الطازجة


