Salads & Appetizers
السالطات والمقبالت
Classic Cobb Salad
Combination of Cooked Chicken Breast, Blue Cheese,
Hard-cooked Eggs, Crisp bacon with cocktail sauce

220

كوب السالطة الكالسيكية
ر
ن
 البيض شديد الطبخ وشائح لحم البيكون الهشة مع صوص الكوكتيل، جب الريكفورت،خليط من صدور الدجاج المطبوخة
Ambrosia & Shrimps
Creamy Fruit Salad Loaded with Pineapple, Mandarin,
Oranges, Coconut and Miniature Fruit-flavored Marshmallows
Topped with Pouched Jumbo Shrimps

270

والجمبي
األمبوسيا
ر
ر
ُ
ُ
الصغبة المنكهة بالفاكهة
 جوز الهند وقطع المارشيملو، البتقال، المندرين،سالطة فواكه كريمية مدعمة باألناناس
ر
عليها الجمبي الجامبو المطهو عىل البخار
Octopus Salad
Marinated Fresh Octopus with Parsley Lemon and Cherry Tomatoes

190

سالطة األخطبوط
ُ
والشبي طماطم
 الليمون،رشائح األخطبوط الطازجة المتبلة مع البقدونس
ر
Oriental Mezze
Tabouleh, Moutable, Vine leaves, Fried kebah,
Smbousek and Chicken Wings

205
مقبالت رشقية
 سمبوسك وأجنحة دجاج، كبة مقلية، ورق عنب، متبل،تبولة

All above prices included service charge and applicable taxes
تشمل جميع األسعار المذكورة أعاله رسوم الخدمة والضريبة ال ُمطبقة

Sandwiches
الساندويتشات
Crispy Chicken Sandwich
Fried Chicken on Large Sesame bun, Topped with BBQ Sauce
Served with French Fries

235

ساندويتش الدجاج المقرمش
ن
كببة من الخب مغىط بصوص الباربكيو
مقىل عىل قطعة ر
دجاج ي
Smoked Salmon Sandwich
Norwegian Smoked Salmon on Top of Kraft Corn Brown Bread,
Onions and Capers. Served with Roasted Baby Potatoes

255

Spicy Meatball Sandwich
Roasted Spicy Meatball on French Baguette
Served with Herbs potatoes

235

ُ ساندوتش سمك السلمون
المدخن
ُ
سمك السالمون ن
ُ البويج
المدخن عىل قطعة ن
الصغبة المخبوزة
 يقدم مع البطاطس،خب ررة أسمر مع البصل والكابر
ر
ي

ساندوتش كرات اللحم الحارة
ُ
ن
ُ
ن
نس تقدم مع البطاطس المنكهة باألعشاب
كرات اللحم الحارة المشوية يف رغيف من الخب الفر ي
Chicken Sausage Sandwich
Grilled and Stuffed with Bun,
Topped with Melted Mozzarella and Pesto. Served with French Fries

190

ساندوتش نقانق الدجاج
ُ
ن
ُ
 تقدم مع البطاطس المحمرة،نقانق الدجاج المشوية يف رغيف عليها جبنة الموزاريال الذائبة والريحان
Cheese Sandwich
Pan-fried Toasted Cheese Sandwich, topped with Cranberry Sauce
Served with Garden Greens

180

ساندوتش الجبنة
ن
ُ
ُ
ن
ن
ن
 يقدم مع الخضوات الخضاء،ساندوتش الجبنة بخب التوست المحمر يف المقالة عليه صوص التوت البي

All above prices included service charge and applicable taxes
تشمل جميع األسعار المذكورة أعاله رسوم الخدمة والضريبة ال ُمطبقة

Poh Pia
Vegetable Spring Rolls Served with Sweet Chili Sauce

210

بوه بيا
ُ
لفائف السبينغ رول بالخضار تقدم مع صوص الفلفل الحلو
Vegetarian Sandwich
Fill a Baguette with Hummus, Pesto and Seasonal Vegetables

150

الساندوتش النبات
ن
ن
ر
 الريحان والخضوات الموسمية،المحس بالحمص
خب الباغيت
ي
Ice cream & Desserts
اآليس كريم والحلويات
Coupe Jacques (for 2 persons)
Seasonal Fruit Salad with Sherbet and Vanilla Ice Cream
Topped with Whipped Cream

260

)كوب جاك (لفردين
سالطة الفواكه الموسمية مع ر
الشبات وآيس كريم الفانيال المغىط بالكريمة المخفوقة
Banana Split
Fresh Banana with Chocolate and Vanilla Ice Cream,
Served with Chocolate Sauce and Whipped Cream

180

بنانا سبليت
ُ
موزة طازجة مع الشوكوالتة وآيس كريم الفانيال تقدم مع صوص الشوكوالتة والكريمة المخفوقة
Movenpick Ice cream per scoop

55
ُ ُقم بتحديد اختيارك
المفضل من تشكيلة آيس كريم موفنبيك الفاخر

All above prices included service charge and applicable taxes
تشمل جميع األسعار المذكورة أعاله رسوم الخدمة والضريبة ال ُمطبقة

