قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
 مسا ًء يوميًا11:00  صبا ًحا إلى11:00 يتم تقديمه من الساعة
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily

APPETIZER AND SALAD | مقبالت وسلطات
SIDE SALAD | طلبات سلطة جانبية
) سعرة حرارية (صحي) (نباتي186 سلطة جرجير مع جبنة البارميزان وصلصة البلسميك
Rucola salad with parmesan cheese and balsamic dressing 186 Cal (V) (H)

22
) سعرة حرارية (صحي) (نباتي130 سلطة خضراء مختلطة مع صلصة الخل
Mixed green salad with vinaigrette dressing 130 Cal (V) (H)

22
) سعرة حرارية (صحي) (نباتي485 سلطة حلوم مشوي
 صنوبر وزعتر، طماطم كرزية،جرجير
GRILLED HALLOUMI SALAD 485 Cal (V) (H)
Rocca, cherry tomatoes, pine seeds and zaataar

46
 سعرة حرارية648/618 سلطة سيزر
 بيض مسلوق مع دجاج مشوي أو جمبري مشوي، شرائح لحم العجل المقدد، خبز محمص، أنشوجة، جبنة البارميزان،خس روماني
CAESAR SALAD 618/648 Cal
Romaine lettuce, parmesan cheese, anchovies, croutons, cured veal bacon
boiled egg, grilled chicken or grilled shrimp

35/55
) سعرة حرارية (خ) (خ ج451 سلطة موزاريال الكابريزي
 أوراق الريحان وزيت الزيتون،طماطم صغيرة متبلة
CAPRESE DI MOZZARELLA 451 Cal (GF) (V)
Marinated tomato salad, basil and extra virgin olive oil

74
) سعرة حرارية (نباتي924 سبرينج رول خضروات
مليئة بالخضروات وصلصة الفلفل الحلو
VEGETABLE SPRING ROLL 924 Cal (V)
Filled with vegetables and sweet chili sauce

60
%15 كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
 مسا ًء يوميًا11:00  صبا ًحا إلى11:00 يتم تقديمه من الساعة
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily
 سعرة حرارية753 تشكيلة من المقبالت العربية الشهية
 ورق عنب ومتبل،  محمرة،  كبة،  تبولة، حمص
ARABIC MEZZE PLATTER 753 Cal
Hummus, tabbouleh, sambousek, kibbeh, muhammarah, stuffed vine leaves and mutabal

55

SOUP | الشوربة
) سعرة حرارية (خ226 شوربة العدس الصفراء
تقدم مع شرائح ليمون و خبز محمص
LENTIL SOUP 226 Cal (V)
Yellow lentil soup, lemon and crispy croutons

25
 سعرة حرارية324 شوربة الحريرة المغربية
تقدم مع تمر وشباكية مغربية
HARIRA SOUP 324 Cal
Traditional Moroccan soup with lamb,chickpeas,cilantro,lentil
cumin,tomato and vermicelli

35

SANDWICH | الساندويتشات
) سعرة حرارية (خ465 ساندويتش الحمص
خبز التورتيال مع الحمص والطماطم المجففة والسبانخ والزيتون
HUMMUS QUESADILLAS 465 Cal (V)
Tortilla bread with hummus, dried tomato, spinach and olives

60
 سعرة حرارية727 كلوب ساندوتش
 طماطم وبيض مقلي، صدر دجاج، شرائح لحم العجل المقدد، مايونيز، خس آيسبيرج الجبن السويسري،)خبز أبيض أو أسمر (حسب رغبتكم
CLUB SANDWICH 727 Cal
White, brown or multigrain bread, iceberg lettuce, Swiss cheese, mayonnaise
cured veal bacon, chicken breast, tomato and fried egg

66

%15 كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily

برجر األنجوس البقري الفاخر  1092سعرة حرارية
مع شرائح من طماطم روما اإليطالية ،بصل ،خس آيسبرج ،صلصة الخردل والمايونيز ،شرائح جبنة الشدر وصلصة المشاوي
PRIME ANGUS BEEF BURGER 1092 Cal
Roma tomatoes, iceberg lettuce, onion, grain mustard
mayonnaise and cheddar cheese

77
الرجاء اختيار أحد المكونات اإلضافية:
Please choose following additional options

بيض  107سعرة حرارية
Egg 107 Cal

4
لحم العجل مقدد  259سعرة حرارية
Cured Veal bacon 259 Cal

4
صوص الفطر  119سعرة حرارية
Mushroom sauce 119 Cal

4
يتم تقديم جميع السندويشات مع البطاطس المقلية  80غ –  159سعرة حرارية
All sandwiches are served with French fries 80 -159 Cal

األطباق الرئيسية | MAIN COURSE
مكرونة بيني أرا بياتا  532سعرة حرارية (خ) (ص)
صلصة طماطم طازجة ،فلفل حار ،ثوم واعشاب.
)PENNE ARABIATA 532 Cal (V) (H
Fresh tomato sauce with chili, garlic and herbs

45
مكرونة سباجيتي المأكوالت البحرية  427سعرة حرارية
جمبري ،كاالماري ،بلح البحر ،قطع من السمك ،طماطم كرزية مع الحبق الطازج.
SEAFOOD SPAGHETTI 427 Cal
Shrimp, squid, mussel, fish, plum tomato and fresh basil

75

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
 صبا ًحا يوميًا11:00  صبا ًحا إلى11:00 يتم تقديمه من الساعة
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily
 سعرة حرارية429 سمك وشيبس
سمك بانكو مخبوز يقدم مع الليمون والثوم االيولي ونبتة الكبر
FISH AND CHIPS 429 Cal
Panko breaded fish served with lemon, caper and garlic aioli

58
 سعرة حرارية667 دجاج بالزبدة
 كاجو و فلفل حار،  زبادي،  مرق طماطم،  بصل، دجاج
BUTTER CHICKEN 667 Cal
Chicken, onion, tomato, yoghurt, cashew nuts and chili gravy

63
 سعرة حرارية923 كراهي لحم الضأن
لحم غنم مطبوخ بالطماطم والبهارات يقدم مع أرز بخاري ومخلل
MUTTON KARAHI 923 Cal
Lamb cooked with tomato and spices served with steamed rice and pickles

63
 سعرة حرارية796/746 كبسة
كبسة األرز المطبوخ مع صلصة الطماطم الحارة وبهارات الكبسة مع الدجاج أو لحم الضأن
KABSA 746-796 Cal
Chicken or lamb cooked with Arabic spices in rice served with spicy tomato sauce

60/65
 سعرة حرارية432 /350 حيدر أباد برياني
يقدم مع لبن الزبادي الطازج وحسب اختياركم من الدجاج أو لحم الضأن
HYDERABADI BIRYANI 350-432 Cal
Chicken or lamb Indian style cooked in rice served with raita and pickled garlic
60/65

%15 كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily
طبق ناسي غورنغ  828سعرة حرارية
أرز مقلي على الطريقة األندونيسية ،بيض ،دجاج ،جمبري ،ساتيةالدجاج وصلصة الفول السوداني.
NASI GORENG 828 Cal
Indonesian fried rice, eggs, chicken, shrimps, chicken satay and peanut sauce
86

صدور الدجاج المشوية  757سعرة حرارية
تقدم مع السماق ،الطماطم ،الفلفل األحمر الحلو ،الجزر المغطى بالعسل واللوز.
GRILLED SPRING CHICKEN 757 Cal
Sumac, tomato, paprika, honey glazed carrot and almond pilaf
86

مشويات مشكلة على الطريقة اللبنانية  1144سعرة حرارية
شيش طاووق ،ريش غنم ،شيش كباب وعرايس مع األرز الشرقي
LEBANESE MIXED GRILL 1144 Cal
Shish tawook, Shish kebab, Kofta Halabi, Arayes, lamb cutlets and rice
135

البيتزا | PIZZA
بيتزا مارغريتا  781سعرة حرارية (خ)
ريحان ،طماطم وجبنة موزاريال.
)MARGHERITA 781 Cal (V
Basil, tomato and mozzarella
55

بولو بيكانتي  1084سعرة حرارية
شرائح من الدجاج المشوي الحار ،طماطم ،بصل أحمر وجبنة موزاريال.
POLLO PICANTE 1084 Cal
Spicy BBQ chicken, tomato, red onion and mozzarella
60

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily
جامبريتي  895سعرة حرارية
جمبري  ،صلصة الفلفل الحار األخضر وأوراق الجرجير
GAMBERETTI 895 Cal
Prawns, chili salsa verde and rocket leaves
71

فروتي دي ماري  985سعرة حرارية
طماطم مشوية مع مأكوالت بحرية موسمية.
FRUITTI DI MARE 985 Cal
Seafood pizza with tomato, herbs and mozzarella
68

الحلويات | DESSERTS
مختارات من اآليسكريم  244سعرة حرارية
شوكوالتة ،فراولة أو فانيال
SELECTION OF ICE CREAM 244 Cal
Chocolate, strawberry or vanilla
للمغرفة
PER SCOOP
26

مجموع مختارة من الفواكه الطازجة والتوت  212سعرة حرارية
SELECTION OF FRESH FRUITS AND BERRIES 212 Cal

35

أم علي  458سعرة حرارية
Om Ali 458 Cal
35

كعكة "تيراميسو" االسفنجية التقليدية  597سعرة حرارية
Traditional Tiramisu 597 Cal
35

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily
كيك الشوكوالتة  396سعرة حرارية
Chocolate Truffle Cake 396 Cal
35

تشيز كيك بالتوت البري  826سعرة حرارية
Baked Blueberry cheese cake 826 Cal
35

حلوى التمر مع التوفي و آيسكريم الفانيال  970سعرة حرارية
Toffee Date Pudding with Caramel Sauce 970 Cal
35

حلوى بودينغ ساغو بجوز الهند مع مانجو كوليس  476سعرة حرارية
)Coconut Sago Pudding with Mango Coulis 476 Cal (Vg
35

كعكة الشوكوالتة الحريرية  1247سعرة حرارية
)Silk Chocolate Cake 1247 Cal (GF
35

حلويات عربية متنوعة  1316سعرة حرارية
Assorted Arabic sweets 1316 Cal
35

طبق الجبن  816سعرة حرارية
جبنة عالمية  ،صلصة فواكه  ،خبز الفاش
CHEESE PLATTER 816 Cal
International cheese,fruit chutney and lavash bread
60

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily

المشروبات | BEVERAGES
مـــــــاء | Water
مياه نستلة  0سعرة حرارية
Nestle Water 0 Cal
صغير

كبير

Large

Small

8

4

مياه ايفيان  0سعرة حرارية
Evian Water 0 Cal
صغير

كبير

Small

Large

21

38

أكوابانا  0سعرة حرارية  ،بيرير مياه غازية  0سعرة حرارية
Acquapanna 0 Cal, Perrier 0 Cal
صغير

كبير

Small

Large

15

32

عصيرات طازجة | FRESH JUICE
بطيخ  90سعرة حرارية
Watermelon 90 Cal
13

برتقال  183سعرة حرارية  ،ليمون بالنعناع  135سعرة حرارية
Orange 183 Cal, Lemon Mint 135 Cal
15

أناناس  190سعرة حرارية ،تفاح  186سعرة حرارية أو جزر  158سعرة حرارية
Pineapple 190 Cal, apple 186 Cal or carrot 158 Cal
24

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily

مشروبات غازية | Soft Drink
بيبسي  141سعرة حرارية ،بيبسي دايت  139سعرة حرارية ،سفن آب  140سعرة حرارية ،سفن آب دايت  139سعرة حرارية
Pepsi 141 Cal, diet Pepsi 139 Cal, 7-Up 140 Cal or diet 7-Up 139 Cal
17

مشروب القوة ريدبول  117سعرة حرارية
Red Bull Energy Drink 117 Cal
28

الميلك شيك | Milk Shake
موز  383سعرة حرارية ،فراولة  168سعرة حرارية ،شوكوالتة  419سعرة حرارية
Banana 383 Cal, strawberry 168 Cal or chocolate 419 Cal
23

السموذي | Smoothies
موز  379سعرة حرارية ،فراولة  428سعرة حرارية ،خوخ  437سعرة حرارية ،موز وفراولة  428سعرة حرارية
Banana 379 Cal, Strawberry 428 Cal Peach 437 Cal or Banana and Strawberry 428 Cal
28

قهـــــــــوة | Coffee
ريستريتو 1سعرة حرارية ،اسبريسو  1سعرة حرارية او اسبريسو ماكياتو 10سعرة حرارية
Ristretto 1 Cal, espresso 1 Cal or espresso macchiato 10 Cal
16

محضرة طازجة وحسب الطلب  10سعرة حرارية ،أمريكانو  1سعرة حرارية ،التية ماكياتو  150سعرة حراريةقهوة تركي  18سعرة حرارية ،قهوة
بدون كافيين  0سعرة حرارية ،كابوتشينو  123سعرة حرارية أو قهوة التية  150سعرة حرارية
Freshly brewed 10 Cal, Americano 1 Cal, latte macchiato 150 Cal
Turkish Coffee 18 Cal, decaffeinated 0 Cal, cappuccino 123 Cal or cafe latte 150 Cal
24

قهوة عربية  33سعرة حرارية
Arabic coffee 33 Cal
45

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

قائمة طوال اليوم
ALL DAY DINING
يتم تقديمه من الساعة  11:00صبا ًحا إلى  11:00مسا ًء يوميًا
Served from 11:00 am to 11:00 pm daily

الشاي واألعشاب | Tea and Herbal Infusion
شاي فطور انجليزي  2سعرة حرارية ،شاي ايرل جراي  2سعرة حرارية ،شاي جارينج  2سعرة حرارية ،شاي اخضر 1سعرة حرارية ،بابونج 2
سعرة حرارية ،او شاي منزوع الكافيين  1سعرة حرارية
English breakfast 2 Cal, earl grey 2 Cal, Darjeeling 2 Cal,Chamomile1 Cal, peppermint 2 Cal and decaffeinated tea 1 Cal
27

شوكوالتة حار وبارد  340سعرة حرارية
حليب كامل الدسم ،حليب قليل الدسم ،حليب خالي الدسم أو حليب الصويا
Hot or cold chocolate 340 Cal
Full cream, low fat, skimmed or soy milk
27

إسبريسو موكتيل  141سعرة حرارية
ESPRESSO MOCKTAIL 141 Cal

30

كافة األسعار الموضحة هي باللاير السعودي و تخضع الى ضريبة القيمة المضافة %15
All prices are expressed in Saudi Riyal and inclusive of 15% VAT
(ن) نباتي (خ ج) خالي من الجلوتين (خ) خضار (ص) صحي
(GF) Gluten Free (H) Healthy (V) Vegetarian (Vg) Vegan (SS) Sustainable Seafood
الخبز الخالي من الجلوتين متوفر بالطلب
Gluten free bread available on request

