
 

 

 

Greek Salad (gluten, lactose) 75.00 

feta, olives, tomato, cucumber, peppers 

 ٧٥.٠٠  )  الغولتين  ,الالكتوز (السلطه اليونانيه  
Caesar Salad سلطة السيزر  

romaine hearts, anchovies, garlic bread قلب الخس الرومانس , االنشوقه , خبز الثوم المحمص 
Classic (egg, fish) 75.00 

 ٧٥.٠٠ . سمك( )بيض السيزر الكالسكي
Chicken Tikka (egg, fish, nuts) 85.00 

 ٨٥.٠٠ . سمك. المكسرات( )بيض السيزر بدجاج التكه
Prawn Tikka (contains: egg, fish, nuts, shellfish) 90.00 

 ٩٠.٠٠ . المحار والقشريات( . المكسرات . سمك )بيض السيزر بروبيان التكه
7 Spiced Salad سلطة البهارات السبع  

spring greens, plum tomatoes, cucumber, sherry mignonette, aged balsamic  
 خل بلسميك معتق ,صلصة مينيونيت معّدة من شراب شيري  ,خيار , طماطم خوخية  ,خضار يانعة   

Classic 75.00 

 ٧٥.٠٠ كالسكيه
Chicken Tikka (lactose, nuts) 85.00 

 ٨٥.٠٠ ) المكسرات ,)الالكتوز  السلطه مع دجاج التكه
Fish Tikka (fish, lactose, nuts) 85.00 

 ٨٥.٠٠ المكسرات. سمك()الالكتوز .  سمك الهامور التكه عالسلطه م
Club Sandwich (egg, gluten, lactose) 100.00 

bacon, fried egg, cheddar, chicken, shoestring fries 

 ١٠٠.٠٠ )الغولتين , بيض ,)الالكتوز  ساندويتش النادي
 لحم البقر المقدد , البيض المقلي , جبنه التشيدر , دجاج , البطاطس المقليه

Crunchy Chicken Melt (egg, gluten, lactose) 110.00 

potato wedges, chives, mornay 

 ١١٠.٠٠ )الغولتين , بيض ,)الالكتوز  الدجاج المقرش
 بطاطس الودجز . صوص المورنيه

The Burger (egg, gluten, lactose) 120.00 

fried egg, aged cheddar, confit onion, cajun wedges 

 ١٢٠.٠٠ )الغولتين , بيض ,)الالكتوز  البرغر
 البيض المقلي . جبنه التشدر . المصل المطهو ببطئ و محال.بطاطس المقليه بالقشره و متبله

Toasted Ciabatta (gluten, lactose) 90.00 

brie, macerated tomatoes, fig jam, dijon mustard, french fries 

 ٩٠.٠٠ )  الغولتين  ,الالكتوز(ساندويتش خبز التشاباتا المحمص 
 جبنه البري. طماطم متبله. مربى التين. خردل الديجون. البطاطس المقليه

Shrimp Focaccia (egg, gluten, lactose, shellfish) 100.00 

mash, garlic, fries 

 ١٠٠.٠٠ )الالكتوز. بيض. الغلوتين. المحار والقشريات( ساندويتش الفوكاشا بالروبيان
البطاطس المقليهخس. الثوم.   

Pasta’s To Your Liking (egg, gluten, lactose, nuts) 100.00 

 ١٠٠.٠٠ )الالكتوز. بيض. الغولتين. المكسرات( المعكرونات حسب الرغبه
Choice of Pasta: Penne, Spaghetti, Fusilli, Macaroni 

 اختيار نوع المعكرونه . بيننه . فوسيللي . سباغتي . ماكروني
Choice of Sauce: White, Tomato, Bolognese, Pesto 

 اختيار الصلصه .صلصه الكريمه . صلصه الطماطم . صلصه البولونيز . صلصه البيستو
Choice of Toppings: Chicken, Shrimps, Beef  

 اختيار االضفات . دجاج . لحم بقر . روبيان . خضار
 
 



 

 

ICED TEA 35.00 

.٠٠٣٥  الشاي المثلج 

Raspberry توت العليق  

chamomile breeze tea, fresh orange juice, raspberry syrup  
 شاب توت العليق ,عصير البرتقال الطازج   ,شاي كاموميل بريز

Lemon  ليمون  

black tea, lemon juice, lemon iced tea syrup شاي أسود , عصير ليمون , شراب الشاي المثلّج بالليمون  
 

Peach دراق  

happy forest tea, peach, lemon juice, peach iced tea syrup  
 شراب الشاي المثّلج بالدراق ,عصير ليمون  ,دراق  ,شاي هابي فوريست 

Blue orange بلو أورانج  

chamomile breeze tea, passion fruit, fresh orange juice, blue curaçao syrup   
   شراب بلو كوراساو ,عصير البرتقال الطازج  ,باشن فروت  ,شاي كاموميل بريز 

 

INSPIRED DRINKS 35.00 

.٠٠٣٥  المشروبات المبتكرة 

Passion Fruit Apple باشن فروت بالتفاح 
passion fruit pulp, green apple juice, lime juice, mint leaves, ginger ale 

 مياه الزنجبيل الغازية, أوراق نعناع  ,عصير ليمون  ,عصير تفاح أخضر  ,لّب الباشن فروت 
Berries توت  

cranberry juice, raspberries, blackberries, lemon juice, agave syrup, soda   

 صودا ,شراب األغاف , عصير ليمون  ,توت أسود  ,توت عليق  ,عصير توت بّري 
Cucumber watermelon شراب الخيار والبطيخ  

watermelon juice, cucumber syrup, lemon juice, soda عصير بطيخ , شراب خيار , عصير ليمون , صودا  
 

FRESH JUICES 25.00 

orange, grapefruit, watermelon, pineapple, mango, green apple, carrot 

 ٢٥.٠٠  عصائر طازجة
 جزر , مانجو، تفاح أخضر  ,بطيخ، أناناس , جريب فروت , برتقال

CARBONATED DRINKS 20.00 

coke, coke light, coke zero, sprite, sprite light, ginger ale, soda 

 ٢٠.٠٠  مشروبات غازية
 صودا , مياه الزنجبيل الغازية , سبرايت اليت  ,سبرايت  ,كوك زيرو , كوك اليت , كوك

NON-ALCOHOLIC WINE PER BOTTLE 
 

Thomas & Scott Noughty Chardonnay, 750 ml 195.00

.٠٠١٩٥ مل ٧٥٠نبيذ توماس الفوار    
Espora Chardonnay, 750 ml 165.00 
مل ٧٥٠نبيذ اسبورا االبيض  ١٦٥.٠٠  
Espora Cabernet Sauvignon, 750 ml 165.00 
مل ٧٥٠نبيذ اسبورا االحمر  ١٦٥.٠٠  

NON-ALCOHOLIC BEER PER BOTTLE 
 

OPA Malt, 330 ml 35.00 

.٠٠٣٥ مل ٣٣٠شراب شعير أَووّبا    
St. Peters Gold Blonde, 330 ml 35.00 

.٠٠٣٥ مل ٣٣٠شراب شعير سنت بيتر    

 
 

All prices are inclusive of taxes and service charge. .جميع األسعار شاملة الضرائب ورسوم الخدمة 

 

 


