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WELCOME

Our mission at InterContinental® Doha The City is to provide fresh food, expertly cooked, beautifully
presented, and delivered in a timely manner. Our menu covers a wide range of dishes to suit all tastes and
appetites. Purchased from sustainable sources and organic suppliers where possible, the hotel supports
regional growers and producers. Imported products offer the best quality all year long.
Our culinary team is passionate and committed. If there is a dish you would like which does not appear on the
menu, please ask and we would be delighted to create something tailored to your preference.
All items ordered from the menu will be delivered within 30 minutes. For items that may take longer, our team
will inform you accordingly.
Should you be in a hurry, an express menu is available on page 4 where all items can be delivered within 20
minutes.
When you have made your choice, please dial 8289 to speak with our in-room dining team. If you have a food
allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order.
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B R E A K FA S T

B R E A K FA S T S E T M E N U S

B R E A K FA S T À L A C A RT E

Served all day

Served from 6:00AM to 12:00PM

T H E I N T E R C O N T I N E N TA L

(D, G, N, V)

110

Fresh orange, carrot, or pineapple juice, selection of
seasonal sliced fruits, basket of homemade bakeries
and toasts, choice of plain or fruit yoghurt
Choice of cereal: Kellogg’s Corn Flakes, Special
K, Kellogg’s Frosties, Rice Krispies, Coco Pops, or
Weetabix, with your choice of milk
A M E R I C A N B R E A K FA S T

(D, E, G, N)

Two farm eggs any style
Choice of two side orders: chicken sausage, veal
sausage, crispy turkey, mushrooms, baked beans,
hash browns, or grilled tomato

(D, E, G, N)

135

Fresh ginger, orange, and carrot juice, seasonal
sliced fruits, Bircher muesli, egg white omelette with
spinach and feta, grilled tomatoes, whole wheat toast
O R I E N TA L B R E A K F A S T

(D, E, G, N)

40

Fluffy 3 Egg Omelette (D, E, G)

50

Farm eggs or egg whites
Choice of filling: tomato, baby spinach, crispy turkey,
onion, cheddar or feta cheese
All egg dishes are served with 2 sides of your choice:
hash browns, grilled tomatoes, sautéed mushrooms,
crispy turkey, chicken sausage, or baked beans

130

Your selection of “The InterContinental” breakfast

H E A LT H Y B R E A K F A S T

Two Farm Eggs Any Style (D, E, G)

140

Fresh orange, carrot, or pineapple juice, labneh
with olives, tomatoes and cucumber, foul moudamas
with condiments, halloumi cheese, shakshuka eggs,
halawa

All breakfast set menus are served with your
choice of hot beverage

Enhance Your Egg Experience With Sides:
Baked Beans (V)

15

Hash Browns (V)

15

Grilled Tomatoes (V)

15

Sautéed Mushrooms (V)

15

Foul Moudamas (V)

15

Crispy Turkey

20

Chicken Sausage

20

Grilled Halloumi Cheese (D)

20

Smoked Salmon Eggs Benedict (D, E, G, S)

70

English muffin topped with two poached eggs,
smoked salmon, sautéed spinach, hollandaise sauce
Smoked Salmon (D, S)

80

Shaved fennel, chives, lemon zest, whipped cream,
dill, capers
Selection of Cured and Smoked Meats (B, G)

75

Assorted breads, pickles, selection of beef salami,
smoked turkey, roast chicken, bresaola
Bakery Basket (D, E, G, N)

55

Assortment of four pastries, bread rolls, and toast,
with butter and jams

Gluten-free bread available upon request
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B R E A K FA S T

B R E A K FA S T À L A C A RT E

B R E A K F A S T S AV O U R I E S

Served from 6:00AM to 12:00PM

Served from 6:00AM to 12:00PM

Whole Fruit (V)

15

Aloo Bhaji with Paratha (G, V)

Fresh Seasonal Mixed Fruit Salad (V)

40

Seasonal Cut Fruit Platter (V)

60

Boiled potatoes cooked with Indian spices,
whole wheat Indian flat bread

Fruit Compote (V)

20

Mango, apple, apricot, red berries

Cereal (D, G)

35

30

Oat porridge with raisins and your choice of milk
Artisan Cheese Platter (D, G, N)

50

3 eggs omelette, tomatoes, onions, masala
spice blend, whole wheat Indian flat bread

Your choice of cereal:
Kellogg’s Corn Flakes, Special K, Kellogg’s Frosties,
Rice Krispies, Coco Pops, or Weetabix, with your
choice of milk
Oatmeal (D, G)

Masala Omelette (D, E)

50

80

Selection of aged seasonal cheeses including hard,
goat, soft, and blue cheese. Served with crackers,
jam, and nuts

Foul Moudamas (V)

40

Diced tomatoes, onions, chopped parsley,
olive oil, lemon juice
Halloumi Wrap (D, G)

45

Tortilla wrap with grilled halloumi,
rocca leaves, tomatoes, fried onions
Selection of Oriental Cheese (D)

45

Halloumi, Akawi, Nabilseh
Labneh with Olives, Tomato, and Cucumber (D) 45

Yoghurt (D)

20

Plain, fruit, or low-fat
S W E E T B R E A K FA S T D E L I G H T S
Served with maple syrup, berry compote, and vanilla
and orange scented butter
Homemade Pancakes (D, E, G)

45

Classic Waffles (D, E, G)

45

French Toast (D, E, G)

40
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EXPRESS MENU
Served within 20 minutes
T H E I N T E R C O N T I N E N TA L B R E A K FA S T
(D, G, N)
110

SANDWICHES
Club Sandwich (D, E, G)

75

Fresh orange, carrot, or pineapple juice, selection of
seasonal sliced fruits, basket of homemade bakeries
and toasts, choice of plain or fruit yoghurt, your
choice of hot beverage

Toasted triple decker sandwich with grilled chicken,
fried egg, crispy turkey, lettuce, tomatoes, cheddar
cheese

Choice of cereal: Kellogg’s Corn Flakes, Special K,
Kellogg’s Frosties, Rice Krispies, Coco Pops, or
Weetabix, with your choice of milk

BLT Wrap (D, G)

SALADS AND APPETISERS
Mixed Greens (V)

Green leaves, carrots, cauliflower, cherry tomatoes,
cucumbers, balsamic dressing
Classic Caesar Salad (D, E, G)

40/65

Romaine lettuce, crispy ciabatta, Parmigiano Reggiano, homemade Caesar dressing
Caprese Salad (D, V)

70

Your choice of pasta:
Penne, Spaghetti, or Fettuccine
Your choice of sauce:
Pesto (N, V)
Fresh basil blended with parmesan cheese
and pine nuts

65

Tomato, mozzarella, basil pesto, olive oil
Oriental Lentil Soup (G, V)

Crispy turkey, tomatoes, lettuce, mayonnaise
PA S TA

35/60

85

Napolitana (V)
Fresh tomato sauce, basil

45

Bolognese (B, G)
Fresh tomato sauce, minced beef

Lentils, cumin, olive oil, Arabic croutons,
lemon wedges

Alfredo (D, G)
Soup of The Day

45

Crispy Calamari (E, G, S)

50

Garlic and basil dip
Vegetable Spring Rolls (G, V)

50

Crispy filo pastry stuffed with vegetables,
sweet chilli dip
Selection of Cold Mezzeh (D, G, N, V)
Hummus, moutabel, tabbouleh,
fattoush, muhammara, Arabic bread

4

65

Cream, parmesan cheese, garlic
Carbonara (D, E)
Parmesan cheese, crispy turkey, cream, egg
Add your favourites:
Chicken

10

Crispy Turkey

10

Grilled Salmon (S)

15

Prawns (S)

30

LUNCH & DINNER MENU
Served from 11:30AM to 12 Midnight
SALADS AND APPETISERS
Mixed Greens (D, V)

DEEP FRIED
35/60

Green leaves, carrots, cauliflower, cherry tomatoes,
cucumbers, balsamic dressing

Crispy Calamari (E, G, S)
Garlic and basil dip
Vegetable Spring Rolls (G, V)

Arugula Salad (D, E, G, V)

65

Wild arugula, beetroot, Parmigiano - Reggiano,
balsamic dressing
40/65

Romaine lettuce, crispy ciabatta, Parmigiano Reggiano, homemade Caesar dressing
Grilled Chicken

10

Grilled Salmon (S)

15

Grilled Shrimp (S)

30

Greek Salad (D,V)

65

Tomatoes, cucumbers, white onions, green capsicum,
olives, feta cheese, capers, virgin olive oil
Caprese Salad (D, N, V)

65

Tomato, mozzarella, basil pesto, olive oil
Smoked Salmon (D)

80

Shaved fennel, chives, lemon zest, whipped cream,
dill, capers

35

Topped with melted cheddar cheese
Fish & Chips (E, G, S)

Add your favourites:

50

Crispy filo pastry stuffed with vegetables,
sweet chilli dip
French Fries (D, V)

Classic Caesar Salad (D, E, G, S)

50

80

Deep fried battered fish, steak fries,
tartar sauce
SANDWICH & BURGER SELECTION
All sandwiches, wraps, and burgers are served with
your choice of steak fries or mixed green salad
Add your favourites:
Crispy Turkey

10

Shallot Confit

10

Onion Rings

15

Avocado Slices

20

Blue Cheese

20

Fried Egg

20

Club Sandwich (D, E, G)

75

Toasted triple decker sandwich with grilled chicken,
fried egg, crispy turkey, lettuce, tomatoes, cheddar
cheese

SOUPS
Herb Scented Chicken Broth with
Vermicelli (G)

45

Mushroom Soup (D, V)

45

Grilled Halloumi Sandwich (D, G, V)

Oriental Lentil Soup (G, V)

45

Grilled halloumi cheese, grilled eggplant, zucchini,
tomatoes, roasted onions, basil pesto

45

Chicken Burger (D, G, N)

Lentils, cumin, olive oil, Arabic croutons,
lemon wedges
Soup of The Day

65

85

Grilled chicken breast, sesame bun, light spicy mayo,
iceberg lettuce, emmental cheese
Prime Angus Beef Burger (B, D, E, G)

140

Homemade sweet potato bun, shallot confit, crispy
turkey, gherkins, tomato lettuce, aged cheddar
cheese
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LUNCH & DINNER MENU
Served from 11:30AM to 12 Midnight
SANDWICH & BURGER SELECTION
BLT Wrap (D, G)

PIZZA
85

Crispy turkey, tomatoes, lettuce, mayonnaise

Served from 12:00PM to 10:30PM
Stone Oven Fired Pizza (D, G, N)

65

Oven-roasted tomato sauce, mozzarella
Croque Monsieur (D, E, G)

55
Additional Ingredients:

Emmental cheese, béchamel with nutmeg,
smoked turkey
Croque Madame (D, E, G)

65

Emmental cheese, béchamel with nutmeg,
smoked turkey, one soft fried egg

6

Pepperoni, smoked turkey, crispy turkey,

8

or sausage
O R I E N TA L S P E C I A L I T I E S
Selection of Cold Mezzeh (D, G, N, V)

I TA L I A N S P E C I A L I T I E S
PA S TA

Mushroom, capsicum, tomato, or onion

70

65

Hummus, moutabel, tabbouleh,
fattoush, muhammara, Arabic bread

Your choice of pasta:
Penne, Spaghetti, or Fettuccine

Selection of Hot Mezzeh (D, G, N)

Your choice of sauce:

Kibbeh, falafel, spinach fatayer, cheese
sambousek, meat sambousek, grilled
halloumi cheese

Pesto (N, V)
Fresh basil blended with parmesan cheese
and pine nuts

Oriental Mixed Grill (D, G, N)

Napolitana (V)

Grilled kofta, shish taouk, shish kebab,
lamb chops, grilled vegetables, oriental rice,
onions

Fresh tomato sauce, basil

70

150

Bolognese (B, G)

Seafood Mixed Grill (S)

190

Fresh tomato sauce, minced beef

Grilled salmon and hammour fillet, prawns,
scallop, labneh with dill and lemon zest, steak fries

Alfredo (D, G)
Cream, parmesan cheese, garlic

FROM THE GRILL

Carbonara (D, E)

All meat and seafood are served with your
choice of sauce and one side

Parmesan cheese, crispy turkey, cream, egg
Add your favourites:
Crispy Turkey

10

Chicken

10

Grilled Salmon (S)

15

Prawns (S)

30

Argentinian Ribeye (B) (250G)

180

Baby Chicken

110

Lamb Chops

140

Atlantic Salmon (S)

130

Hammour Fillet (S)

120

King Prawns (S) (4 Pieces)

150

Scallops Skewer (S) (6 Pieces)

155

Choice of Sauce (D, G):
For meat: Herbed jus, mushroom sauce,
béarnaise sauce, green peppercorn sauce
For seafood: lemon butter, creamy saffron sauce
6

LUNCH & DINNER MENU
Served from 11:30AM to 12 Midnight
ASIAN SPECIALITIES
Our Tasty Signature Hyderabadi Biryani (D, N)

Steak Fries
70

VeeTee basmati rice cooked with 7 different
spices, boiled eggs

Steamed Rice
Roast Baby Potatoes
Mixed Greens with Balsamic Dressing

Add your favourites:
Chicken

10

FRENCH SPECIALITIES

Lamb

20

Lobster Bisque (D, S)

Shrimp (S)

30

Foie Gras Terrine from Prime
Classic Niçoise Salad (S)

Chinese Chow Mein (E, G, S)

85

Cantonese egg noodles, chicken, shrimps,
vegetables, button mushrooms, oyster sauce
80

Indonesian flavoured fried rice, chopped
chicken, topped with one fried egg
70

Homemade tomato and onion masala curry
served with steamed basmati rice or paratha

90

70

Tomatoes, green beans, olives, hard boiled eggs,
potatoes, bell peppers, lemon dressing
Oven-roasted Chicken Breast (D)

Indian Curry

120

Seared tuna, tomatoes, green beans, olives, hard
boiled eggs, potatoes, bell peppers, lemon dressing
Garden Salad (V)

Nasi Goreng (E, G)

60

120

Yellow chicken breast with baby potatoes, mushrooms,
rosemary, pommery mustard, creamy sauce
CHEESE

Add your favourites:
Paneer (D)

10

Artisan Cheese Platter (D, G, N)

80

Chicken

10

Lamb

20

Selection of aged seasonal cheeses including hard,
goat, soft, and blue cheese. Served with crackers,
jam, and nuts

Hammour (S)

30
D E S S E RT S

Northern Indian Butter Chicken (D)

90

Simmered in tomato sauce and special
spices served with steamed basmati rice

Dhal Makhani (D, V)

80

Black lentils cooked in creamy gravy
served with steamed basmati rice
Wok-Fried Asian Greens (G, N, V)

60

Sautéed wok vegetables, garlic, soya sauce
Choice of Sides (V):

30

Baked New York Cheesecake,
Berry Compote (D)

35

Rose Water Umm Ali (D, G)

35

Crème Brulée (D)

35

Warm Apple Tart, Cinnamon Ice Cream (D, G)

35

Classic French Chocolate Mousse (D)

30

Homemade Ice Cream and Sorbet (D)

35

Strawberry, chocolate, or vanilla
25

Steamed Vegetables Drizzled with Olive Oil
Sautéed Seasonal Mushrooms with Fresh Herbs
Mashed Potatoes (D)

Warm Chocolate Fondant, Homemade
Vanilla Ice Cream (D)

Pastry of the Day (D, G)

30

Whole Fruit (V)

15

Fresh Seasonal Mixed Fruit Salad (V)

40

Seasonal Cut Fruit Platter (V)

60

7

L AT E N I G H T M E N U
Served from 12 Midnight to 6:00AM
B R E A K FA S T À L A C A RT E

Selection of Cold Mezzeh (D, G, N, V)

Two Farm Eggs Any Style (D, E, G)

40

Fluffy 3 Egg Omelette (D, E, G)

50

65

Hummus, moutabel, tabbouleh,
fattoush, muhammara, Arabic bread

Farm eggs or egg whites,
Choice of filling: tomato, baby spinach,
crispy turkey, onion, cheddar or feta cheese

SNACKS AND SANDWICHES

All egg dishes are served with 2 sides of your
choice:
hash browns, grilled tomato, sautéed mushrooms,
crispy turkey, chicken sausage, or baked beans

Toasted triple decker sandwich with grilled chicken,
fried egg, crispy turkey, lettuce, tomatoes, and
cheddar cheese

Club Sandwich (D, E, G)

Enhance Your Egg Experience with Sides (D, G, N, V)
15

Hash Browns

15

Grilled Tomatoes

15

Sautéed Mushrooms

15

Foul Moudamas

15

Crispy Turkey

20

Chicken Sausage

20

BLT Wrap

Grilled Halloumi Cheese

20

Crispy turkey, tomatoes, lettuce, mayonnaise

Mixed Greens (V)
Green leaves, carrots, cauliflower, cherry,
tomatoes, cucumbers, balsamic dressing
Classic Caesar Salad (D, E, G, S)

40/65

Add your favourites:
Grilled Chicken

10

Grilled Salmon (S)

15

Grilled Shrimp (S)

30

Caprese Salad (D, N, V)

65

Tomato, mozzarella, basil pesto, olive oil
45

Lentils, cumin, olive oil, Arabic croutons,
lemon wedges
Soup of the Day

45

140

Homemade sweet potato bun, shallot confit, crispy
turkey, gherkins, tomato, lettuce, cheddar cheese

(D, G)

85

50

Garlic and basil dip
Vegetable Spring Rolls (G, V)

Romaine lettuce, crispy croutons, Parmigiano Reggiano, homemade Caesar dressing

Oriental Lentil Soup (G)

Angus Beef Burger (B, D, E, G)

Crispy Calamari (E, G, S)
35/60

85

Grilled chicken breast, sesame bun, light spicy mayo,
iceberg lettuce, emmental cheese

Baked Beans

SALADS & APPETISERS

8

Chicken Burger (D, G, N)

75

Crispy filo pastry stuffed with vegetables,
sweet chilli dip

50

L AT E N I G H T M E N U
Served from 12 Midnight to 6:00AM
Y O U R C H O I C E O F PA S TA

70

MAIN COURSES

Penne, Spaghetti, or Fettuccine

Our Tasty Signature Hyderabadi Biryani (D, N)

Your choice of sauce:

VeeTee basmati rice cooked with 7 different spices,
boiled eggs

Pesto (N, V)

70

Add your favourites:

Fresh basil blended with parmesan cheese
and pine nuts
Napolitana (V)

Chicken

10

Lamb

20

Shrimp (S)

30

Fresh tomato sauce, basil
Indian Curry

Bolognese (B, G)

70

Fresh tomato sauce, minced beef

Homemade tomato and onion masala curry
served with steamed basmati steamed rice or paratha

Alfredo (D, G)

Add your favourites:

Cream, parmesan cheese, garlic
Carbonara (D, E)
Parmesan cheese, crispy turkey, cream, egg

Paneer (D)

10

Chicken

10

Lamb

20

Hammour (S)

30

Add your favourites:
Crispy Turkey

10

Chicken

10

Grilled Salmon (S)

15

Prawns (S)

30

Argentinian Ribeye (B)(250 g)

180

Served with steak fries and béarnaise sauce

CHEESE
Artisan Cheese Platter (D, G, N)

80

Selection of aged seasonal cheeses including hard,
goat, soft, and blue cheese. Served with crackers,
jam, and nuts
D E S S E RT S
Baked New York Cheese Cake,
Berry Compote (D)

35

Classic French Chocolate Mousse (D)

30

Rose Water Umm Ali (D, G, N)

35

Whole Fruit (V)

15

Fresh Seasonal Mixed Fruit Salad (V)

40

Seasonal Cut Fruit Platter (V)

60

Fruit Compote (V)

20

Mango, apple, apricot, red berries
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BEVERAGES

COFFEE BAR

M I N E R A L W AT E R

Americano

35

Rayyan

15

22

Decaffeinated Coffee

35

Acqua Panna Still Water

25

40

Cappucino

35

San Pellegrino Sparkling Water

25

40

Latte

35

Double Espresso

40

SOFT DRINKS

Espresso

30

7UP

28

Espresso Macchiato

35

Diet 7UP

28

Turkish Coffee

35

Pepsi

28

Hot Chocolate

40

Diet Pepsi

28

Mirinda

28

Ginger Ale

28

Soda Water

28

Tonic Water

28

Choice of Milk
(Full cream, skimmed, soya milk)

25

TEA SELECTION
Chamomile

40

Earl Grey

40

ENERGY DRINKS

English Breakfast

40

Red Bull

40

Green Tea

40

Red Bull Sugarfree

40

Jasmine Tea

40

Peppermint Tea

40

FRESH JUICES

I C E D M O C K TA I L S
Chocolate Milk

45

Cold Coffee

45

Lemon

35

Lemon Mint

45

Apple

45

Milkshake

45

Carrot

45

Strawberry, Vanilla, Chocolate, or Banana

Orange

45

Iced Tea

45

Grapefruit

45

Virgin Mojito

45

Mango

45

Strawberry or Banana smoothie

45

Pineapple

45

CHILLED JUICES
Tomato

35

Cranberry

35

Apple

35

13

قامئة خدمة الغرف

اإلفطار
قامئــة اإلفطــار 		
الحئـــة اإلفطار 			
فطــور فــاحت للهشيــة 		

2
2
3

قامئــة الطعــام الرسيعــة

4

الغداء والعشاء

املقبالت والســلطات
السندويشــات والربغر
		
أالطبــاق االيطاليــة و الرشقيــة املمــزة
		
أالطباق املشــوية
أالطباق االســيوية والفرنســية املمزية
احللويــات

5
5
6
6
7
7

قامئــة منتصف الليل
فطــور ،املقبــات والســلطات
وجبــات خفيفــة وسندويشــات
أالطبــاق الرئيســية واحللويــات

8
8
9

املرشوبات
عصائر ومرشوبات ســاخنة
املوكتيــات املرشوبــات الغازيــة

11
12

إن مهمتنــا يف انرتكونتيننتــال الدوحــة ،تقــدمي الطعــام الطــازج  ،املطبــوخ خبربة  ،تقدميه بشــل مجيل ،وتســلميه يف الوقت املناســب.
قامئتنــا مجموعــة واســعة مــن األطبــاق الــي تناســب مجيع األذواق واخليارات .مت توفريها من مصادر مســتدامة ومو ّرديــن عضويني حيمثا
أمكــن .توفــر املنتجــات املســتوردة أفضل جودة طوال العام.
لدينــا فريــق الطهــي متحمــس وملــزم .إذا اكن هنــاك طبــق غريمتوفر عــى قامئة الطعام أبلغنا وســنكون ســعداء لتلبية طلبك.
مجيــع الطلبــات املطلوبــة مــن القامئــة ســيمت تســلميها يف غضــون  30دقيقة .بالنســبة للالطباق اليت قد تســتتغرق وقــت أطول لتحضري،
فريقنــا ســوف يبلغمك وفقا لذلك.
إذا كنــت يف جعلــة مــن أمــرك  ،فــإن القامئــة الرسيعــة متوفــرة يف الصفحــة  4حيث ميكن تســلمي مجيع الطلبــات يف غضون  20دقيقة.
يــرىج االتصــال  8289عنــد اختيــارك للطلــب ،إذا اكنــت لديــك حساســية من أي طعــام ،يرىج إبالغ موظف آخــذ الطلبات وفقا لذلك.

مجيــع األســعار بالريال القطري
 :Bحلــوم البقــر  :Dاأللبــان  :Eالبيــض  :Gالغلوتــن  :Nاملكــرات  :Sاملأكــوالت البحريــة  :Vنبــايت

1

األفطار

الحئــة افطــار األنرتكونتيننتــال
ُيقــدم مــن الســاعة  6صباحًا وحىت  12ظهرًا

الحئــة األفطار اليويم
تقــدم طوال اليوم
وجبــة اإلفطــار االنرتكونتننتــال
110
				
( )G , D , N , V
عصــر الربتقــال الطــازج أو اجلــزر أو األنانــاس ,اختيــارك مــن
أحــدى الفواكــه املومسيــة املقطعــه ,ســلة مــن املخبــوزات املزنليــة
واخلــز ُ
ُ
املمــص مــع املــرىب والعســل ,أختيــارك مــن الزبــادي
الســاده او مــع الفواكــه
اختيــارك من احلبوب:
كورن فليكس ,سبيشــل ك ,رايس كريســبزي أو شــوكو كريســبزي
اختيــارك من املرشوبــات الصباحية

بيضتــان

عــى

الطريقــة

املفضلــة

لــك

)(D,E,G

أختيــارك مــن البيــض  3بيضــات )(D,E,G
بيــض اكمــل او بيــاض البيض مــع اختيارك من اخلرضوات
(مطامط,الســباخن,ديك الــرويم املدخــن ,البصــل ,جبنــة
الفيتــا)
الشــيدراوجبنة
50

اي طبــق بيــض يقدم مــع صنفني من اختيارك
بطاطــس اهلــاش بــراون ،المطــامط املشــوية ،الفطــر املطهــو ،حلــم
الديــك الــرويم املُقــدد ،نقانــق الدجــاج ،الفاصوليــا املطبوخــة

وجبــة اإلفطــار األمريكيــة )(D,E,G,N
اختيــارك من االفطار الـــ "انرتكونتيننتال"
أختياراتــك مــن األطباق اجلانبيه مــع طبق البيض
 2بيضــة حترض حســب الطريقــة املفضلة لك
		
الفاصوليــا املطبوخــة
اختيــارك صنفــن مــن نقانــق الدجــاج ,نقانــق العجــل  ,حلــم الديــك
بطاطــس اهلــاش بــراون
الــرويم  ,الفطــر ,الفاصوليــا املطبوخــة ،بطاطــس اهلــاش براون او
		
المطامط املشــوية
المطــامط املشــوية.
الفطــر املطهــو
فــول مدمــس
135
الفطــور الصحي
ُ
حلــم الديــك الــرويم املقــدد
عصــر الزجنبيــل الطازج ,الربتقال و اجلزر
نقانــق الدجــاج
الفواكــه املومسيه املقطعه ,الشــوفان بالزبادي
		
جبنة احللوم املشــويه
جعــة بيــاض البيــض مع الســباخن وجبنة الفيتا و المطامط املشــويه
130

خــز التوســت باحلبــوب الاكملــه مــع اختيــارك مــن املرشوبــات
الصباحيــه

اإلفطــار الــريق )(D,E,G,N
عصــر الربتقــال الطــازج أو اجلزر أو األناناس
اللبنــة الطازجــة مــع الزيتون والمطامط واخليار
فــول مدمس مع التوابل
جنب احللوم
بيض الشكشــوكة
حالوة حطينية
اختيــارك من املرشوبــات الصباحية

140

40

وجبــة الســمون املُدخــن مــع بيــض البينيديكــت
فطــرة اجنلزييــة ُمغطاة بـ 2بيضة مســلوقة
ســمون ُمدخن ،الســباخن املطهــوه ،صلصة اهلولنديز
الســمون املُدخن (		)D,S
رشاحئ الشــومر ،ثــوم معمــر ،الكرميا املخفوقه
براحئــة اللميون ،صلصة الكيربز والشــبت

15
15
15
15
15
20
20
20
70

80

اختيــارك مــن اللحــوم املجففــة واملدخنــة )(G
ســلة مــن املُخلالت واملخبوزات
تشــكيلة مــن حلــم البقــر الســايم ,حلــم الديــك الــرويم املقــدد
,الدجــاج املشــوي و حلــم البقــر املجفــف
75

		
ســلة املخبوزات
تشــكيلة من املخبوزات الطازجه,اخلزب والتوســت
مــع الزبده و املرىب

55

اخلــز اخلــايل من اجللوتني موجــود عند الطلب
ســلطة الفواكــه املومسيــه
		
فواكــه اكملــه مومسيــه
فواكــه مطبوخــه بالســكر

ماجنو,تفاح,ممشش,تــوت امحر

فواكــه مومسيــه مقطعــه

2

40
20
20
60

األفطار

الحئــة الفطــور الــريق
ُيقــدم مــن الســاعة  6صباحًا وحىت  12ظهرًا

الحئــة افطــار األنرتكونتيننتــال
ُيقــدم مــن الســاعة  6صباحًا وحىت  12ظهرًا
حبــوب االفطــار )(D, G
اختيــارك من احلبوب:
كــورن فليكس،سبيشــل ك ,رايس كريســبزي ,الــواح الويتابيكس,
فروســتزي ,شــوكو كريســبزي .مع اختيارك من احلليب

35

حســاء الشــوفان )		 (D, G, V
حســاء الشــوفان التقليــدي مع الزبيــب واختيارك من احلليب

30

80
طبــق األجبــان )(D, G, N
تشــكيلة مــن األجبــان باألضافــه اىل جبنة املاعــز و اجلبنه الزرقاء
ويقــدم مــع البســكويت و املرىب ومجموعــة متنوعة من
املكرسات.
الزبــادي )(D
زبــادي عــادي أو بالفاكهــة أو قليل الدمس

20

ألــو بــايج مــع باراتــا ()G,V
بطاطــس مســلوقة ومطهوه مــع التوابل اهلندية
خــز هندي من الحمق الاكمل

50

جعة املســاال ()D, E
 3بيضــات مــع المطامط ،البصل ،خلطة املســاال،
خــز هنــدي من الحمق الاكمل

50

فــول مدمــس ()V
مطــامط ,بصــل ,بقدونس ,زيــت زيتون ,عصري لميون
ســاندوتش جنب احللوىم ()D, G
التورتيال احملشــيه مع جنب احللوىم املشــوي ,
جرجــر ,مطامط ,بصل مقيل

الفطائــر احملــاه عــى الطــراز االمريــي

45

الوافــل التقليــدي

40

اخلــز الفرنــي ُ
املمــص )(D, E, G

40

50

اختيــارك مــن اجلنب الرشيق (45 )D
جــن احللــوم ،جبنة العاكوي واجلبنة النابلســية
لبنــة

حلويات األفطار
يقــدم مــع رشاب القبقــب ,مرىب التوت وزبدة الربتقــال بالفانيال

40

مــع

ا لز يتــو ن

و ا لمطــا مط

و ا خليــا ر ( 4 5 )D

3

الحئــه الطعام الرسيعه
تقــدم خالل  ٢٠دقيقه
وجبــة اإلفطــار االنرتكونتننتــال
110
				
( )D , G , N , V
عصــر الربتقــال الطــازج أو اجلــزر أو األنانــاس ,اختيــارك مــن
أحــدى الفواكــه املومسيــة املقطعــه ,ســلة مــن املخبــوزات املزنليــة
واخلــز ُ
ُ
املمــص مــع املــرىب والعســل ,أختيــارك مــن الزبــادي
الســاده او مــع الفواكــه
اختيــارك من احلبوب:
كورن فليكس ,سبيشــل ك ,رايس كريســبزي أو شــوكو كريســبزي
اختيــارك من املرشوبــات الصباحية
60/35
		
الســلطه اخلرضاء املقرمشــه
اوراق اخلــس الطازجــه ,جــزر ,قرنبيط,مطامط كرزيه,خيار,
صلصــة البلمسيك
65/40
ســلطة ســزر الكالســيكية ()D, E, G, S
خــس روماين ،خزب الشــياباتا احملمــص ،جبنة البارمزيان،
صلصة السزير
ســلطة الاكبريزي ()D, N, V
مطامط,جبنــة املوزاريال,صلصــة الرحيــان  ,زيت الزيتون

65

حســاء العدس الرشيق ()G,N
عــدس ،مكــون ،زيت زيتــونُ ،خزبعريب ُمص ،رشاحئ اللميون

45

احلســاء اليويم
اســتفرس من الشــيف عن حساء اليوم

45

احلبــار املُقرمــش مــع صلصــة الرحيــان والثــوم (50 )G,E, D
لفائــف اخلــروات ()G, N, V
ُمعجنات ُمقرمشــة حمشــية باخلــروات ،الصلصة احللوه
واحلاره

50

تشــكيلة مــن املــازه البــارده ()D, G, N, V
محص,متبل,تبوله,فتوش,محمره,خــز عريب

65

75
لكوب ســاندويتش ()D, E, G
ُ
ُ
شــطرية مكونــة مــن ثالثــة قطــع مــن اخلــز املمــص مــع الدجــاج
املشــوي  ،بيــض مقيل ،حلم الديــك الرويم املُقدد ،اخلس ،المطامط
وجبنــة الشــيدر
ســاندوتش يب ال يت ()D, G
اللحم املقــدد املقرمــش  ،رشاحئ المطامط  ،اخلس واملايونزي

4

85

املعكرونــه
اختــار مــا يطيــب لــك مــن انــواع املعكرونــه
بينه | ســباغييت | فيتوشــيين

70

اختيــارك من الصلصات
صلصة البيســتو ()N, V
الرحيــان الطــازج مع جبنــة البارمزيان و الصنوبر
نابوليتــان()V
صلصــة المطــامط الغنيه مع الرحيان
بولونــز ()B, G
المطــامط الطازجــه مع حلم البقر املفروم واألعشــاب
الفريــدو (		 )D, G
الكرميــا الطازجه,جبنــة البارمزيان و الثوم
اكربونــارا (		 )D, E
جبنــة البارمزيان,حلــم الديك الرويم املقــدد ,الكرميا ,بيض
مق باضافــة ما ترغب:
الدجــاج
حلــم الديــك الــرويم املقــدد
الســمون املشــوي
امجلــري

10
10
15
30

قامئة الغداء و العشــاء
يقــدم مــن الســاعه  11:30صباحــا" ولغاية الســاعه  12منتصف الليل
الســلطات و املقبالت

80
مســك مــع البطاطــس املقرمشــه ()S, E, G
مســك الفيليــه املقــي بعجينــة الزبده و البطاطــس وصلصة التارتار

60/35
		
الســلطه اخلرضاء املقرمشــه
اوراق اخلــس الطازجــه ,جــزر ,قرنبيط,مطامط كرزيه,خيار
اختيــارك من الساندويتشــات و الربغر
تقــدم اكفــة الساندويتشــات و اللفائــف و الربغــر مع اختيارمك من
65
ســلطة اجلرجري الربي ()D, E, G, V
البطاطــس املقليــه او الســلطه اخلــراء أضف اىل طبقك:
اجلرجــر الربي,مشندر,جبنــة البارمزيان,صلصــة البلمسيك
10
		
حلــم الديــك الــرويم
20
اجلبنــه الزرقــاء
65/40
ســلطة ســزر الكالســيكية ()D, E, G, S
15
حلقــات البصــل املقــي		
خــس روماين ،خزب الشــياباتا احملمــص ،جبنة البارمزيان،
20
البيــض املقــي	
صلصة السزير
20
		
رشاحئ األفــااكدو
10
إضافة دجاج مشــوي
10
البصــل املقــي	
15
إضافة ســمون مشــوي
30
إضافة مجربي مشــوي
75
لكوب ســاندويتش (		)D, E, G
اخلــز ُ
شــطرية مكونــة مــن ثالثة قطع من ُ
املمص مع الدجاج
65
الســلطة اليونانيــه ()D, V
املشــوي  ،بيــض مقــي ،حلــم الديك الرويم املُقدد ،اخلس،
المطــامط ،اخليــار ،بصل أبيــض ،فلفل أخرض ،زيتون،
المطامط وجبنة الشــيدر
جبنــة فيتــا ،خملــل الكيربز وزيت زيتون
65
شــطرية جبنة احللوم ()D, G, V
جنب حلوم مشوي ،باذجنان مشوي ,كوسا مشويه،
65
ســلطة الاكبريزي ()D, N, V
مطامط ،بصل مشوي ،حبات الرحيان
مطامط,جبنــة املوزاريال,صلصــة الرحيــان  ,زيت الزيتون
الســمون املُدخن ()D,S
رشاحئ الشــومر ،ثــوم معمــر ،الكرميا املخفوقــه براحئة اللميون،
صلصة الكيربز والشــبت
احلســاء الساخن
حســاء الدجاج مع الشــعرييه واألعشــاب ()G
الدجاج املطهو مع الشــعريية واألعشــاب الطازجه

		
حســاء الفطر ()D, V

80

45

45

حســاء العدس الرشيق ()G,N
عــدس ،مكــون ،زيت زيتــونُ ،خزبعريب ُمص ،رشاحئ اللميون

45

احلســاء اليويم

45

اســتفرس من الشــيف عن حساء اليوم

85
برغــر الدجــاج ()D, G, N
صدرالدجــاج املشــويُ ،خــز بريجــر بالمسســم ،املايونــز احلــار
,اوراق اخلــس املقرمــش مــع جبنــة األمينتــال
130
برغــر حلــم جعــل األجنــوس()B, D, E, G
خــز البطاطــس احللــوه ,البصــل املطهــو ,حلــم الديــك الــرويم
املقدد,خملــل اخليــار الصغــر  ,مطــامط,اوراق اخلــس املقرمــش
وجبنــة الشــيدر
85
ســاندوتش يب ال يت )(B, D, G
حلــم الديــك الــرويم املقــدد املقرمــش  ،رشاحئ المطــامط  ،اخلــس
واملايونــز
55
كروك منســيور()D,E,G
التوســت األبيــض احملشــو جببنــة االمينتــال وحلــم الديــك الــرويم
املقــدد واملغــى بالبشــاميل املنكهــه جبــوزة الطيــب
65
كــروك مــدايم()D,E,G
التوســت األبيــض احملشــو جببنــة األمينتــال وحلــم الديــك الــرويم
املقــدد والبيــض املقــي واملغــى بالشــاميل املنكهــه جبــوزة الطيــب

املقليات املقرمشــه
احلبــار املُقرمــش مــع صلصــة الرحيــان والثــوم ()G,E, D
50
لفائــف اخلــروات ()V,N,G
ُمعجنات ُمقرمشــة حمشــية باخلــروات ،الصلصة احللوه
واحلاره

50

البطاطــس املقليــه (		)D,V
مغطــاه بطبقــة من جبنة الشــيدر الذائبه

35

5

قامئة الغداء و العشــاء
يقــدم مــن الســاعه  11:30صباحــا" ولغاية الســاعه  12منتصف الليل
األطبــاق األيطاليه املمزيه
املعكرونــه
اختــار مــا يطيــب لــك مــن انــواع املعكرونــه
بينه | ســباغييت | فيتوشــيين

70

اختيــارك من الصلصات
صلصة البيســتو ()N, V
الرحيــان الطــازج مع جبنــة البارمزيان و الصنوبر
نابوليتــان()V
صلصــة المطــامط الغنيه مع الرحيان
بولونــز ()B, G
المطــامط الطازجــه مع حلم البقر املفروم واألعشــاب
الفريــدو (		 )D, G
الكرميــا الطازجه,جبنــة البارمزيان و الثوم
اكربونــارا (		 )D, E
جبنــة البارمزيان,حلــم الديك الرويم املقــدد ,الكرميا ,بيض
مق باضافــة ما ترغب:
الدجــاج
حلــم الديــك الــرويم املقــدد
الســمون املشــوي
امجلــري

أالطباق املشوية
مجيــع اللحــوم و األمســاك تقــدم مــع اختيــارك مــن واحــد مــن
الصلصــات و طبــق جانــي واحــد
قطعــة مــن حلــم العجــل األرجنتيــي(()Bرب اي)  250مج 180
110
الدجــاج الصغــر			
120
			
فيليــة مســك اهلامــور
140
ريــش الغــم	
130
مسك الســمون األطلنيط
150
امجلــري الكبــر ( 4قطــع)
155
مسك الســلوب ( 6قطع)

10
10
15
30

البيزتا

تقدم من الســاعه  12:00ظهرا" لغاية الســاعه  10:30مســاء"

البيــزا املشــويه يف فــرن احلجــر التقليــدي
صلصــة المطامط اخلاصــه ،جبنة موزاريال
ميكــن اضافــة املكونات التاليه:
الفطــر |الفلفــل الــرويم |المطامط|البصــل
البربوين|حلــم الديــك الرويم املقدد |
حلــم الديــك الــرويم املدخن|الصوصــج
األطبــاق الرشقيه املمزيه
تشــكيلة مــن املــازه البــارده ()D, G, N, V
محص,متبل,تبوله,فتوش,محمره,خــز عريب
تشــكيلة من املازة الســاخنة ()D, G, N
كبــة مقليه,فالفل,فطايــر سباخن,مسبوســك اجلبنه,
مسبوســك اللحمه وجبنة احللوم املشــويه
املشــاوي الرشقيــه التقليديــه ()D, G, N
كفته مشــويه ,شــيش طاووق,شيش كباب,
ريش الغمن ,خضار مشــويه,أرز رشيق و البصل املشــوي

6

190
مشــاوي مثار البحر ()S
مســك الســمون املشــوي ,فيليــه مســك اهلامــور  ,امجلربي,مســك
الســالوب تقــدم مــع اللبنه و الشــبت مع عصري اللميــون والبطاطس
ا ملقليه

65

6
8

65

65

150

اختيــارك مــن الصلصات ()D, G
للحوم:صلصــة االعشــاب ,صلصــة الفطــر ,صلصــة
األخــر
الفلفــل
حبيبــات
البارنزي,صلصــة
لألمساك:زبــدة اللميون,صلصــة الزعفران بالكرميا

قامئة الغداء و العشــاء
يقــدم مــن الســاعه  11:30صباحــا" ولغاية الســاعه  12منتصف الليل
أألطباق األســيوية املمزيه
حيــدر ابــاد بريــاين ()D,N
أرز بمســي(يف يت ) املطهــو مــع  7انواع مــن التوابل ,بيض
مســلوق مــع اختيارمك من اللحوم

70

الدجــاج
حلــمالغــم
امجلــري

10
20
30

نودلــز التشــاو مــن الصينيــه ()E, G, S
نودلــز ،دجــاج ،مجربي ،خــروات ،مرشوم و صلصة احملار

85

نــايس جــورجن ()E,G
أألرز املقــي األندونيــي ,قطــع من الدجاج مــع البيض املقيل

80

70
		
الــاري اهلنــدي
صلصــة المطــامط والبصل (مســاال اكري) تقدم مع األرز البمسيت
و خزب الرباتا مع اختيارك من

األطباق الفرنســيه املمزيه
حســاء ام الروبيان (البيســك) ()D, S
ترييــن كبــدة البــط مــن مطعــم الــرامي
ســلطة النســواز التقليدية ()S
مســك التونــه الطازجه,مطامط,الفاصولياء اخلرضاء,
الزيتون,البيــض املســلوق,البطاطس,الفلفل الــرويم ,صلصة
اللميون
الســلطة اخلرضاء ()V
مطامط,الفاصوليــاء اخلــراء ,الزيتون,البيض
املســلوق,البطاطس,الفلفل الــرويم ,صلصة اللميون
صــدر الدجــاج املشــوي مــع الكيــل اجلبــل ()D
البطاطــس الصغريه ,الفطر مع األعشــاب
الطازجه,صلصــة حبيبــات اخلردل بالكرميا
طبق األجبان املمزي ()D, G, N
تشكيلة من  3انواع من اجلنب(الطريه,الزرقاء,القاسيه)
تقدم مع البسكويت ,املرىب,وتشكيلة من املكرسات

احللويات
10
البانري(اجلبنــه النباتيــه) ()D
فوندانــت الشــوكوال الدافئه مع
10
الدجــاج
بوظــة الفانيــا املصنوعــه يدويــا"
20
حلــمالغــم	
كيكــة اجلــن املخبــوز مــع كومبــوت التــوت
30
مســك اهلامــور
طبق أم عيل التقليدي مع ماء الورد
كرمي بروليه
فطرية التفاح الدافئه مع بوظة القرفه
90
ـدي المشــايل بال ّزبــدة ()D
ال ّدجــاج اهلنـ ّ
موس الشوكوال الفرنسيه التقليديه
يطهــى عــى نــار هادئــة يف صلصــة المطــامط والتوابــل
البوظه احملرضه اليدويه
املمــزة يقــدم مــع األرز البمســي
الفراوله,الشوكوالته او الفانيال
		
ألكري القهوة مع المتر
80
عــدس مــااكين بالطريقــه اهلنديــه ()D, V
باريس برست
ـي
ـ
البمس
أالرز
ـع
ـ
م
ـدم
ـ
يق
عــدس أســود مطبــوخ يف املــرق الــدمس
فريزير الفراوله
طبق احللو اليويم
اسال الشيف عن طبق احللو اليويم
اخلــروات املقليــة عــى الطريقــة األســيوية (60 )D, N, V
سلطة الفواكه املومسيه
اخلــروات املقليــة عــى الطريقــة األســيوية مــع الثــوم وصــوص
الصويــا
أختيــارك مــن األطبــاق اجلانبيــه		:
اخلــروات املســلوقه مع زيت الزيتون
الفطــر املطهو مع األعشــاب الطازجه
البطاطــس املهروســه مــع الزبده و الكرميا
البطاطــس املقليه
أرز مبخر
البطاطس الصغريه املشــويه
ســلطة اوراق اخلــس الطازجه مــع صلصة البلمسك

60
120
90

70

120

80

30
35
35
35
35
30
35
30
30
30
30
40

25

7

قامئــة طعــام منتصف الليل

تقدم من الساعه  12منتصف الليل لغاية الساعه  6صباحا"
الحئــة األفطار اليويم
بيضتان عىل الطريقة املفضلة لك )(D,E,G
أختيــارك مــن البيــض  3بيضــات )(D,E,G
بيــض اكمــل او بيــاض البيض مــع اختيارك من اخلرضوات
(مطامط,الســباخن,ديك الرويم املدخــن ,البصل ,جبنة
الشــيدراوجبنة الفيتا)

الوجبــات اخلفيفة والسندويشــات
40
50

اي طبــق بيــض يقدم مــع صنفني من اختيارك
بطاطــس اهلــاش بــراون ،المطــامط املشــوية ،املــروم املطهــو،
حلــم الديــك الــرويم املُقــدد ،نقانــق الدجــاج ،الفاصوليــا املطبوخــة

أختياراتــك مــن األطبــاق اجلانبيه مــع طبق البيض )(D,G,N
		
الفاصوليــا املطبوخــة
بطاطــس اهلــاش بــراون
		
المطامط املشــوية
الفطــر املطهــو
فــول مدمــس
ُ
حلــم الديــك الــرويم املقــدد
نقانــق الدجــاج
		
جنب احللوم املشــوي
الســلطات و املقبالت
		
الســلطه اخلرضاء املقرمشــه ()V
اوراق اخلــس الطازجــه ,جــزر ,قرنبيط,مطامط كرزيه,خيار

75
لكوب ســاندويتش ()D, E, G
اخلــز ُ
شــطرية مكونــة مــن ثالثــة قطــع مــن ُ
املمــص مــع الدجــاج
املشــوي  ،بيــض مقيل ،حلم الديــك الرويم املُقدد ،اخلس ،المطامط
وجبنــة الشــيدر
85
برغــر الدجــاج ()D, N, G
صدرالدجــاج املشــويُ ،خــز بريجــر بالمسســم ،املايونــز احلــار
,اوراق اخلــس املقرمــش مــع جبنــة األمينتــال
130
برغــر حلــم جعــل األجنــوس ()B, D, E, G
خــز البطاطــس احللــوه ,البصــل املطهــو ,حلــم الديــك الــرويم
املقدد,خملــل اخليــار الصغــر  ,مطــامط,اوراق اخلــس املقرمــش
وجبنــة الشــيدر

15
15
15
15
15
20
20
20

احلبــار املُقرمــش مــع صلصــة الرحيــان والثــوم (40 )D, E, G

60/35

50
لفائــف اخلــروات ( )G, V
ُمعجنــات ُمقرمشــة حمشــية باخلــروات ،الصلصة احللوه واحلاره

65/40
ســلطة ســزر الكالســيكية ()D, E, G, S
خــس روماين ،خزب الشــياباتا احملمــص ،جبنة البارمزيان،
صلصة السزير
10
إضافة دجاج مشــوي
15
إضافة ســمون مشــوي
30
إضافة مجربي مشــوي

ســاندوتش يب ال يت ()B, D, G
اللحم املقــدد املقرمــش  ،رشاحئ المطامط  ،اخلس واملايونزي

اختــار مــا يطيــب لــك مــن املعكرونــه
بينه  /ســباغييت  /فيتوشــيين

70

اختيــارك من الصلصات:
صلصة البيستو
الرحيان الطازج مع جبنة البارمزيان و الصنوبر
نابوليتــان()V
صلصــة المطــامط الغنيه مع الرحيان

ســلطة الاكبريزي
مطامط,جبنــة املوزاريال,صلصــة الرحيــان  ,زيت الزيتون

65

حســاء العدس الرشيق ()G,N
عــدس ،مكــون ،زيت زيتــونُ ،خزبعريب ُمص ،رشاحئ اللميون

45

بولونــز ()B, D, G
المطــامط الطازجــه مع حلم البقر املفروم واألعشــاب

احلســاء اليويم
اســتفرس من الشــيف عن حســاء اليوم

45

الفريــدو (		 )D, G
الكرميــا الطازجه,جبنــة البارمزيان و الثوم

تشــكيلة مــن املــازه البــارده ()D, G, N, V
محص,متبل,تبوله,فتوش,محمره,خــز عريب

65

8

85

اكربونــارا (		 )D, E
جبنــة البارمزيان,حلــم الديك الرويم املقــدد ,الكرميا ,بيض
مق باضافــة ما ترغب:
الدجــاج
حلــم الديــك الــرويم املقــدد
الســمون املشــوي
امجلــري

10
10
15
30

قامئــة طعــام منتصف الليل

تقدم من الساعه  12منتصف الليل لغاية الساعه  6صباحا"
األطباق الرئيســية
حيــدر ابــاد بريــاين ()D,N
أرز بمســي(يف يت ) املطهــو مــع  7انواع من
التوابــل ,بيض مســلوق مــع اختيارمك من اللحوم
الدجــاج
حلــمالغــم
امجلــري

70

10
20
30

		
الــاري اهلنــدي
صلصــة المطــامط والبصل (مســاال اكري) تقدم مع
األرز البمســي و خــز الرباتــا مع اختيارك من

70

البانري(اجلبنــه النباتيــه) ()D
الدجــاج
حلــمالغــم	
مســك اهلامــور

10
10
20
30

حلــم العجــل األرجنتيــي (رب اي)  250مج

180

تقــدم مــع البطاطس املقليــه و صلصة البارنزي

طبق األجبان املمزي ()D, G, N
تشكيلة من  3انواع من األجبان (الطريه,الزرقاء,القاسيه)
تقدم مع البسكويت  ,املرىب وتشكيلة من املكرسات

80

احللويات
كيكة اجلنب املخبوز مع كومبوت التوت
موس الشوكوال الفرنسيه التقليديه
طبق أم عيل التقليدي مع ماء الورد
سلطة الفواكه املومسيه
فواكــه مطبوخــه بالســكر

35
30
35
40
20

فواكــه مومسيــه مقطعــه
الفواكــه الطازجــه الاكملــه

60
20

ماجنو,تفاح,ممشش,تــوت امحر

9

املرشوبات

مرشوبات الطاقة
خمتارات القهوة
		
ريــد بــل
35
قهــوة أمريكيــة
		
ريــد بــل اليــت
35
قهــوة خاليــة مــن الاكفيــن
35
اكبوتشــينو
املوكتيالت
35
التيــه
حليب بالشــوكوالتة
40
إسربيســو دبل
القهــوة املثلجــة
30
إسربيســو
لميــون بالنعنــاع
35
		
إسربيســو ماكياتو
خمفــوق احلليــب (ميلــك شــيك)
35
قهــوة تركيــة
فراولــة ،فانيــا ،شــوكوالتة ،مــوز
40
		
مرشوب الشــوكوالتة الســاخنة
الشــاي املثلّج
احلليب(اكمــل الــدمس ،خــالٍ مــن الــدمس ،حليــب الصويــا) 25
			
فريجــن نوخيتــو
مســوذي بالفراولــة و املــوز
خمتارات الشاي
40
		
بابــوجن
40
		
إيــرل غــراي
40
		
إجنليش بريكفســت
40
		
شــاي أخرض
40
		
شــاي اليامسني
40
		
شــاي النعناع

عصائــر الفواكه الطازجة
		
اللميــون
تفــاح
جــزر 		
برتقــال 		
جريــب فــروت
		
ماجنــو
أنانــاس

35
45
45
45
45
45
45

العصائــر املعلبة
مطــامط
تــوت بــري
تفــاح
ميــاه معدنية
			
ميــاه ريــان الطبيعيــة
		
ميــاه أكــوا بانــا الطبيعيــة
		
ميــاه ســان بيليغرينــو الغازيــة
مرشوبات غازية
ســفن أب 		
ســفن أب دايت 		
بيبــي 		
بيبــي دايــت 		
مريينــدا 		
جينجــر إيــل 		
مــاء التونــك 		
ميــاه الصــودا 		
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35
35
35

15
25
25

25
40
40

28
28
28
28
28
28
28
28

40
40

45
45
45
45
45
45
45

