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المـــقبالت

األطـــــــباق الرئيسية

محار اسكالوب البحرى مع التبولة

يقدم مع التبولة بالكسكسي والطماطم المجففة

موزة لحم الضأن مع لسان العصفور

سالطة النيسواز مع فيليه سمك القاروص

موزة لحم الضأن المطهوة على نار هادئة مع صوص اللحم،
تقدم مع لسان العصفور في الفرن

مغطاه بصوص األعشاب الطازجة

لحم تندرليون مشوي

متنوعات من فواكه البحر األبيض المتوسط

تندرلوين بقري مشوي على الفحم مع البطاطس باألعشاب
وسوتيه الفاصوليا والبندق ،تقدم مع الصلصة البنية بالبصل
المخلل

متبلة بالريحان الطازج والثوم

لحم بقرى مجفف مع الكانتالوب

تقدم مع جبن الماعز ومتنوعات من الخضروات الورقية،
مغطاه بصوص الخل البلسميك

كابريزي لحم بتلو

طبقات من شرائح البيكاتا وشرائح الطماطم وجبن الموتزايلال،
تقدم مع المكرونة اإلسباجيتي ،أسباراجوس ،والصلصة البنية
بالليمون

مقبالت إيطالية

متنوعات من اللحوم الباردة ،لحم بقري برزاوال ،وقلوب
الخرشوف ،موتزاريلال بافاللو ،زيتون متبل

األرز البورسعيدي

سلمون مدخن مع الوافلز المقرمش

األرز المصري التقليدي بفواكه البحر مع الشبت الطازج
والبصل المحمر ،يقدم مع صوص الطماطم الحار بالكمون

مقبالت الوافلز المجهزة في فندقنا ،مع الجبن الكريمي،
الكابرى وبيض السلمون

مقبالت تركية

الدجاج المقلي المقرمش على الطريقة
اليونانية

متنوعات من المقبالت التركية الباردة

صدور الدجاج المحمرة بالبقسماط ،مغطاه بجبن فيتا األبيض
المتبل باألعشاب ،طماطم شيري مطهوة في الفرن ،وزيت
زيتون ،تقدم مع السالطة اليوناني

سالطة كابريزي البنجر

شرائح البنجر والبرتقال المتبلة ،مغطاه بالجبن الحلوم،
خضروات ورقية وأعشاب متنوعة

ستيك السلمون

الحــــــساء

شريحة السلمون المقلي ،يقدم مع الجرجير بالكريمة والصنوبر،
والبطاطس المهروسة بالزيتون

شوربة الحريرة المغربية

حمص ،عدس ،مكعبات اللحم البقرى ،كزبرة ،زعفران،
وشعيرية تقدم مع التمر والليمون

فطيرة خضروات البحر األبيض المتوسط

محشوة بالخضروات واألعشاب ويخني العدس ،تقدم مع سوتيه
الحبوب

شوربة الخضروات مع فواكه البحر

شريحة من لحم موزة العجل المطهوة على نار هادئة مع
صوص اللحم ،تقدم مع األرز اإليطالي باألسباراجوس
والزعفران

شوربة البصل الفرنسية

والريحان شوربة المنستروني اإليطالية التقليدية مع
جمبري البحر األبيض المتوسط ،كاليماري ،بلح البحر
وصوص الريحان

أوسوبوكو ميالنو

شوربة البصل البنية ،تقدم مع الجبن والخبز المقرمش

مشويات عربية مشكلة

البــــــاستا واالرز

تشكيلة من الكفتة المشوية ،كباب ،تكا ،تقدم مع ارز بالخلطة

بنا ألفريدو مع الدجاج المدخن والمشروم

جمبرى جامبو مشوى

مكرونة بنا في صوص ألفريدو بالمشروم والدجاج المدخن،
وجبن بارميزان

4قطع من الجمبرى الجامبو المشوى تقدم مع ارز بالزعفران
والخضروات المشوية

سباجيتي مع النقانق اللبنانية

ريش الضأن المشوي

مكرونة سباجيتي محمرة ومطهوة مع السجق اللبناني في
صوص الطماطم الحار

4قطع من ريش الضأن المشوي ،ارز بالخلطة وخضروات
مشوية

فوسيلي مع الخضار

خضروات مشوية متبلة بالزيت والثوم ،مع صوص الجرجير
والريحان

الحــــــــلويات

أرز إيطالي بالجمبري

تيراميسو فالينسيا

أرز مع متنوعات من فواكه البحر المتبلة ،جمبري ،بلح البحر،
كاليماري ،سمك دينيس في صوص كريمة الزعفران

التيراميسو العصري المقدم على كعك القهوة بالعسل

تشيزكيك بالتوت

معجنات النيوكي بعين الجمل

تشيزكيك مبتكر مع صوص قطع التوت المركز ،وشبكة الكنافة
بالبلح

نيوكي مجهزة في فندقنا مع عين الجمل وكريمة البروكولي

البـــــــــــيتزا

بقالوة

صوص الكركدية ومربى الحرنكش

بيتزا الخضروات

أبو علي

خضروات مشوية ،مشروم ،زيتون ،مغطاه بالجرجير وشرائح
جبن البارميزان

من ابتكار الشيف ،اليقطين الحلو المطهو في الفرن ،لوز،
مارشامللو ،جوز هند ،كنافة مقرمشة ،يقدم مع كومبوت الفواكه
المجففة

بيتزا إيـﭬـو

سالمي بقري ،مشروم ،بصل ،فلفل أخضر حار ،طماطم
شيري

أيس كريم

اختياركم من ثالث سكوب من أنواع األيس كريم المتاح ،يقدم
في بسكويت البندق

بيتزا فواكه البحر

متنوعات من فواكه البحر ،جمبري ،كاليماري ،دينيس،
وزيتون أسود

تشكيلة من الفواكه

تشكيله من شرائح الفواكه الموسميه على الطريقه الحديثه

بيتزا مارجريتا

صوص الطماطم ،طماطم شيري ،جبن الموتزاريلال

بيتزا بالدجاج والجبن

دجاج مشوي ،جبن ماعز ،فيتا ،جبن ريكفورد ،موتزاريلال
وفلفل حلو متنوع
جميع األسعار بالجنية المصري ويضاف اليها  %12رسم خدمة وجميع الضرائب المقررة
نرحب باستفسارات العمالء الراغبين في معرفة ما إذا كان أي من أطباقنا يحتوي على ُمكونات بعينها.
.عند إعداد طلب قائمة طعامك ،يُرجى إبالغنا عند وجود أي حساسية أو متطلبات غذائية محددة يجب أن نكون على علم بها

الكتوز

قشريات

قمح

مكسرات

نباتى

حار

Prices are in Egyptian pounds |subject to 12% service charge & All applicable taxes
We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients.
Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of
when preparing your menu request.

Lactose

Shellfish,

Gluten,

Nuts,

Vegetarian,

Chili,

