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All Day Menu

All Day Menu
Mains

Breakfast
Hot Oatmeal
raisins, banana, brown sugar [440 cal] (V)

40

Natural Yoghurt & Berry Granola [500 cal] (V) (N)

40

Belgian Waffles
berries, banana, chocolate sauce, maple syrup (V)

60

Three Eggs Your Way
chicken sausages, roasted tomato,
sautéed mushrooms, hash brown potatoes

Marriott Burger
8oz beef pattie, beef bacon, iceberg, tomato,
onion, pickles served with a choice of
French fries or potato chips

85

80

75

Marriott Club Sandwich
roasted turkey breast, crisp veal bacon, tomato,
iceberg served with a choice of
French fries or potato chips

125

Smoked Salmon Eggs Benedict
hollandaise, grilled asparagus,
roasted tomato, chives

75

Grilled Salmon Steak
mashed potato, green asparagus,
lemon-butter sauce

125

Foul Madammas
vegetable platter, arabic bread & pickles, olives (V)

40

Arabic Mixed Grill
shish kebab, shish taouk, kofta kebab,
lamb chops, arabic rice, yoghurt sauce (N)

75

Penne Arrabbiata
tomato, chili, parmesan, parsley (V)

70

Egg White Omelette [261 cal]
roasted tomato, green asparagus,
sautéed mushrooms (V)

Butter Chicken
vegetable pulao rice, poppadum (N)

99

Vegetable Biryani
raita, poppadum (V) (N)
With chicken 95/ shrimp 100

80

Breakfast Sides
Beef Bacon
Chicken Sausage
Beef Sausage
Sautéed Mushrooms (V)
Hash Brown Potatoes (V)
Roasted Tomatoes (V)

20

Desserts

Soups

Seasonal Sliced Fruits

40

Dark Chocolate Cake
vanilla sauce

40

Seafood Chowder [310 cal]

42

Umm Ali (N)

40

Lentil Soup (V)

38

New York Cheesecake
blueberry compote

40

Salads
Caesar Salad [480 cal]
romaine lettuce, garlic croutons, anchovies,
parmesan shavings
With grilled chicken 65/ shrimp 70/ steak 70

55

Quinoa Salad [450 cal]
roasted vegetables, goat’s cheese, pine seeds,
vegetable crisps (V) (N)
With grilled chicken 70/ shrimp 75/ steak 75

55

Greek Salad
romaine lettuce, cucumber, tomato, feta cheese,
olives, red onion (V)

55

Fattoush Salad
warm chicken kofta, vine leaves

55

Please let us know of any dietary preferences or food allergies
All prices include 7% municipality fee,10% service charge and 5% VAT

(A) Contains alcohol (V) suitable for vegetarians
(N) contains nuts

Please let us know of any dietary preferences or food allergies
All prices include 7% municipality fee,10% service charge and 5% VAT

قائمة طعام طوال اليوم

قائمة طعام طوال اليوم
األطباق الرئيسية

الفطور
٤٠

٨٥

١٢٥

) ٤٤٠] (Vسعر حراري[زبيب & موز & سكر بني

ماريوت برجر
 ٨أوقية لحم بقري & لحم بقرى مقدد &خس & طماطم & بصل & مخلل

يقدم مع بطاطس مقلية أو شرائح بطاطس
٨٠

حبوب الشوفان الساختة

٤٠

) ٥٠٠] (V) (Nسعر حراري[ زبادي طبيعي & جرانوال عنب

لحم ديك رومي & لحم عجل كرسبي & طماطم & خس
يقدم مع بطاطس مقلية أو شرائح بطاطس

٦٠

وافل بلجيكية

ستيك سلمون مشوي

٧٥

ثالثة بيضات حسب اختيارك
سجق دجاج & طماطم مشوية
فطر سوتيه & بطاطس مقلية

سندوتش ماريوت كلوب

)(Vتوت & موز & شوكوالتة & شراب القيقب

بطاطس مهروسة & هليون أخضر & صلصة ليمون وزبدة
مشاوى مشكلة عربية
١٢٥
شيش كباب & شيش طاووق & كباب لحم & شرائح لحم ضان & أرز عربي & زبادي
٧٠

٧٥

مكرونة (بينا أرابياتا )
)(Vطماطم & فلفل حار & جبن بارميزان & بقدونس

٩٩

دجاج مع الزبدة

٨٠

برياني خضروات
)(V) (Nدقيق عدس مقلي & رايتا
روبيان / ١٠٠دجاج ٩٥

٤٠

فول مدمس
)(Vطبق خضروات & خبز عربي & مخلالت & زيتون

٧٥

] ٢٦١سعر حراري[أومليت بياض البيض
طماطم مشوية & هليون أخضر
)(Vفطر سوتيه

) (Nأرز مع خضروات & دقيق عدس مقلي

أصناف جانبية مع الفطور

الحلويات
٢٠
٤٠
٤٠

شرائح فاكهة موسمية
كعكة شوكوالتة

صلصة فانيال
٤٠

)(Nأم علي

٤٠

كعكة جبن نيويورك

بيض بينيديكت مع سلمون مدخن
صلصة هوالنديز & هليون مشوي
طماطم مشوية & كراث

لحم بقري مقدد
سجق دجاج
سجق لخم بقري
)(Vفطر سوتيه
)(Vبطاطس مقلية
)(Vطماطم مشوية

الشوربات

كومبوت التوت
٤٢

] ٣١٠سعر حراري[شوربة ثمار البحر مع الكريمة

٣٨

)(Vشوربة عدس

السلطات

نباتي )(Vيحتوي على خمور )(A
يحتوي على مكسرات )(N

٥٥

] ٤٨٠سعر حراري[ سلطة سيزر
خس & خبز محمص مع ثوم & أنشوجة & جبن بارميزان
لحم / ٧٠روبيان / ٧٠مع دجاج مشوي ٦٥

٥٥

] ٤٥٠سعر حراري[سلطة كنوا
خضروات مشوية & جبن ماعز & بذور صنوبر
)(V) (Nخضروات كرسبي
لحم / ٧٥روبيان / ٧٥مع دجاج مشوي ٧٠

٥٥

)(Vخس & خيار & طماطم & جبن فيتا & زيتون & بصل أحمر
٥٥

برجاء اعالمنا بأى اطعمة مفضلة لديكم أو أي أطعمة ممكن تسبب لكم حساسية.
جميع األسعار شاملة رسوم بلدية بنسبة  ٪٧و  ٪١٠رسوم خدمة

سلطة يونانية

سلطة فتوش
كفتة دجاج & ورق عنب

برجاء اعالمنا بأى اطعمة مفضلة لديكم أو أي أطعمة ممكن تسبب لكم حساسية.
جميع األسعار شاملة رسوم بلدية بنسبة  ٪٧و  ٪١٠رسوم خدمة

