
	  

	  

Le Meridien Pyramids Hotel & SPA 

Phone: 0233773388 

Address: Remaya Square, Kafr Nassar, Al Haram, Giza 
Governorate 

 
SALADS + CHILLED SOUPS 
 

 Caesar Salad “V-H” 95 
 Iceberg	  lettuce	  tossed	  with	  traditional	  Caesar	  dressing	  topped	  with	  

parmesan	  &	  croutons	  
       ررميیزاانن وو االكرووتونناوو صوصص سيیزاارر مع جبن االب االروومانياالسيیزاارر بالخس  سلطة

      

 Caesar Salad + Grilled Chicken   125 
        االمشويياالسيیزاارر + االدجاجج  ةلطس

      

 Gorgonzola and Chicken Salad 125 
 A	  salad	  of	  Romaine	  and	  watercress	  tossed	  with	  radishes,	  mushrooms,	  	  
	   and	  chicken	  dressed	  with	  a	  gorgonzola	  yogurt	  lime	  dressing	  

وو االفجل وو االمشروومم  وواالخرشوفف  رجيیراالجالدجاجج وو االسلطة االروومانيیة ب                                                          
       نزووالمع صوصص االجرجو                                                        

     

 Oriental Mezzeh “V-H” 200 
 Hummus,	  babaghanough,	  spicy	  cheese,	  labna,	  tabouleh,	  sambossek,	  cheese	  

and	  kobeba	  +	  a	  basket	  of	  freshly	  made	  warm	  Arabic	  bread	  
سلطة حمص :االمقبالتت االشرقيیة                                                             بابا غنوجج  – جبن حارر  – لبنه  – تبوله  –

-جبن                                                    . سمبوسك    االطاززجج االعربياالخبز  مع سلة ٬، تقدممكبيیبه  –  
                                 

 Gazpacho Olé! “V” 85 
 A	  rich	  and	  slightly	  spicy	  tomato	  soup	  served	  over	  crushed	  ice 
       شورربة االطماططم االمثلجة

 

SANDWICH BOARD 
 The club  140 
 Triple	  decker	  +	  French	  fries	  	  

    ططبقاتت + بطاططس مقليیة   كلوبب ساندوويتش ٬، ثالثث
    

 Beef Burger 150 
 Choose	  your	  toppings:	  tomato,	  mushrooms,	  cheese,	  onions,	  fried	  egg,	  

served	  with	  coleslaw,	  BBQ	  sauce	  and	  French	  fries	  
روومم أأوو االجبن أأوو االبصل بيیف بوررجر مغطى حسب ااختيیارركم من االطماططم أأوو االمش                                               

    وو بارربيیكيیو صوصص وو بطاططس مقليیة ٬، يقدمم  مع كلوسلو   االبيیض االمقلىأأوو                                               
      

 Smoked Turkey + Mozzarella Panini  135 
 +	  watercress	  salad	  +	  parmesan	  olive	  oil,	  lemon	  dressing	  

      + االباررميیزاانن  مع صوصص ززيت االزيتونن وو االليیمونن سلطة االجرجيیر  ٬، + موززاارريال بيیني تركى مدخن                              
   

 Chicken + Mushroom Panini  135 
 +	  Gouda	  cheese,	  watercress	  salad	  +	  parmesan	  olive	  oil,	  lemon	  dressing	  

     لباررميیزاانن مع صوصص االزيتونن وو االليیمونن  اا +سلطة االجرجيیر  +جبن جودداا  ٬، بيینيددجاجج +مشروومم 
  

 Chicken or Beef Shawerma Wrap 135 
 Flour	  tortilla	  filled	  with	  your	  choice	  of	  chicken	  or	  beef	  	  and	  grilled	  
	   with	  onion,	  tomato,	  tahina,	  parsley	  served	  with	  tomeya	  and	  French	  fries	  

محشوةة حسب ااختيیارركم من االدجاجج أأوو االبيیف االمشوىى  يیال تاررت  ٬،االبيیف جج  أأووشاووررمة االدجا                                   
        وو االبقدوونس ٬، تقدمم مع االثوميیة وو االبطاططس االمقليیة  وو االطماططم وو االطحيینة مع االبصل                                 

    

 Summer Veg Panini 125 
 Eggplant	  +	  goat	  cheese	  +	  sun	  dried	  tomato,	  watercress	  salad	  +	  olive	  oil,	  

lemon	  dressing	  
           ووسلطة االجرجيیر مع  صوصص ززيت االزيتونن وو االليیمونننجانن + جبن االماعز + ططماططم باذذ خضرااووااتت بيیني٬، 

 Cheese Quesadillas 125 
	  	  	  	  	  	  Pan	  fried	  flour	  tortillas	  filled	  with	  Monterey	  jack	  cheese	  
	  	  	  	  	  	  served	  with	  sour	  cream	  

فطيیرةة االتاررتيیال االمقليیة محشوةة جبن تقدمم مع االساوورر كريم                                                                          
 
 
 

          Ciabatta Tuna 125  
 

ةةتونةسندووتش اال  
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

All prices are in Egyptian Pounds, inclusive of taxes and service charges. 
جميیع ااألسعارر بالجنيیه االمصريي٬، شاملة االخدمة وو االضراائب االحكوميیة  

                      We	  welcome	  inquiries	  from	  customers	  ,	  who	  wish	  to	  know	  where	  any	  dishes	  contain	  particular	  ingredient	  ,	  	  
Please	  inform	  your	  order	  taker	  of any allergy or special dietary requirements that  

we should be made aware, when preparing your menu request  
يینةنرحب باستفساررااتت عمالئنا االذين يرغبونن في معرقة ما أأذذاا كانن أأيي ااألططباقق تحتوىى على مكوناتت مع  

اائيیة خاصة٬، يرجى اابالغغ االشخص االمسئولل عن تلقى االطلباتت عن ووجودد أأيي حساسيیة أأوو متطلباتت غذ  
 ينبغي ااالفصاحح عنهھھا عند ااعداادد قائمة االطعامم االخاصة بك

آآدداا كانن لديكم نظامم غداائي أأوو حساسيیة لألغذية , االرجا أأخطاررنا  

 



	  

	  

FRESHLY BAKED PIZZA 
 

 Margherita  160 
 Tomato,	  mozzarella	  cheese,	  oregano	  	  

ططماططم  ززاارريلال جبن االمو –        االزعتر  –

 Reine  180 
 Tomato,	  mozzarella,	  fresh	  mushrooms,	  smoked	  turkey,	  black	  olives,	  oregano	  	  

-ططماططم                                                                    -ززاارريلال  مو  -مشروومم    -رروومى مدخن    -  ززيتونن ااسودد  ززعتر   

 4 seasons “V” 180 
 Tomato,	  peppers,	  onion,	  mushrooms,	  artichokes,	  oregano	  	  

ططماططم  بصل  – مشروومم  – خرشوفف  – ززعتر        –    

 3 Cheese  175 
 Tomato,	  mozzarella	  cheese,	  blue	  cheese,	  cheddar,	  oregano	  	  

ططماططم  ززاارريلال جبن االمو – وو شيیدرر  ددرروو كفوررجبن  – ززعتر        –  

 Calzone  180 
 A	  folded	  pizza	  base	  filled	  with	  tomato,	  mozzarella,	  mushrooms,	  smoked	  turkey,	  egg	  

بيیتزاا مطوية وو محشوةة ططماططم  ززاارريلال مو – مشروومم  – مدخن  رروومي – بيیض       –  

 Seafood 235 
 Tomato,	  onion,	  peppers,	  shrimps,	  calamari,	  oregano	  	  	  

بصل  – ططماططم                                                                            فلفل  – كاليیماررىى  – جمبريي – ززعتر  –  
       

GRILLS + STIRFRY 
 Veggie Spring Rolls “V” 95 
 +	  crunchy	  salad	  +	  sweet	  and	  sour	  dips	  	  

     سلطة مقرمشة + سويت & ساوورر    ااسبرنج رروولل ملفوفف بالخضرااووااتت +

 Thai Chicken Satay 135 
 Grilled	  chicken	  satay	  +	  salad	  

ددجاجج ساتى  االمشوىى + سلطة                                                                                                     
     

 Pad Thai 165 
     Stir	  fried	  rice	  noodles	  +	  vegetables	  and	  shrimps	  

      ةعلى االطريقة االتايلندي جمبرييااررزز مقلى + خضرااووااتت + 

 Seafood Tempura 185 
 Deep	  fried	  shrimps	  +	  calamari	  +	  sea	  bass	  +	  vegetables,	  soya	  sauce	  and	  curry	  dips	  

االكاررييجمبرىى مقلى + كاليیماررىى + سيیباسس + خضرااووااتت مع صوصص االصويا وو                                                   
       

 Cajun Shrimps Brochettes 236 
 Seasoned	  with	  mixed	  spices	  +	  grilled	  vegetables	  	  

+ خضرااووااتت مشوية     جمبريي                                                                                                       
     

TREAT YOURSELF… 
 Chocolate	  Brownies	  +	  Vanilla	  Ice	  Cream 85 
  كريم شوكوالتة برووني + فانيیليیا أأيس 
  

    Oriental	  Pastries  85 
لوياتت شرقيیةحاال   
 

    Fresh	  Seasonal	  Fruits	  ‘V”  85 
 فاكهھھة االموسم االطاززجة 
 

   Apple	  Tarte	  Tatin	  +	  Vanilla	  Ice	  Cream 85 
 تأتأنن االتفاحح + فانيیليیا أأيس كريم
 

Ice	  Cream	  Scoop	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  
 أأسكوبب أأيس كريم

 

SIGNATURE	  ÉCLAIR 	  
	  	  	  	  	  Choice	  of:	  Strawberry,	  Chocolate,	  Vanilla,	  Coffee                  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
350	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  أأوو االفانيیليیا أأوو االقهھھوةة  االشوكوالتة: بالفرااوولة أأوو  ااختيیارركمااألكليیر االمميیز حسب    

 Portion	  of	  French	  Fries	  or	  Oriental	  Rice	  or	  Sauteed	  
Vegetables	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35     
             

Healthy	  dish	  “	  H	  ”	  -‐	  	  Vegetarian	  “	  v	  ” 
.	  

ئيیة خاصة٬، يرجى اابالغغ االشخص االمسئولل عن تلقى االطلباتت عن ووجودد أأيي حساسيیة أأوو متطلباتت غذاا  
 ينبغي ااالفصاحح عنهھھا عند ااعداادد قائمة االطعامم االخاصة بك

آآدداا كانن لديكم نظامم غداائي أأوو حساسيیة لألغذية , االرجا أأخطاررنا  
 
 

	خضارر سوتيیهھأأررزز أأوو   	بطاططس أأوو    


