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Appetizers & Salad
Smoked salmon platter
Blinis, chives sour cream, black peppercorn, capers, red onion and lemon

170

Caprese
Mozzarella ball and sliced tomato with basil pesto dressing

85

Nicoise salad
Tomato, green beans, potatoes, boiled egg, lettuce, anchovy’s fillet, black 
olives & tun olive oil and lemon vinaigrette served in phyllo basket

80

Caesar salad
Traditional dressing, croutons, parmesan cheese and anchovies 90

With grilled marinated chicken breast 105

With smoked salmon 135

Greek salad
Marinated feta cheese, cucumber, black olives and cherry tomato, olive oil, 
lemon juice and thyme vinaigrette

85

Soup
Lentils 
Traditional Egyptian yellow lentil soup flavored with cumin, croutons and 
lemon

60

Minestrone
Served with gratinated Parmesan croutons

60

السلطات
170 السلمون المدخن

رشائح السلمون املدخن الرنويجية تقدم مع رشائح البصل األحمر, الكرمية والكباري 

85 سالطة الكابريزي
رشائح الطامطم املوتزاريال الطازجة مع صلصله الريحان

80 سالطة النسواز
تشكيله من الطامطم ,الفاصوليا الخرضاء  ,البطاطس والبيض املسلوق مع الخس 

,الزيتون األسود التونا ورشائح األنشوجة مع صلصله الليمون والزيت الزيتون  داخل 
سله من الجالش

سلطة سيزر
90 التتبيلة التقليدية، الخبز املحمص، جنب البارميزان، جنب وأنشوجة
105 مع صدور الدجاج املتبله املشوية 
135 مع السلمون املدخن 

85 سلطة يوناني
جنب الفيتا املتبل، خيار، زيتون أسود وطامطم شريي، تتبيله زيت زيتون، عصري 

ليمون وزعرت 

الشوربة
60 شوربة العدس

شوربة العدس األحمر والكاري الحار يقدم مع الخبز الفرنيس املحمص

60 شوربة الخضروات
تشكيله من الخرضوات املوسمية تقدم مع مكعبات العيش املحمص والجنب 

البارميزان 



Sandwiches & Burgers
All burgers and sandwiches served with French fries and garden greens salad

The Club
Grilled turkey breast and sliced beef fillet, fried egg, tomato, onion, and 
lettuce house-made whole grain mustard mayonnaise

150

Croque Monsieur
Beef ham and cheese sandwich gratinated with béchamel sauce

105

The Beef burger
200 grs homemade beef burger with our BBQ sauce

160

Double chicken breast burger
Grilled chicken breast fillet, homemade BBQ sauce and melted Gouda 
cheese

140

الساندويتشات
جميع السندوتشات سوف تقدم مع البطاطس املقلية والسالطة الخرضاء

150 ساندويتش الكلوب
رشائح صدر الديك الرومي املشوي واللحم ألبقري املشوي مع البيض املقيل، 

الطامطم، البصل األحمر، رشائح الخس، العيش األبيض

105 كروك ميسو
ساندويتش اللحم البقري والجنب مغطي بصلصة البشاميل

160 برجر اللحم البقري
200 جم من اللحم البقري الصايف املتبل بصلصه الباربيكيو

140 برجر الدجاج
رشيحتان من صدور الدجاج املشوية مع صوص الباربيكيو وجنب الجودة



Main dishes
Seabass fillet from the Red sea
A la Plancha, béarnaise sauce, sautéed baby vegetables and roast potatoes

230

Rack of Lamb
Crusted oven baked with fresh herbs and Grainy Mustard, potato gratin, 
green beans and carrot bouquet, Lamb jus flavored with fresh herbs

370

Grilled baby chicken
With pan fried mushrooms and garlic, parsley and tomato, potato galette, 
chicken jus flavored with Pistachio nuts

180

Prawns
Sautéed King Prawns with Madras sauce, house-made fruit chutney, 
toasted coconut, lightly sweetened rice galette and sautéed vegetables

350

Imported beef fillet
Grilled & sliced beef fillet, mushrooms and leek cream served in a light 
feuillete
Béarnaise sauce flavored with fresh mint, spicy salted paprika French fries

235

Blanquette de Veau
Slow cooked veal cubes in a rich cream sauce white mushrooms, pearl 
baby onion and vegetables, served with creole rice

270

األطباق الرئيسية
230 سمك قاروص البحر االحمر

فيليه سمك قاروص املشوي مع الخصار السوتيه والبطاطس وصلصة البرينيز

370 لحم الضأن المحمر
لحم الضأن املحمر بالفرن امللفوف باألعشاب والخردل يقدم مع البطاطس 

الجراتان، الفاصوليا الخرضاء وصلصه اللحم  باألعشاب 

180 الدجاج الصغير المحمر
الدجاج املشوي  مع فطر املرشوم , الثوم , البقدونس والطامطم يقدم مع 

البطاطس وصلصه الدجاج والفستق

350 الجمبري
الجمربي السوتيه يقدم مع الخرضوات السوتيه واألرز مع صلصة مادراس الهندية 

وصلصة الفواكه مغطي بجوز الهند املحمص واألرز الحلو مع الخرضوات السوتيه   

235 فيليه اللحم البقري
رشائح اللحم البقري املشوية مع فطر املشوم وصلصه الكرات و البرينيز مع النعناع 

الطازج  يقدم مع البطاطس املقلية املتبله بالبربيكا الحارة

270 بالنكيت دو فو 
مكعبات اللحم املطهية يف صلصة كرميي غنية، مرشوم أبيض، بصل صغري 

وخرضوات، يقدم مع أرز كريول



Middle Eastern 

Cold Mezze Platter selection
Hummus, Moutabal, Tabouleh, Fatoush, stuffed wine leaves, Labneh with 
olive oil and mint

125

Hot Mezze Platter selection
Fried kibbeh, spinach fatayer, lamb fatayer, cheese sambousek, pan-fried 
chicken liver, spicy lamb sausage

165

Arabic mix grill
Chicken kebab, grilled beef kofta, quail, beef kebab and lamb cutlet 
marinated

260

The Kofta Duo 
Beef and Lamb kofta grilled to perfection served on a spicy tomato base 
sauce and rocket salad

140

Fish Sayadiah 
Grilled fillet of Hamour spicy tomato sauce and Sayadiah rice

160

Chicken breast 
Grilled with red Thai curry sauce and Oriental rice sautéed Okra

180

Egyptian Lamb Fattah 
Slow cooked with Egyptian white rice crispy pita bread and garlicky 
tomato salsa

180

قائمة األطباق الشرقية
125 المقبالت الباردة

حمص، متبل، تبوله، فتوش، محيش ورق العنب، لبنه بزيت الزيتون والنعناع

165 المقبالت الساخنة
كبه مقليه، فطائر بالسبانخ، فطائر بلحم الضأن، سمبوسك بالجنب، كبد الدجاج 

املحمرة، مقانق لحم الضأن الحارة

260 تشكيلة من المشويات
كباب الدجاج واللحم البقري، كفتة اللحم البقري، ريش لحم الضأن، السامن املشوي

140 ديو الكفتة
تشكيله من كفتة اللحم البقري ولحم الضأن املشوية تقدم مع الجرجري وصلصه 

الطامطم بالبصل

160 سمك الصيادية
فيليه السمك األبيض املشوي مع صلصله الطامطم الحارة والبصل يقدم مع ارز 

الصيادية بالبصل

180 صدور الدجاج
صدور الدجاج املشوية مع األرز الرشقي  والصلصة الكاري التايالندية الحمراء  يقدم 

مع البامية السوتيه

180 الفته المصرية
لحم الضأن، مع العيش العريب املحمص، األرز األبيض والصلصة الحمراء بالخل والثوم



Pasta
Beef lasagna al Forno 
With tomato and basil coulis

100

Your choice of Barilla Pasta 
Spaghetti, Penne & fettuccini
With your choice of sauces
Bolognaise, Alfredo, fresh tomato & basil coulis

90

Dessert

Selection of mini French Pastries of the day 80

Fresh seasonal fruit kebab 
Served with chocolate, red fruit coulis and toasted almond flakes

80

Vanilla Mille Feuille 
Crème Anglaise and caramelized almond flakes

70

Chocolate cake
Chocolate mousse cake with roasted pear red fruit coulis

70

Muhalabia 60

Om Ali 60

Cheese kunafa served with honey syrup 70

Babousa 60

Selection of oriental sweets platter 70

المعجنات
100 الزانيا اللحم البقري في الفرن

 مع صلصة الطامطم والريحان

90 اختيارك من معجنات باريلال
السباجيتي، البيننا، الفيتو تشيني 

اخرت صلصتك املفضلة 
صلصه اللحم بالطامطم، الصلصة البيضاء، صلصة الطامطم والريحان 

الحلويات
80 مختارات من الحلويات الفرنسية الصغيرة

80 شرائح مختاره من الفواكه الموسمية مع صلصه الشكوالتة والفواكه

70 حلوي الميل فيه بالفانيليا والكريمة

70 كيكه موس  الشكوالتة والكمثرى مع صلصه الفواكه الحمراء

60 مهلبية

60 ام علي

70 كنافة بالجبنة تقدم مع شراب العسل

60 بسبوسة

70 طبق من مختارات الحلويات الشرقية



BEVERAGE MENU

WATER
Evian large 75

Evian small 50

Nestle large 35

Nestle small 25

Sparkling Water
Sparkling water large 70

Sparkling water small 45

SOFT DRINKS
Red Bull 60

Pepsi Cola, Pepsi Cola diet , 7-up, 7-up diet, Mirinda, Soda, Tonic water 35

Fresh Seasonal Fruit Juices 45

Orange, mango, strawebarry and guava

Canned Fruit Juice 40

Apple, pineapple and cranberry

Beer 
Desperado 80

Sakara Weizen 70

Stella, Sakkara Gold, and Meister Max 70

Heineken 65

قائمة المشروبات 

مياه

75أفيان حجم كبري

50أفيان حجم صغري

35نستلة حجم كبري

25نستلة حجم صغري

مياه فواره

70مياه فوارة كبرية

45مياه فوارة صغرية

مياه غازية

60رد بُل

35بيبىس كوال، بيبىس كوال دايت، سفن أب، سفن أب دايت، مرياندا، صودا وتونك

العصائر

45عصير الفاكهة الطازجة

برتقال، مانجو، فراولة، جوافة

40عصير الفاكهة المعبأة

تفاح، أناناس، توت



Draft Beer
Heineken Pint 75

Heineken ½  Pint 45

Aperitif (50ml)
Martini and Cinzano (Bianco – Rosso – Dry) Bitter

190

COCKTAILS
Blueberry fizz

Gin, blueberry puree and Blue Curacao topped with Soda
120

Grape & Grapes
Tequila, Triple Sec, vanilla syrup, fresh mint leaves, fresh grapes and apple juice

120

Espresso Martini
Vodka, Kahlua, espresso coffee and simple syrup

120

Flavour Caipiroska 
Vodka, lemon wedges, brown sugar and flavor optional “strawberry or mango”

120

Mojito
Rum, fresh mint leaves, sugar and fresh lime topped with Soda

120

Long Island Iced Tea
Vodka, Rum, Gin, Tequila, Triple sec and lemon juice topped with Pepsi Cola

160

 (Blue Frog) Bull Frog
Vodka, Gin, Tequila, Rum, Blue Curacao and lemon topped with Red Bull

180

Blue Nile
Vodka, Blue Curacao, Malibu and pineapple juice topped with 7-up

180

Basil Mojito
Rum, brown sugar, fresh basil leaves and fresh lemon wedges topped with Soda

180

زجاجات بيرة

80ديسبريادو

70سقارة فايزن

70ستيال وسقارة جولد ومايسرت ماكس

65هانيكني

بيرة براميل

75هانيكني نصف لرت

45هانيكني ربع لرت

190فواتح شهية (50 مل)

مارتينى سينزانو )بيانكو، روسو، دراي(

كوكتيالت كحولية

بلوبريي فيز
جني وتوت بري وكوروا كاو أزرق وصودا

120

عنب وعنب
تيكيال وتربيل سيك ورشبات الفانيليا ونعناع طازج وعصري العنب والتفاح 

120

اسربيسو مارتيني
فودكا وكالوا وقهوه اسربيسو ورشبات السكر

120

فليفر كايربوسكا
فودكا وليمون وسكر بني وفراولة أو مانجو

120

موخيتو
روم وسكر بني ونعناع طازج وليمون طازج وصودا

120



BARTENDER SPECIALTIES
Heat of the Heart

 Whisky, fresh lemon wedges, fresh mint leaves and brown sugar topped
with 7-up

180

Mango Martini
Gin, Cointreau, mango, orange and pineapple

180

Sparkling Delight
Sake, Sparkling wine, raspberry puree and pineapple juice

250

Brave Bull
Tequila silver and Kahlua

250

Alabama Slammer
Gin, Amaretto, Southern Comfort and orange juice

250

Vegas Bomb
Rye Whisky, Peach Schnapps and Red Bull

250

لونج أيسالند أيس يت
فودكا وروم وجني وتكيال وتريبل سيك وعصري ليمون وبيبىس كوال

160

بلو فروج
فودكا وجني وتكيال وروم وبلو كورواكاو وليمون ورد بُل

180

بلو نايل
فودكا وبلو كورواكاو وماليبو وعصري أناناس وسفن أب

180

بازيل موخيتو
روم وسكر بني وريحان طازج وليمون طازج وصودا

180

مختارات البارتندر

هيت أوف ذا هارت
ويسيك وليمون طازج ونعناع طازج وسكر بني وسفن أب

180

مانجو مارتيني
جني وكوانرتو ومانجو وبرتقال وأناناس

180

سباركلينج دياليت
سايك ونبيذ فوار وتوت وعصري أناناس

250

بريف بول
تيكيال ابيض و كالوا

250

ألباما سلمر
جني وامروتو وسويزكومفورت وعصري الربتقال

250

فيجاس بوم
ويسيك، بيتش شنبس و رد بُل

250



SHOTS
(Long Breath Shot) Drink It & Long Breath

Tequila, Crème De Menthe and lemon juice
120

Du Du
Vodka, lemon juice, tabasco sauce and olive in glass

120

Chili crush
Tequila, Cointreau, fresh lime juice, brown sugar and Tabasco

120

8 After
White Crème De Menthe and Tia Maria

200

Brain Damage
Peach Schnapps, Bailey’s and dash of grenadine

200

Bubbly Gum
Banana Liqueur, Blue Curacao and Bailey’s

200

Flat Line 
Tequila silver Sambuca and Tabasco sauce

200

Irish Flag 
Crème De Menthe Green, Bailey’s and Cointreau

200

Monkey play
Sambuca, Baileys and dash of grenadine

200

Flaming Lamborghini (Flame with Tower Show)
Kahlua, Bailey’s, Blue Curacao and Sambuca

250

The Company Shot (Flame & Smoke)
Vodka, Sambuca and mint syrup

250

كؤوس صغيره

لونج بريث
تكيال وكريم دي منت وعصري ليمون

120

دو دو
فودكا وعصري الليمون وتاباسكو وزيتون

120

تشييل كراش
تكيال وكوانرتو وعصري الليمون وسكر بني وتاباسكو

120

أفرت 8
كريم دي منت أبيض تيا ماريا

200

بران دامج
شنبس خوخ  وبايليز ورشبات الرمان

200

بابيل جم
بنانا ليكري وكوروا كاو أزرق وبايليز

200

فالت لني
تكيال وسامبوكا وتاباسكو

200

آيريش فالج
كريم دي منت أخرض وبايليز وكوانرتو

200

مانيك بالي
سامبوكا وبايليز ورشبات الرمان

200

فليمينج ملبورجيني
كالو وبايليز وبلو كورواكاو وسامبوكا

250



Tequila Meters
6 shots of Tequila

900

SPIRITS (40ml)
Gin

Bombay Sapphire 240

Beefeater and Gordon’s 160

Vodka

Grey Goose 390

Absolut, Finlandia and Smirnoff 160

Rum 160

Bacardi White & Gold and Captain Morgan

Tequila   

Patron (Gold & Silver), Patron Café 390

Sierra (Gold & Silver) 160

ذا كمبني
فودكا وسامبوكا ورشبات نعناع

250

تيكيال ميرت
6 كؤوس تيكيال

900

مشروبات روحيه (40 مل)

جين

240بومباي سفاير

160بيفيتري وجوردون

فودكا

390جري جوس

160ابسلوت، فنلنديا، سمرينوف

160روم

بكاردي )أبيض – ذهبي(
كابنت مورجن

تكيال

390باترون )ذهبي – فيض( و باترون كافيه

160سيريا )ذهبي – فيض(



Whisky (40ml)
Johnnie Walker Selection

Blue Label 2450

Gold Label 920

Green Label 590

Double Black Label 490

Black Label 390

Red Label 190

Chivas Selection  

Chivas Royal Salute 21 1750

Chivas 18 690

Chivas 12 390

Speed Rail whisky

Jack Daniel’s 300

J&B, Dewar’s, White Horse, Jameson and Jim Beam 220

ويسكي (40 مل)

مختارات الجوني واكر

2450بلو ليبل

920جولد ليبل 

590جرين ليبل 

490دبل بالك ليبل

390بالك ليبل

190رد ليبل

مختارات الشيفاز

1750شيفاز رويال سالوت 21

690شيفاز 18 

390شيفاز 12 

سبيد ريل ويسكي

300جاك دانيالز

220جي اند يب وديوارس ووايت هورس وجيمسون وجيم بيم



Single Malt Scotch

Macallan 12 850

Laphroaig 12 850

Glenfiddich 12 500

Glenfiddich 220

DIGESTIVE (30ml)
Cognac

X.O. Hennessy 730

V.S.O.P. Hennessey 620

V.S. Hennessey 460

LIQUEURS (30ml)
Absinthe or Jagermeister 220

Crème De Banane, Crème De Cassis, Crème De Menthe, Drambuie, Bailey’s, 
Tia Maria, Kahlua, Parfait D’ Amour, Malibu, Cointreau, Grand Marnier, 
Mandarin, Sambuca and Grappa

160

سينجل مولت سكوتش

850ماكالن 12

850لفرويج 12

500جالنفيدش 12

220جالنفيدش

مشروبات مهضمة (30 مل)

كونياك

730إكس أو هينيس

620يف إس أو يب هينيس

460يف إس هينيس

ليكير (30 مل)

220ابسينز، ياكرمايسرت

كريم دو بنانا، كريم دو كاسيس، كريم دي منت، درامبوي، بايليز، تيا ماريا، كالوا، برفيه أمور، 
ماليبو، كوانرتو، جراند مارنيه، ماندرين، جرابا وسامبوكا

160


