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Alcoholic consumption is restricted to the legal age.
All prices are in Egyptian pounds subject to 12% service and all applicable taxes

Should you sign the check to your room, 1% city tax will be added to the total bill

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

 NON ALCOHOLIC
COCKTAILS

50

Virgin Blueberry Fizz
Blueberry puree and Blue 
Curacao syrup topped with 7-up

Virgin Mango Caipiroska
Fresh lime wedges, brown sugar 
and mango juice

Pineapple Cobbler 
Strawberry, lemon and pineapple 
juice topped with Soda

Strawberry Ice Cream
Strawberry, pineapple juice, 
coconut milk and vanilla flavor

Dragon Tail 
Strawberry juice, cranberry juice 
and watermelon

Non-Alcoholic Beer 45

Amstel zero, Birell and Fayroz 
pineapple

 Beer

Desperado 80
Sakara Weizen 70
Stella, Sakkara Gold, and Meister 
Max

70

Heineken 65

Draft Beer

Heineken Pint 75
Heineken ½  Pint 45

Aperitif (50ml) 190

Martini and Cinzano (Bianco – 
Rosso – Dry) Bitter

COCKTAILS

Basil Lemonade
Gin, fresh basil leaves and cinna-
mon syrup topped with 7-up

120

BEVERAGE



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

BARTENDER SPECIALTIES

Heat of the Heart
Whisky, fresh lemon wedges, 
fresh mint leaves and brown sug-
ar 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

SHOTS

Long Breath Shot (Drink It & 
Long Breath)
Tequila, Crème De Menthe and 
lemon juice

120

Alcoholic consumption is restricted to the legal age.
All prices are in Egyptian pounds subject to 12% service and all applicable taxes

Should you sign the check to your room, 1% city tax will be added to the total bill
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Should you sign the check to your room, 1% city tax will be added to the total bill

High-Heels for Couple
Vodka, Mandarin liqueur, grape 
juice 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

After 8
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, Bai-
ley’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

Tequila Meters
6 shots of Tequila

1050

SPIRITS (40ml)
Gin

Bombay Sapphire 240
Beefeater and Gordon’s 190

Vodka

Grey Goose 390
Absolut, Finlandia and Smirnoff 190

Rum 190
Bacardi White & Gold and 
Captain Morgan

Tequila

Patron (Gold & Silver), Patron 
Café

390

Sierra (Gold & Silver) 190

Whisky (40ml)
Johnnie Walker Selection

Blue Label 2450
Gold Label 920
Green Label 590
Double Black Label 490
Black Label 390
Red Label 220



Alcoholic consumption is restricted to the legal age.
All prices are in Egyptian pounds subject to 12% service and all applicable taxes

Should you sign the check to your room, 1% city tax will be added to the total bill

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

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 250
Crème De Banane, Crème De 
Cassis, Crème De Menthe, 
Drambuie, Bailey’s, Tia Maria, 
Kahlua, Parfait D’ Amour, Mal-
ibu, Cointreau, Grand Marnier, 
Mandarin, Sambuca and Grappa

160

HOT BEVERAGES
Cappuccino 40
Coffee Latte 40
Double espresso 45
Leaf loose tea 40
Turkish coffee 35
Filter coffee 35
Espresso 35
Selection of tea, please ask for 
herbal varieties

40



يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ12 ٪ خدمة وجميع الضرائب المعمول بها

إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك، سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها 1 ٪ إلى إجمالي الفاتورة

مياه 
75أفيان حجم كبير

50أفيان حجم صغير
35نستلة حجم كبير

25نستلة حجم صغير

مياه فواره
70مياه فوارة كبيرة

45مياه فوارة صغيرة

مياه غازية
60رد ُبل

بيبسى كوال، بيبسى كوال دايت، سفن 
أب، سفن أب دايت، ميراندا، صودا وتونك

35

العصائر
45عصير الفاكهة الطازجة

برتقال، مانجو، فراولة، جوافة

40عصير الفاكهة المعبأة
تفاح، أناناس، توت

50كوكتيالت غير كحوليه
بلو بيري

توت أزرق مخفوق وشربات كورواكاو أزرق 
وسفن أب

مانجو كابريسكا
عصير الليمون وسكر بني وعصير 

المانجو

بينابيل  كوبلر
فراولة وعصير الليمون واالناناس و 

الصودا

استروبري ايس كريم
فراولة وعصير أناناس ولبن جوز الهند 

والصودا

دراجون تيل
عصير الفراولة وعصير التوت البري 

والبطيخ

45بيرة غير كحوليه
أمستل زيرو وبريل وفيروز أناناس

زجاجات بيرة
80ديسبيرادو

70سقارة فايزن
70ستيال وسقارة جولد ومايستر ماكس

65هانيكين

بيرة براميل
75هانيكين نصف لتر

45هانيكين ربع لتر

190فواتح شهية )50 مل(
مارتينى سينزانو )بيانكو، روسو، دراي(

كوكتيالت كحولية
بازيل المونيتا

جين وريحان طازج وقرفة وسفن أب
120

بلوبيري فيز
جين وتوت بري وكوروا كاو أزرق وصودا

120

عنب وعنب
تيكيال وتربيل سيك وشربات الفانيليا 

ونعناع طازج وعصير العنب والتفاح 

120

اسبريسو مارتيني
فودكا وكالوا وقهوه اسبريسو وشربات 

السكر

120

فليفر كايبروسكا
فودكا وليمون وسكر بني وفراولة أو 

مانجو

120

موخيتو
روم وسكر بني ونعناع طازج وليمون 

طازج وصودا

120

لونج بريث
تكيال وكريم دي منت وعصير ليمون

120

قائمة المشروبات
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هاي هيلز
فودكا وماندرين وعصير عنب و ليمون

120

دو دو
فودكا وعصير الليمون وتاباسكو 

وزيتون

120

تشيلي كراش
تكيال وكوانترو وعصير الليمون وسكر 

بني وتاباسكو

120

لونج أيسالند أيس تي
فودكا وروم وجين وتكيال وتريبل سيك 

وعصير ليمون وبيبسى كوال

160

بلو فروج
فودكا وجين وتكيال وروم وبلو كورواكاو 

وليمون و رد ُبل

180

بلو نايل
فودكا وبلو كورواكاو وماليبو وعصير 

أناناس وسفن أب

180

بازيل موخيتو
روم وسكر بني وريحان طازج وليمون 

طازج وصودا

180

مختارات البارتندر
هيت أوف ذا هارت

ويسكي وليمون طازج ونعناع طازج 
وسكر بني وسفن أب

180

مانجو مارتيني
جين وكوانترو ومانجو وبرتقال وأناناس

180

سباركلينج دياليت
ساكي ونبيذ فوار وتوت وعصير أناناس

250

بريف بول
تيكيال ابيض و كالوا

250

ألباما سلمر
جين وامروتو وسويزكومفورت وعصير 

البرتقال

250

فيجاس بوم
ويسكي، بيتش شنبس و رد ُبل

250

كؤوس صغيره
أفتر 8

كريم دي منت أبيض تيا ماريا
200

بران دامج
شنبس خوخ  وبايليز وشربات الرمان

200

بابلي جم
بنانا ليكير وكوروا كاو أزرق وبايليز

200

فالت لين
تكيال وسامبوكا وتاباسكو

200

آيريش فالج
كريم دي منت أخضر وبايليز وكوانترو

200

مانكي بالي
سامبوكا وبايليز وشربات الرمان

200

فليمينج لمبورجيني
كالو وبايليز وبلو كورواكاو وسامبوكا

250

ذا كمبني
فودكا وسامبوكا وشربات نعناع

250

تيكيال ميتر
6 كؤوس تيكيال

1050

مشروبات روحيه )40 مل(
جين

240بومباي سفاير
190بيفيتير وجوردون

فودكا
390جري جوس

190ابسلوت، فنلنديا، سميرنوف

190روم
بكاردي )أبيض – ذهبي)

كابتن مورجن



يحظر تقديم الخمور لمن هم دون السن القانونية
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تكيال
390باترون )ذهبي – فضي( و باترون كافيه

190سييرا )ذهبي – فضي(

ويسكي )40 مل(
مختارات الجوني واكر

2450بلو ليبل
920جولد ليبل 
590جرين ليبل 

490دبل بالك ليبل
390بالك ليبل

220رد ليبل

مختارات الشيفاز
1750شيفاز رويال سالوت 21

690شيفاز 18 
390شيفاز 12 

سبيد ريل ويسكي
300جاك دانيالز

جي اند بي وديوارس ووايت هورس 
وجيمسون وجيم بيم

220

سينجل مولت سكوتش
850ماكالن 12
850لفرويج 12

500جالنفيدش 12
220جالنفيدش

مشروبات مهضمة )30 مل(
كونياك

730إكس أو هينسي
620في إس أو بي هينسي

460في إس هينسي

ليكير )30 مل(
250ابسينز، ياكرمايستر

كريم دو بنانا، كريم دو كاسيس، كريم 
دي منت، درامبوي، بايليز، تيا ماريا، 

كالوا، برفيه أمور، ماليبو، كوانترو، جراند 
مارنيه، ماندرين، جرابا وسامبوكا

160

المشروبات الساخنة
40كابتشينو

40دبل اسبريسو
45شاي

40قهوه تركي
35التيه

35اسبريسو
35قهوة أمريكي

مختارات من الشاي وسأل عن مختارات 
االعشاب

40




