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C 90 M 100 Y 20 K 05

C 10 M 50 Y 100 K 00

T (20) (2) 3336 9700 / 800
Sheraton Cairo Hotel, Galaa Square, Dokki, Giza

قائمة طعام اإلفطار

À la Carte Breakfast
6:30 am to 10:30 am
Fresh Fruit Juice
Orange, mango, strawberry and
guava

45

Fresh Fruit Platter
Selection of fresh seasonal fruit

90

Yoghurt
Plain, light and fruit

35

Cereal
Muesli parfait, plain yogurt
topped with berries compote

55

Cheese Platter
Gouda, goat cheese, marinated
feta cheese, blue cheese and
brie cheese served with cheese
biscuits and bread rolls

120

Assorted Cold Meat Platter
Smoked turkey, beef salami,
chicken and veal served with
pickles and cornichons

130

Smoked Salmon Platter
Blinis, chives sour cream, black
peppercorn, capers, red onion
and lemon

170

 صباحًا10:30 –  صباحًا6:30

Eggs
Two fresh eggs prepared your
way (fried, poached, boiled, or
scrambled) served with hash
brown potato, grilled tomato and
your choice of beef bacon, lamb
or chicken sausages, sautéed
mushroom

85

Omelette
Your choice of plain, cheese,
mushroom, beef bacon, diced
tomatoes, fresh herbs or
smoked salmon

100

Side Orders
Beef sausage, chicken sausage,
lamb sausage, served with sautéed mushroom

70

Viennoiserie Basket
Danish, pain au chocolat, muffin
plain or blueberry

45

Croissants plain or thyme

35

Pan Cakes, made to your order
Honey, maple syrup, crème
chantilly or fresh fruit compote

85

85

100

45

عصير الفواكه الطازجة
 جوافة، فراولة، مانجو،برتقال

90

اطباق الفواكه الطازجة
مختارات من الفواكه الموسمية الطازجة

35

زبادي
 فواكه، دايت،سادة

55

الحبوب
مختارات من الحبوب المغطاة بالزبادي
والتوت المعلب

120

اإلضافات
 سجق ضأن، سجق دجاج،سجق بقري
يقدم مع عيش الغراب سوتيه

تشكيلة من الجبن
 ريكفورد وتقدم، فيتا، جبن الماعز،جودة
مع الخبز والبسكويت المملح

130

سلة المخبوزات
، سادة،تشكيلة من الدانش
 مافين سادة أو بالتوت،بالشوكوالتة

شرائح من اللحم المتبل
 الدجاج والرومي، البتلو،شرائح البقري
المدخن تقدم مع الخضار والمخلل

170

السالمون المدخن
شرائح من السالمون المدخن تقدم مع
الفلفل األسود والكابري والبصل األحمر
والليمون

األومليت
أومليت ساده أو بالجبنة أو شرائح
البيض تقدم مع الطماطم واألعشاب
والسالمون المدخن

70

45

If you want to know more about the ingredients used in our dishes, just ask.
Please inform us of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your meal.
Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, eggs or unpasteurized milk may increase your risk of food-borne illness.
All prices are in Egyptian pounds subject to 12% service & all applicable taxes
Should you sign the check to your room, 1% city tax will be added to the total bill

البيض
 بيضة طازجة على طريقتك2 عدد
المفضلة
 مطهي بالبخار تقدم، مسلوق،مقلى
مع البطاطس المفرومة المقلية مع
اختيارك من شرائح اللحم البقري أو
الضأن أو سجق الدجاج أو عيش الغراب
سوتيه

35

كرواسان سادة أو بالزعتر

85

بان كيك
حسب اختياركم من العسل أو العسل
الكندي أو الكريمة أو الفواكه المعلبة

.يمكنك التواصل معنا إذا كنت تريد في معرفة المزيد عن المكونات المستخدمة في أطباقنا
.يرجى إفادتنا في حالة وجود حساسية ألي من مكونات األطباق أو أية متطلبات غذائية خاصة عند إعداد وجبتك
استهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة والدواجن والمأكوالت البحرية والمحار والبيض أو الحليب غير المبستر بصورة كبيرة قد يزيد من خطر اإلصابة
.باألمراض التي تنتقل عن طريق األغذية
 خدمة وجميع الضرائب المعمول بها٪12 جميع األسعار بالجنيه المصري تخضع لـ
 إلى إجمالي الفاتورة٪1  سيتم إضافة ضريبة مدينة قيمتها،إذا كنت ترغب في التوقيع على الشيك إلى غرفتك

