قائمة الطعام في الغرف

قائمة الطعام في الغرف

اإلفطار

 6:00صباح ًا  11:00 -صباح ًا

قائمة الغداء والعشاء
مساء
 11:00صباح ًا 11:00 -
ً

األطفال
 11:00صباح ًا  6:00 -صباح ًا

قائمة الوجبات الليلية المتأخرة

11:00
مساء  6:00 -صباح ًا
ً

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة.
إذا كنت تعاني من الحساسية نحو بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم
في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

 6:00صباح ًا  11:00 -صباح ًا

عصائر فاكهة طازجة ،اختيارك من
عصير البرتقال ،الجريبفروت ،التفاح،
البطيخ ،الجزر الطازج  32درهم
شرائح الفاكهة ،تشكيلة فاكهة الموسم:
بطيخ ،شمام ،برقوق ،توت
أزرق ،فراولة  52درهم

اإلفطار

سموثي ،بنكهة التفاح ،الموز،
التوت األسود  34درهم
الحبوب ولبن الروب

شوفان يقدم مع زبيب ،سكر أسمر،
موز طازج  38درهم

بانكيك ،توست فرنسي ،وافل

بانكيك بمخيض اللبن يقدم مع
تشكيلة توت ،موز طازج ،صلصة
الشوكوالتة ،شراب الميبل  47درهم
توست فرنسي كالسيك يقدم مع
تشكيلة توت ،موز طازج ،شراب الميبل،
صلصة الشوكوالتة  47درهم
وافل بلجيكي يقدم مع تشكيلة توت،
موز طازج ،صلصة الشوكوالتة،
شراب الميبل  47درهم

موسلي بالطريقة المنزلية ،مع موز،

مشمش ،برقوق مجفف ،تمر ،عسل  38درهم

اختيارك من الحبوب ،توت طازج ،موز طازج
(حليب ،حليب منزوع الدسم ،بارد أو محضر
على البخار)  38درهم

تشكيلة بيض الريف

عدد ( )2بيض حسب الطلب تقدم مع
البطاطا المقلية باألعشاب ،طماطم مشوية،
اختيارك من نقانق اللحم البقري أو الدجاج
وهام الديك الرومي أو بيكون لحم العجل،
سلة مخبوزات دانماركية ،كرواسان ،موفين،
اختيارك من توست القمح األبيض أو القمح
الكامل ،مربى ،مرمالد ،زبدة  52درهم
عدد ( )3بيض أومليت مع هام الديك
الرومي ،بصل ،ثوم وجبن ،اختيارك من نقانق
اللحم البقري أو الدجاج وهام الديك الرومي
أو بيكون لحم العجل ،سلة مخبوزات
دانماركية ،كرواسان ،موفين ،اختيارك
من توست القمح األبيض أو القمح الكامل،
مربى ،مرمالد ،زبدة  62درهم

أطباق جانبية
بيكون لحم العجل  28درهم

نقانق الدجاج أو نقانق
اللحم البقري  28درهم

فطر سوتيه أو البطاطا المقلية
باألعشاب أو طماطم مشوية  23درهم

سلة مخبوزات دانماركية،
كرواسان ،موفين  38درهم
اختيارك من توست القمح األبيض أو
القمح الكامل  28درهم
تشكيلة خبز الرولز بما في ذلك البيجل،
الحبوب والباجيت  28درهم
بيضة واحدة حسب الطلب  28درهم

لبن سادة قليل الدسم أو
بنكهة الفاكهة  32درهم
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.
َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

إفطار الشيف المميز

إفطار كونتيننتال

عدد ( )2بيض بينديكت مسلوق ،موفين
إنجليزي ،سلمون مدخن ،هليون،
صلصة هولنديز  65درهم

(يقدم على مدار  24ساعة)  95درهم
اختيارك من عصائر البرتقال ،جريبفروت ،التفاح
الطازجة ،سلة مخبوزات دانماركية ،كرواسان،
موفين ،اختيارك من توست القمح األبيض أو القمح
الكامل ،مربى ،مرمالد وزبدة ،اختيارك من الحبوب
أو شرائح الفاكهة الطازجة ،شاي  /قهوة أو
اختيارك من المشروبات المغذية

أطباق عربية

حمص أو لبنة أو تبولة أو حلومي مشوي
أو بابا غنوج  40درهم
حمص باللحمة  45درهم
فول مدمس  52درهم

إفطار أمريكي كامل  125درهم

جود ستارت  115درهم

عصير برتقال طازج ( 110كالوري) ،جزر ( 110كالوري)،
جريبفروت ( 95كالوري) ،شوفان أو جرانوال
محضرة بالطريقة المنزلية مع توت طازج،
موز طازج ،بيض ،بيض أومليت أو مسلوق مع
هليون ومحمرة مع الكرفس ،لبن قليل
الدسم ،توست متعدد الحبوب يقدم مع
مارغرين ،مربى ،مرمالد ،شاي  /قهوة أو
اختيارك من المشروبات المغذية

الفطور العربي  115درهم

اختيارك من عصائر البرتقال ،الليمون بالنعناع
الطازجة ،لبن ،فول مدمس ،لبنة ،زيتون مخلل،
جبن حلومي مشوي ،عدد ( )2بيض حسب
الطلب مع بطاطا مقلية باألعشاب ،طماطم
مشوية ،اختيارك من نقانق اللحم البقري أو
الدجاج وهام الديك الرومي أو بيكون لحم
العجل ،سلة مخبوزات دانماركية ،اختيارك من
توست القمح األبيض أو القمح الكامل ،خبز
عربي ،شاي  /قهوة أو اختيارك من
المشروبات المغذية

اختيارك من عصائر البرتقال ،جريبفروت ،التفاح
الطازجة ،عدد ( )2بيض حسب الطلب تقدم
مع بطاطا مقلية باألعشاب ،طماطم مشوية،
اختيارك من نقانق اللحم البقري أو الدجاج
وهام الديك الرومي ،بيكون لحم العجل ،سلة
مخبوزات دانماركية ،كرواسان ،موفين ،اختيارك
من توست القمح األبيض أو القمح الكامل،
مربى ،مرمالد وزبدة ،شاي  /قهوة أو اختيارك من
المشروبات المغذية

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

المشروبات

مشروبات سموثي وميلك شيك

مشروبات غازية  /شاي – قهوة  /عصائر

مياه ساكنة

عصير عنب أحمر مع تفاح
عنب أحمر ،تفاح أخضر ،عصير برتقال ،مياه
فوارة باردة  35درهم

سموثي التوت
تشكيلة توت الصيف ،موز،
لبن بالفراولة  35درهم

بطيخ مع الزنجبيل
بطيخ ،جذور الزنجبيل،
عشبة الليمون  35درهم

سموثي الفراولة وإكليل الجبل
فراولة ،لبن بالفراولة ،إكليل الجبل
(أوراق النعناع)  35درهم

بيبسي ،دايت بيبسي ،ميرندا ،سفن آب،
ايت سفن آب ،صودا ،تونيك،
جينجر إيل  20درهم
شاي مثلج  22درهم
مشروب الطاقة ،مشروب طاقة خالي
من السكر  26درهم
شاي (إيرل جراي ،الفطور اإلنجليزي،
آسام ،باألعشاب)  22درهم
قهوة إسبريسو ،شوكوالتة ساخنة  22درهم
دوبل إسبريسو  24درهم
كابوتشينو ،كافيه التيه  26درهم
قهوة مثلجة ،قهوة باردة  26درهم

إيفيان  500مل  19درهم

الموكتيل

السي مانجا حلوة

سموثي األفوكادو والمانجا

مانجا ،لبن الروب  35درهم

أفوكادو ،مانجا ،لبن  35درهم

عصير جزر ،جذور الزنجبيل ،تفاح
جزر ،جذور الزنجبيل ،تفاح،
أعواد كرفس  35درهم

ميلك شيك الفراولة  35درهم

ليمون ونعناع
عصير ليمون طازج ،نعناع ،شراب السكر،
مياه فوارة  35درهم

إيفيان  1لتر  30درهم
أكوا بانا  500مل  19درهم
أكوا بانا  1لتر  29درهم
جيما  600مل  12درهم
جيما  1.5لتر  19درهم

مياه فوارة
سان بيلليجرينو  500مل  20درهم
سان بيلليجرينو  1لتر  29درهم

ميلك شيك المانجا  35درهم
ميلك شيك الشوكوالتة  35درهم

ليموناضة مثلجة
عصير ليمون ،فلفل مفروم،
سكر ،صودا  35درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

 11:00صباح ًا  11:00 -مساء

المقبالت الباردة وأطباق السلطة

أطباق الشوربة

الساندويتشات

سلمون مدخن مع هليون ،فستق بالسكر،
ليمون مخلل ،زيت الفانيال  62درهم

شوربة البصل الفرنسية مع
جبن غرويير  32درهم

ماريوت برجر
برجر بقري يعلوه جبن الشيدر ،بيكون لحم العجل ،خس ،بصل ،خيار مخلل ،طماطم يقدم مع
بطاطا مقلية  78درهم

سلطة نيسواز مع تونا مشوية  48درهم

الغداء والعشاء

سلطة سيزر ،خس الرومين ،تتبيلة السيزر،
كروتون بالثوم ورقائق البارميزان  48درهم
إضافة صدر دجاج مشوي  62درهم

شوربة عدس (للنباتيين)  32درهم

شوربة المحار بنكهة الطرخون يقدم
مع خبز بالثوم  42درهم

إضافة روبيان مشوي  75درهم

تشكيلة أجبان عالمية مع مربى التين
بالطريقة المنزلية وتوست الجوز  75درهم

تشكيلة مازة تقليدية باردة ،اختيارك
من  3أصناف (حمص ،متبل ،بابا غنوج،
زيتون مخلل ،تبولة ،لبنة)  73درهم

مقبالت ساخنة

أجنحة دجاج بوفالو تقدم مع خضار
طازجة مقرمشة وتتبيلة الجبن األزرق،
صلصة ساخنة  48درهم
تشكيلة مازة ساخنة :سمبوسك الجبن،
كباب الضأن ،فطائر السبانخ ،تقدم مع
تتبيلة الثوم  78درهم

ماريوت كلوب ساندويتش
كلوب ساندويتش تقليدي يحضر من دجاج مشوي ،بيكون لحم العجل ،هام الديك الرومي،
خس ،طماطم يقدم مع بطاطا مقلية أو رقائق البطاطا  68درهم
بانيني الخضار المشوي
مع موزاريال ،جرجير ،بيستو ،طماطم مجففة  68درهم
كروك موسيو
هام الديك الرومي ،امينتالر ،بطاطا مقلية  75درهم
ساندويتش ستيك
ستيك بقري ،حلقات بصل ،طماطم ،شيدر ،بطاطا مقلية  75درهم

خضار ميديتريانيان مشوي ،هليون ،فلفل
رومي ،باذنجان ،كوسا ،طماطم كرزية مع
تتبيلة طماطم مجففة  45درهم
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.
َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

تندرلوين بقري مشوي يقدم مع البطاطا
المهروسة ،حلقات البصل وهليون أخضر
صلصة فلفل  140درهم
ريش لحم الضأن المشوية ،يخنة الخضار،
رقائق البطاطا ،مرق لحم الضأن  130درهم
تشكيلة مشاوي عربية ،شيش كباب،
شيش طاووق ،كفتة ،كباب ،شرائح
لحم الضأن  130درهم
سلمون مقلي مع سبانخ ،طماطم
مجففة ،زيتون أسود ،ليمون مشوي
يقدم مع أرز الياسمين  130درهم

سمك مقلي تغطيه عجينة البانكيك
السائلة ورقائق البطاطا  105درهم
دجاج بالزبدة يقدم مع البازيال ،أرز
بوالو ،والمخلل  98درهم
برياني الخضار يقدم مع رايتا
وبوبادوم بالكمون  92درهم
بانير باالك يقدم مع براتا
ومخلل هندي  82درهم
باستا بيني مع اختيارك من الصلصة:
بولونيز ،أرابياتا ،بيستو  68درهم

روبيان حجم كبير مشوي مع خضار
ميديترينيان ،صلصة الزبدة والليمون،
أرز أبيض  130درهم

الحلويات
طبق شرائح الفاكهة الطازجة  52درهم
كريم بروليه ،كمبوت الفانيال والتوت ،معجنات بالكراميل ،معجون التمر  38درهم
أكواب آيس كريم  48درهم

(يرجى االستفسار عن النكهات المتوفرة).
تشكيلة بقالوة  38درهم
أم علي محضرة طازجة  42درهم
تشيز كيك  48درهم
قبة الشوكوالتة الداكنة محشوة بصلصة الكراميل والفول السوداني  48درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

 11:00صباح ًا  6:00 -صباح ًا

ساندويتش هام الديك الرومي المحمص والجبن مع البطاطا المقلية  42درهم

شوربة البصل الفرنسي مع
جبن غرويير  32درهم
شوربة العدس (للنباتيين)  32درهم

برجر بقري صغير مع بطاطا مقلية  42درهم

األطفال

فيليه سمك مقلي مع بطاطا مقلية أو خضار الموسم  42درهم
ناجتس الدجاج مع بطاطا مقلية  38درهم

الحلويات
كبكيك صغير بنكهات ثالث  32درهم
تشكيلة مارشملو مع التتبيلة  32درهم

سلطة السيزر ،خس الرومين ،تتبيلة السيزر،
كروتون بالثوم ورقائق البارميزان  48درهم
إضافة صدر دجاج مشوي  62درهم
إضافة روبيان مشوي  75درهم
تشكيلة أجبان دولية مع مربى التين بالطريقة
المنزلية وتوست الجوز  75درهم

ماريوت كلوب ساندويتش
كلوب ساندويتش تقليدي يحضر من دجاج
مشوي ،بيكون لحم العجل ،هام الديك
الرومي ،خس ،طماطم يقدم مع بطاطا
مقلية أو رقائق البطاطا  68درهم
سلمون مقلي مع سبانخ ،طماطم
مجففة ،زيتون أسود ،ليمون مشوي يقدم
مع أرز الياسمين  130درهم
دجاج بالزبدة يقدم مع بازيال ،أرز
بوالو ،مخلل  98درهم
تشكيلة مشاوي عربية ،شيش كباب ،شيش
طاووق ،كفتة ،شرائح لحم ضأن  130درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

الليلية المتأخرة

ماك وجبن  32درهم

سلطة نيسواز مع التونا المشوية  48درهم

ماريوت برجر
برجر بقري يعلوه جبن الشيدر ،بيكون لحم
العجل ،هام الديك الرومي ،خس ،بصل،
خيار مخلل ،وطماطم يقدم مع
بطاطا مقلية  78درهم

مساء  6:00 -صباح ًا
11:00
ً

طوال اليوم
شوربة كريمة الطماطم مع خبز محمص  28درهم

المقبالت

الساندويتشات واألطباق الرئيسة

طبق شرائح الفاكهة الطازجة  52درهم

كريم بروليه ،كمبوت الفانيال والتوت ،معجنات بالكراميل،
معجون التمر  38درهم
أكواب آيس كريم  48درهم

(يرجى االستفسار عن النكهات المتوفرة).

بيروني  37درهم

بومباي صافير  57درهم

ستيال أرتوا  37درهم

تانكيري لندن دراي جن  67درهم

بودوايزر  37درهم

هيندريك جن  77درهم

أمستل اليت  37درهم
هاينيكين كالسيك  37درهم

رم ( 5سل)

كورونا  45درهم

باكاردي سوبريور  57درهم
باكاردي  8أنوس  77درهم

تشكيلة بقالوة  38درهم
ويسكي ( 5سل)
أم علي محضرة طازجة  42درهم
تشيز كيك  48درهم
قبة الشوكوالتة الداكنة محشوة بصلصة الكراميل والفول السوداني  48درهم

جاك دانيال  57درهم

تيكيال ( 5سل)

ديوارز وايت ليبل  57درهم

خوسيه كويرفو اسبيشيال جولد  57درهم

شيفاس ريجال معتق  12سنة  62درهم

باترون إكس أو  57درهم

جليمورانجي 'ذي أوريجينال'  67درهم
جون جيمسون  77درهم

فودكا ( 5سل)
ستوليشنايا  57درهم
أبسلوت بلو  57درهم
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.
َ
النادل الذي يخدمكم
اختيرت هذه األصناف لتلبية مختلف احتياجات الحمية الغذائية لضيوفنا .وسوف يَسر
َ
تناول اللحم األحمر واألبيض أو طعام البحر أو
يجيب عما قد يخطر ببالكم من تساؤالت .يرجى االنتباه إلى أن
أن
َ
بتسمم غذائي.
المحار أو البيض نيئ ًا أو غي َر مطهوٍ جيداً قد يعرضكم لخطر اإلصابة
ٍ

بيلفيدير  77درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

المشروبات

الحلويات

البيرة ( 33سل)

جن ( 5سل)

زجاجة كاملة

فودكا

تيكيال

نبيذ أحمر من مختلف أنحاء العالم

ويسكي

أبسلوت بلو ( 75سل)  510درهم

كونكويستادور جولد ( 75سل)  500درهم

بوديجا نورتون مالبيك ،األرجنتين  210درهم

جيم بيم ( 75سل)  510درهم

سميرنوف بلو ( 75سل)  560درهم

سوزا وايت ( 70سل)  500درهم

سيروك ( 75سل)  830درهم

باترون سيلفر ( 75سل)  830درهم

بوجوليه فيالج ،شاتو جيالرد،
بوجوليه ،فرنسا  230درهم

كانديان كلوب ( 75سل)  540درهم

بيلفيدير ( 75سل)  920درهم

جوني ووكر ريد ليبل ( 75سل)  510درهم

ديوارز اسبيشيال ريزيرف
معتق  12سنة  680درهم

جري جوس ( 75سل)  920درهم

جاك دانيال ( 75سل)  710درهم

جن

شيفاس ريجال معتق  12سنة ( 75سل)  800درهم

بومباي سافير ( 75سل)  510درهم

جوني ووكر بالك ليبل ( 75سل)  ٧٤٠درهم

باليماوث ( 75سل)  560درهم

جلينفيديتش اسبيشيال ريزيرف

هيندريك ( 75سل)  720درهم

معتق  12سنة ( 75سل)  830درهم

تانكيري رقم  75( 10سل)  740درهم

فاين أوك ( 70سل)  920درهم

رم

جلينمورانجي نيكتار دو أور ( 75سل)  970درهم

باكاردي سوبريور ( 75سل)  510درهم

ذا ماكاالن معتق  12سنة

باترون ريبوسادو ( 70سل)  870درهم

نيرو دو أفوال ،سيسيليا آي جي بي،
كوسومانو ،إيطاليا  240درهم

كونياك

برينجر أولد فاين زينفاندل ،فاوندرز إيستيت،
الواليات المتحدة األمريكية  290درهم

هينيسي في إس ( 70سل)  620درهم
هينيسي في إس أو بي ( 70سل)  800درهم
هينيسي إكس أو ( 70سل)  3400درهم
الشمبانيا
موي شاندون بروت  700درهم

توريس جران كوروناس ،بينيديس دي
أو ،إسبانيا  290درهم
ستيال بيال كابرنيه ميرلو ،مارجريت ريفر،
ويسترن أستراليا  295درهم

كوفي بيرلي روز إن في ،كالود

كاستيلو دي جابيانو ،شيانتي كالسيكو
دي أو سي جي ،إيطاليا  325درهم

بارون ،فرنسا  650درهم

أويستر باي ،بينو نوار ،نيوزيلندا  390درهم
مونت ميرلو ألفا ،كولشاجوا فالي ،شيلي  390درهم

كابتن مورجان سبايسد
رم ( 75سل)  560درهم

نبيذ فوار

المبس نيفي ( 75سل)  560درهم

بروسيكو دوك ،سكافي آند

أنجوستورا  7أنوس ( 75سل)  680درهم

راي ،فينيتو  300درهم

كابرنيه سوفينيو ،شاتو ستي ميشيل ،كولومبيا
فالي ،الواليات المتحدة األمريكية  390درهم
ماونتون كادي ،سانت إيميليون “ريزيرف”،
بوردو ،فرنسا  420درهم
كابرنيه سوفينيو ،بيونتي ألتو فينيارد ،مايبو فالي،
ماركيز دو كونشا  430درهم
بارولو دي أو سي جي ،ديزاني ،إيطاليا  510درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

نبيذ أبيض من مختلف أرجاء العالم

نبيذ وردي (روز)

نبيذ أبيض بالكأس ( 175مل)

كاليتيرا شاردوناي ،شيلي  200درهم

روز دو أنجو ،دومين ،دي
نويل ،فرنسا  230درهم

بلوسام هيل شاردوناي ،الواليات
المتحدة األمريكية  48درهم

موتو كادي روز،
بوردو ،فرنسا  300درهم

فرونتيرا شاردوناي ،شيلي  48درهم

بينو جريجو ،فينيتو ،آي جي تي ،كامباجنوال،
بوجليا ،إيطاليا  230درهم
فيال أنتينوري بيانكو ،توسكانا آي جي
تي ،إيطاليا  230درهم
بينفولدس كونونجا هيل،
شاردوناي ،أستراليا  262درهم

روبرت موندافي سوفينيو بالن وودبريدج،
الواليات المتحدة األمريكية  290درهم
فيرجيليجين ،شاردوناي ،ستيلينبوش،
جنوب إفريقيا  290درهم
بيتي شابلي ،دروهين فاودون،
بيرجندي ،فرنسا  290درهم
الفوريه ،بورجونيه بالن ،جوزيف دروين،
بيرجندي ،فرنسا  290درهم
هاوارد بارك ،ريسلينج،
ويسترن ،أستراليا  236درهم

سانسير لو فونديت لوار
فالي ،فرنسا  430درهم
كالودي باي سوفينيو بالن،

نبيذ فوار بالكأس ( 150مل)

برويسكو دي أو سي ،سكافي وراي،
فينيتو ،إيطاليا  55درهم
نبيذ أحمر بالكأس ( 175مل)
كاليتيرا ميرلو ''ريزيرفا'' ،شيلي  48درهم

فولس باي سوفينيو بالن،
جنوب إفريقيا  48درهم
دانزناتي بينو جريجيو ،إيطاليا  55درهم
نبيذ روزيه بالكأس ( 175مل)

روزيه دو أنجو ،دومين ،دو
نويل ،فرنسا  55درهم

نصف زجاجة
نبيذ فوار ( 375مل)
مويه إي شاندون موي إمبريال  430درهم
نبيذ أحمر ( 375مل)

كالسيك كابرنيه سوفينيو،
كارمن ،شيلي  130درهم
توريس سانجري دو تورو ،كتالونيا دي
أو ،إسبانيا  130درهم
شيانتي كالسيكو دي أو سي جي ،سانتا
مارجريتا ،إيطاليا  220درهم

ريزيرفا بينو نوار ،كازابالنكا ورابل
فالي ،شيلي  48درهم

سانتا جوليا شاردوناي ،األرجنتين  110درهم

سانتا كارولينا كابرنيه سوفينيو ،فينكا
األوريجين ،األرجنتين  48درهم

كالسيك سوفينيو بالن،
كارمن ،شيلي  130درهم

سوفينيو ،أستراليا  48درهم

بارون فيليب دو روتشيلد موتون كاديه،
بوردو ،فرنسا  160درهم

بانروك ستيشن ،كابرنيه

نبيذ أبيض ( 375مل)

إي آند جي جالو تيرنينج ليف زينفاندل،
الواليات المتحدة األمريكية  55درهم
بوديجا نورتون مالبيك ،األرجنتين  55درهم

مارلبورو ،نيوزيلندا  510درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل  %10رسوم بلدية و %10رسوم خدمة .إذا كنت تعاني من الحساسية نحو
بعض المواد الغذائية ،نرجو إبالغ قسم في خدمتكم® قبل طلب الوجبات.
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