Eat and
Drink

Resort Restaurants
Gusti Restaurant
A multi-purpose restaurant serving 3 meals a day to resort guests,
local residents and conference delegates, in an environment which
will change with the time of the day. Gusti reflects vibrancy, health
and youth and is a warm and welcoming location for resort guests
and Sharjah residents alike to have an upbeat start to their day or
a cheerful, sophisticated spot to relax and take a meal with family,
friends or business partners.
Marasea Restaurant
The Marasea is all about the best from the sea, straight from the
quays to the restaurant market and on to the guests’ plate.
The menu, driven by the daily changing offers, artfully blends
regional cuisines building on the various preparation methods like
crisp frying, stir-frying, grilling and steaming.
Arjwan Restaurant
Arjwan Restaurant celebrates the culinary diversity of the region
- from the bountiful seafood harvest of the Gulf to the hearty food
from the desert oasis. Thousands of years of trading with the
great surrounding Empires have left a special cuisine with diverse
influences, from the Ottoman Levant to the Persians, from the
Indian subcontinent to East Africa. This unique heritage can be
rediscovered in authentic surroundings of Arjwan.
Al Qubtan Restaurant
Arabic for “the captain,” Al Qubtan is a casual beachside
restaurant with light International fare and fruity mocktails. Enjoy
relaxing lunch, a sweet treat, or a romantic dinner with views of the
Arabian Gulf and the resort’s architecture
Al Mahatta Lounge
Indulge in the wonderful views at our intimate lounge while
enjoying a cigar or a dessert, along with a great variety of teas,
light snacks and signature beverages. Catch sports with an array
of streaming on flat TV screens.
Link Cafe
Our Lobby Café invites to relax and connect, which beautiful views
over the resort. Enjoy a variety of specialty coffees along with the
freshest pastries and customized cakes.
Pool Bar
While you’re enjoying the pool and beach our resort has to offer,
have some refreshing drinks and light snacks from our very own
bar by the pool, offering variety options for kids (ice cream, cotton
candy, popcorn).

Sheraton Healthy Breakfast (D)(H)(N)

Breakfast

Orange, Pineapple, Watermelon or Lemon & Mint

5:30 AM–12:00 PM
Dial 1160 to place your order.
To order breakfast for the next morning,
please place your order by 11:00 PM.
The Best Way To Start Your Day
Continental Breakfast (D)(N)

70 AED

Freshly baked savory croissants, pain au chocolat, custard Danish, mixed toast,
served with fruit jams and butter
Choice of Freshly Squeezed Juice

Orange, Pineapple, Watermelon or Lemon & Mint

Fresh Fruit Platter
Choice of Yogurt

Low-fat Yogurt

Fresh Fruit Platter

Kellogg’s All-Bran or Special K with Skimmed Milk
Egg White Omelet with your choice of filling

Cheese, tomatoes, mushrooms, bell peppers, onion, and turkey bacon

Hot Drinks

Fresh-brewed coffee, special tea or hot chocolate

Breakfast À la Carte
Energizer Oat Meal Porridge (D)(H)
American Pancakes (D)(V)

32 AED

Fresh Fruit Platter (GF)(H)

34 AED

Bircher Muesli (D)(N)

Corn flakes, Bran flakes, Rice Crisps, Coco Pops, Special K,
Healthy Homemade Granola or Bircher Muesli

Eggs Your Way (D)

Choice of Cereals
Hot Drinks

Fresh-brewed coffee, special tea or hot chocolate

95 AED

Freshly baked savory croissants, pain au chocolat, custard danish, mixed toast,
served with fruit jams and butter
Choice of Freshly Squeezed Juice

Orange, Pineapple, Watermelon or Lemon & Mint

Fresh Fruit Platter
Choice of Yogurt

Two Freshly Cooked Eggs to your Style

Served with chicken or beef sausages, turkey bacon, grilled tomatoes, baked beans, 		
hash brown potatoes and sautéed mushrooms

Hot Drinks

Fresh-brewed coffee, special tea or hot chocolate

Lebanese Breakfast (D)(N)

85 AED

A selection of Lebanese bread, cheese and zaatar manakish
Choice of Freshly Squeezed Juice

Orange, Pineapple, Watermelon or Lemon & Mint

Two Freshly Cooked Eggs to your Style
Foul Medames

Slowly cooked fava beans with onion, garlic, tomatoes and parsley

Sliced cucumber, tomatoes, marinated olives, labneh and Halloumi cheese
Hot Drinks
Fresh-brewed coffee, special tea or hot chocolate

Children’s Breakfast (D)(N)

40 AED

Two Freshly Cooked Eggs to your Style

Served with chicken sausage and hash brown potatoes

Pancakes and Chocolate Spread
Fresh Fruit Platter
Orange or Apple Juice

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.
(D) Contains dairy, (GF) Gluten Free, (H) Healthy option, (N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
©2019 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Sheraton and its logos are the trademarks of
Marriott International, Inc., or its affiliates.

30 AED

Rolled oats, yogurt, grated apples, bananas, raisins, honey, almonds and walnut

40 AED

2 fresh eggs, fried, poached, scrambled or boiled, served with your choice of beef
or chicken sausage, hash brown potatoes, turkey bacon, mushrooms,
tomatoes and baked beans

Three Egg Omelet (D)

45 AED

With your choice of fillings: onion, tomatoes, spicy chili, bell peppers,
mushrooms and cheese
Served with your choice of beef or chicken sausage, hash brown potatoes,
turkey bacon, mushrooms, tomatoes and baked beans

Eggs Benedict (D)

Low-fat or fruit yogurt

28 AED

Served with cinnamon powdered sugar and maple syrup

Low-fat or fruit yogurt

American Breakfast (D)(N)

85 AED

Choice of Freshly Squeezed Juice

40 AED

Two poached eggs on toasted English muffin with smoked turkey ham and
Hollandaise sauce

Healthy Three Egg White Omelet (D)(H)
Sautéed spinach, broccoli and roasted tomatoes

Foul Medames (GF)(H)(V)

25 AED

38 AED

Slowly cooked fava beans served with onion, garlic, tomatoes and parsley

All Day Menu
Appetizers

11:00 AM–11:00 PM
Dial 1160 to place your order.
Soups

Lentil Soup (V)

Smoked Salmon (S)(D)

60 AED

Capers, horseradish sauce, lemon, toasted brown bread

Gulf Shrimp Cocktail (S)(D)

30 AED

Served with cumin-scented croutons and lemon

Chicken and Sweet Corn Soup 35 AED
Chef’s Soup of the Day 30 AED

60 AED

Poached Gulf shrimps, tomato cocktail sauce, lemon and brown toast

Cold Mezzeh (D) Choice of 4 kinds

45 AED

Hummus, tabbouleh, babaganoush, moutabel or fattoush salad,
Lebanese flatbread

Please ask the server

Hot Mezzeh (D)(N)

45 AED

Salads

Selection of Hard and Soft Cheeses (D)(N)

Meat or cheese sambousek, kibbeh or spinach fatayer

45 AED

Tomatoes, Buffalo Mozzarella, fresh basil, olives, crusty garlic bread

Please ask for the selection.
Served with fruit chutney, celery, walnuts, crackers and warm bread

Crisp leaves topped with cucumbers, marinated cherry tomatoes, olives, asparagus,
green onion, red radish, lemon and Dijon mustard vinaigrette

Please ask for the selection.
Served with fruit chutney, mustard, pickles and warm bread

Caprese (D)(V)

50 AED

House Salad (V)

35 AED

Assorted Charcuterie Plate

Chef’s Salad (D)

45 AED

Bread and Buns

Tossed lettuce leaves, turkey ham, chicken, cheese, boiled eggs, tomatoes,
cucumber, avocado and creamy ranch dressing

Classic Caesar Salad (V)(D)
with shrimps (D)(S)
with chicken (D)

55 AED

40 AED

45 AED

55 AED

Wagyu Beef Burger

68 AED

Chicken Burger (D)

60 AED

Char-grilled Wagyu beef pattie, crispy onion rings, tomatoes, pickled gherkin,
and smoked ketchup
Grilled chicken breast, garlic and chive mayonnaise, tomatoes, lettuce
and onion rings

Chickpea and Sun-Dried Tomato Burger (V)
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.
(D) Contains dairy, (GF) Gluten Free, (H) Healthy option, (N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
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Basil Aioli, lemon and olive oil coleslaw

BBQ Chili Hot Dog (D)

50 AED

50 AED

Beef sausage, homemade chili con carne, cheese, fried onions and BBQ sauce

Tandoori Roasted Chicken Wrap (D)

55 AED

Cucumber raita, coriander, tomatoes, red onion, Indian pickles and papadums

Steak Ciabatta

65 AED

Pan-seared minute steak, sautéed mushrooms, balsamic-onions and
Dijon mustard

Traditional Club Sandwich (D)

56 AED

Chicken breast, fried eggs, turkey bacon, tomatoes, lettuce, mayonnaise
and toasted bread

Extra Toppings: fried eggs, turkey bacon, Cheddar cheese, sautéed mushrooms,
caramelized onion (5 AED each)
All burgers and sandwiches are served with French fries.

Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa | Al Muntazah Street, Sharjah 79797
United Arab Emirates | +971 6 563 0000

All Day Menu
Pasta

Arrabiatta (V)
Bolognese

From the Land

50 AED

Piri Piri Chicken (D)(GF)

58 AED

Carbonara (D)

76 AED

Roasted marinated half chicken, sweet potato fries, corn and cabbage coleslaw

Steak and Fries (GF)

58 AED

With your choice of Spaghetti, Penne or Fusilli Pasta

95 AED

Char-grilled strip steak, French fries, mushrooms, roasted tomatoes
Your choice of Mushroom, Peppercorn, or Béarnaise sauce

Lebanese Mixed Grill (D)

Pizza
Margherita (V)(D)

49 AED

Tomato sauce, Mozzarella, fresh basil

Frutti Di Mare (D)(S)

120 AED

Shish Tawook, lamb chop, beef kofta, grilled tomatoes, peppers and garlic sauce
Your choice of rice or French fries

From Around the World

58 AED

Tomato sauce, seafood, Mozzarella, chili and lemon

Chicken Kiev (D)

Beef pepperoni, tomatoes, mushrooms and onion

Dawood Basha (N)

Roasted zucchini, eggplants, capsicum, capers and chili

Butter Chicken (D)(GF)

70 AED

From the Sea

Nasi Goreng (S)(N)(D)

60 AED

Pepperoni (D)

55 AED

Vegetarian (V)(D)

54 AED

Traditional Fish and Chips (D)(S)

76 AED

Battered Cod fish fillet, mushy peas, crispy chips, Tartar sauce and lemon

Roasted Salmon Fillet (S)(D)

85 AED

Leek and garlic mashed potatoes, buttered green beans, chive butter sauce

Seafood Platter (GF)(S)

130 AED

Omani lobster, prawns, char-grilled calamari, saffron and garlic rice

70 AED

Crispy breaded chicken, garlic butter, mashed potatoes, steamed broccoli

66 AED

Braised meatballs, tomato sauce, pine seeds, vermicelli rice
Boneless chicken breast, tomatoes, cream, garam masala, steamed basmati rice
Spiced fried rice, shrimps, chicken sate, fried egg and peanut sauce

Traditional Biryani (GF)(N)

Indian curried rice dish served with raita, Indian pickles and papadum
Chicken
68 AED
Prawn (S) 80 AED
Lamb
75 AED
Vegetable (V) 64 AED

Selection of Sides

French Fries 18 AED
Mashed Potatoes 18 AED
Assorted Steamed Vegetables
Steamed Rice 18 AED
Mixed House Salad 18 AED

18 AED

Something Sweet

Freshly Baked Cheesecake with Berry Compote (D)
Chocolate Raspberry Ganache Cake (D)(GF)(N)
Chocolate Profiterole (D)
Vanilla ice cream

30 AED

Fresh Fruit Platter (GF)(H)(V)
Um Ali (D)(N)

28 AED

30 AED

30 AED

34 AED

Traditional Arabic bread pudding with nuts and rose water

Choice of Ice Cream (D)

12 AED per Scoop

Vanilla, strawberry, chocolate, oreo, mango, caramel

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.
(D) Contains dairy, (GF) Gluten Free, (H) Healthy option, (N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
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Late Night
00:00 AM–08:00 AM
Dial 1160 to place your order.

Pizza

Salads
House Salad (V)

Frutti Di Mare (D)(S)

Margherita (V)(D)

35 AED

Crispy leaves topped with cucumber, marinated cherry tomatoes, olives, sweet corn
and red onion

Chef’s Salad (D)

45 AED

Tossed lettuce leaves, turkey ham, chicken, cheese, boiled eggs, tomatoes,
cucumber and avocado

Classic Caesar Salad (V)(D)
with shrimps (D)(S)
with chicken (D)

55 AED

40 AED

45 AED

Appetizers

Smoked Salmon (S)(D)

60 AED

Capers, horseradish sauce, toasted brown bread

Cold Mezzeh (D) Choice of 4 kinds 45 AED

Hummus, tabbouleh, babaganoush, moutabel or fattoush salad,
Lebanese flat bread

Hot Mezzeh (D)(N)

45 AED

Meat, cheese sambousek, kibbeh, or spinach fatayer

Soup
Lentil Soup (V)

35 AED

Served with cumin-scented croutons and lemon

Bread and Buns
Wagyu Beef Burger

68 AED

Chicken Burger (D)

60 AED

Char-grilled Wagyu beef pattie, crispy onion rings, tomatoes, pickled gherkin,
and smoked ketchup
Grilled chicken breast, garlic and chive mayonnaise, tomatoes, lettuce
and onion rings

Chickpea and Sun-Dried Tomato Burger (V)
Basil Aioli, lemon and olive oil coleslaw

Traditional Club Sandwich (D)

49 AED

Tomato sauce, Mozzarella, fresh basil

50 AED

56 AED

Chicken breast, fried egg, turkey bacon, tomato, lettuce, mayonnaise
and toasted bread

Extra toppings: fried egg, turkey bacon, Cheddar cheese, sautéed mushrooms,
caramelized onion (5 AED each)
All burgers and sandwiches are served with French fries
All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.
(D) Contains dairy, (GF) Gluten Free, (H) Healthy option, (N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
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58 AED

Tomato sauce, seafood, Mozzarella, chili and lemon

Pepperoni (D)

55 AED

Beef pepperoni, tomatoes, mushrooms and onion

Vegetarian (V)(D)

54 AED

Roasted zucchini, eggplants, capsicum, capers and chili

Late Night

Kids Menu

00:00 AM–08:00 AM
Dial 1160 to place your order.

11:00 AM–11:00 PM
Dial 1160 to place your order.

From Around the World

Dig in for Lunch and Dinner

Traditional Fish and Chips (D)(S)

76 AED

Battered Cod fish fillet, mushy peas, crispy chips, Tartar sauce and lemon

Dawood Basha (N)

66 AED

20 AED

70 AED

Junior Angus Burger

Spiced fried rice, shrimps, chicken sate, fried eggs and peanut sauce

Beef Hot Dog

60 AED

Traditional Biryani (GF)(N)

Indian curried rice dish served with raita, Indian pickles and papadum
Chicken
68 AED
Prawn (S) 80 AED
Lamb
75 AED
Vegetable (V) 64 AED

Something Sweet

Freshly Baked Cheesecake with Berry Compote (D)
Chocolate Profiterole (D)
Vanilla ice cream

30 AED

Fresh Fruit Platter (GF)(H)(V)

34 AED

18 AED

With grated cheese and boiled eggs

Boneless chicken breast, tomatoes, cream, garam masala, steamed basmati rice

Nasi Goreng (S)(N)(D)

20 AED

Cucumber and Labneh Sandwich (V)
Garden Salad (V)

Braised meatballs, tomato sauce, pine seeds, vermicelli rice

Butter Chicken (D)(GF)

Homemade Soup of the Day

30 AED

30 AED

Toasted bun, cheese and tomato served with French fries

30 AED

Soft roll, ketchup served with French fries

Spaghetti

30 AED

Bolognese or Napolitana

Oven-Roasted Chicken Breast
Oven-Roasted Salmon Fillet

35 AED

40 AED

All main courses are served with 2 side dishes of your choice: French fries, mashed
potatoes, steamed rice, broccoli or mixed salad

Save Room for Dessert

Chocolate Brownie Vanilla Ice Cream
Fresh Fruit Salad with Orange Juice
Banana Split

25 AED

Whipped cream, ice cream and chocolate sauce

Selection of Ice Creams by the Scoop
(Please ask for flavors)

20 AED

20 AED

12 AED

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.
(D) Contains dairy, (GF) Gluten Free, (H) Healthy option, (N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
©2019 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Sheraton and its logos are the trademarks of
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Beverages

Fresh Juices
Soft Drinks
Mocktails

24 AED

19 AED

Virgin Mojito 28 AED
Virgin Bloody Mary 20 AED

Milkshakes

Chocolate Milkshake 30 AED
Vanilla Milkshake 35 AED

Coffee

Fresh-Brewed Coffee 18 AED
Decaffeinated Coffee 25 AED
Latte Macchiato 20 AED
Espresso 18 AED
Double Espresso 22 AED
Café Latte 23 AED
Cappuccino 22 AED
Turkish Coffee 25 AED
Hot Chocolate 25 AED

Tea

Tea Selection 19 AED
Iced Tea 19 AED

Water

Acqua Panna (500ml) 28 AED
Acqua Panna (1000ml) 38 AED
San Pelligrino (500ml) 28 AED
San Pelligrino (1000ml) 38 AED

All prices are in UAE Dirhams inclusive of 10% Municipality Fee, 10% Service Charge and 5% VAT.
(D) Contains dairy, (GF) Gluten Free, (H) Healthy option, (N) Contains nuts, (S) Contains shellfish, (V) Vegetarian.
©2019 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Sheraton and its logos are the trademarks of
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المرشوبات
عصائر الفاكهة الطازجة  24درهم
مشروبات غازية  19درهم

الموكتيالت الكالسيكية

فيرجن موهيتو  28درهم
فيرجن ماري  20درهم

ميلك شيك

 30درهم
ميلك شيك بالشوكوالتة
ميلك شيك بالفانيليا  35درهم

القهوة

قهوة مغلية طازجة  18درهم
قهوة منزوعة الكافيين  25درهم
التيه ماكياتو  20درهم
إسبرسو  18درهم
دبل إسبرسو  22درهم
كافيه التيه  23درهم
كابتشينو  22درهم
قهوة تركي  25درهم
شوكوالتة ساخنة  25درهم

الشاي

اختيارك من الشاي  19درهم
شاي مثلج  19درهم

مياه

مياه معدنية ( 500مل)  28درهم
مياه معدنية ( 1000مل)  38درهم
مياه فوارة ( 500مل)  28درهم
مياه فوارة ( 1000مل)  38درهم

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي تشمل  10٪رسوم البلدية و  10٪رسوم الخدمة و  5٪ضريبة القيمة المضاف.
( )Dلبن )GF( ،خالي من الغلوتين )H( ،خيار صحي )N( ،مكسرات )S( ،محار )V( ،نباتي.
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منتصف الليل

قامئة طعام األطفال

من الساعة  00:00ص حتى الساعة  08:00ص
يمكنك طلب الرقم  1160لتوصية طلبك.

من الساعة  11:00ص حتى الساعة  11:00م
يمكنك طلب الرقم  1160لتوصية طلبك.

من جميع أنحاء العالم

استمتع بتناول الغداء والعشاء

سمك مقلي مع البطاطس ( 76 )D)(Sدرهم

شوربة اليوم  20درهم

فيليه سمك القد المغطى بعجينة البانكيك ،بازالء مهروسة ،رقائق الشيبس المقرمشة ،صوص
التارتار وليمون

ساندويش الخيار واللبنة ( 18 )Vدرهم

كرات لحم مطهية ،صلصة طماطم ،صنوبر ،أرز الشعيرية

مع الجبن المبشور والبيض المسلوق

صدر دجاج بدون عظم ،طماطم ،كريمة ،ماساالمع أرز بسمتي مطهو على البخار

خبز مدور محمص ،جبنة وطماطم ُتقدم مع البطاطا المقلية

أرز مقلي متبل ،جمبري ،دجاج صغير ،بيض مقلي ،صلصة الفول السوداني

رول من اللحم الطري والكاتشب ُيقدم مع البطاطا المقلية

طبق األرز بالكاري الهندي ُيقدم مع صلصة رايتا والمخلل الهندي والباباد
 68درهم
دجاج
 80درهم
جمبري (	)S
 75درهم
لحم الضأن
 64درهم
خضروات

بولونيز أو نابوليتانو

داوود باشا ( 66 )Nدرهم

دجاج بالزبدة ( 70 )D)(GFدرهم

ناسي غورنغ ( 60 )D)(N)(Sدرهم
برياني تقليدي ()N)(GF

الحلويات

تشيز كيك طازج مع كومبوت التوت ( 30 )Dدرهم

بروفيترول بالشوكوالته ( 30 )Dدرهم

كريمة بالفانيليا

طبق من الفواكه الطازجة ( 34 )GF)(H)(Vدرهم

سلطة خضراء طازجة ( 20 )Vدرهم

برجر جونيور أنجوس  30درهم
نقانق اللحم البقري  30درهم
سباغيتي  30درهم

صدر دجاج مشوي بالفرن  35درهم

فيليه سلمون مشوي بالفرن  40درهم
ُتقدم جميع األطباق الرئيسية مع طبقين جانبيين من اختيارك :بطاطا مقلية ،بطاطا مهروسة ،أرز
مطهو على البخار ،قرنبيط أو سلطة مشكلة

ال تشبع قبل أن تتذوق الحلوى الشهية

آيس كريم بشوكوالتة براوني والفانيليا  20درهم

سلطة فواكه طازجة مع عصير البرتقال  20درهم
بنانا سبليت  25درهم

كريمة مخفوقة ،آيس كريم وصلصة الشوكوالتة

تشكيلة من اآليس كريم  12 -درهم لكل مغرفة

((يرجى تحديد النكهة المرغوبة)

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي تشمل  10٪رسوم البلدية و  10٪رسوم الخدمة و  5٪ضريبة القيمة المضاف.
( )Dلبن )GF( ،خالي من الغلوتين )H( ،خيار صحي )N( ،مكسرات )S( ،محار )V( ،نباتي.
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منتصف الليل
من الساعة  00:00ص حتى الساعة  08:00ص
يمكنك طلب الرقم  1160لتوصية طلبك.
السلطات
السلطة المنزلية ( 35 )Vدرهم

ورق الخضراوات المقرمش مغطى بالخيار ،وطماطم كرزية متبلة ،زيتون ،هليون ،بصل أخضر،
ّ
الخل مع خردل ديجون
فجل أحمر ،ليمون وصلصة

سلطة الشيف ( 45 )Dدرهم

أوراق الخس ،شرائح لحم الديك الرومي ،دجاج ،جبنة ،بيض مسلوق ،طماطم ،خيار ،أفوكادو
وتتبيله رانش الكريمية

سلطة سيزار الكالسيكية ( 40 )D)(Vدرهم

مع الروبيان ( 55 )D)(Sدرهم

مع الدجاج ( 45 )Dدرهم

المقبالت
سلمون مدخن ( 60 )D)(Sدرهم

الكبرس ،صلصة الفجل الحار ،ليمون ،الخبز االسمر المحمص

المزه الباردة ( - )Dاختيار  4أنواع  45درهم

حمص ،تبولة ،باباغنوش ،متبل أو سلطة فتوش ،خبز لبناني

المزة الساخنة ( 45 )D)(Nدرهم

سمبوسك اللحم أو الجبنة ،كبة ،أو فطاير السبانخ

الحساء
شوربة العدس ( 35 )Vدرهم

تقدم مع الخبز المحمص بنكهة الكمون وقطع الخبز المقرمش والليمون

السندويشات
برجر لحم واغيو

 68درهم

لحم بقري واغيو مشوي على الفحم ،حلقات البصل للمقرمشة ،طماطم ،مخلل الخيار الصغير
“جيركين” ،وصلصة الكاتشب المدخن

برجر دجاج ( 60 )Dدرهم

صدر دجاج مشوي ،الثوم المعمر بالمايونيز ،طماطم ،خس
وحلقات البصل

برجر الحمص والطماطم المجففة بالشمس ( 50 )Vدرهم

صلصة آيولي بالريحان وكولسلو بلليمون وزيت الزيتون

كلوب ساندويش التقليدي ( 56 )Dدرهم

صدر دجاج ،بيض مقلي ،شرائح لحم الديك الرومي المدخن ،طماطم ،خس،
مايونيز وخبز محمص

مزيد من االضافات :بيض مقلي ،شرائح لحم الديك الرومي المدخن ،جبنة تشيدر ،سوتيه الفطر،

بصل مكرمل ( 5دراهم لكل اختيار)

ُتقدم جميع ساندويشات البرغر والسندويشات االخرى مع اصابع البطاطا المقلية.
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي تشمل  10٪رسوم البلدية و  10٪رسوم الخدمة و  5٪ضريبة القيمة المضاف.
( )Dلبن )GF( ،خالي من الغلوتين )H( ،خيار صحي )N( ،مكسرات )S( ،محار )V( ،نباتي.
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بيتزا
مارغريتا ( 49 )D)(Vدرهم

صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،ريحان طازج

فروتي دي ماري ( 58 )D)(Sدرهم

صلصة طماطم ،مأكوالت بحرية ،موزاريال ،فلفل حار وليمون

ببروني ( 55 )Dدرهم

لحم ببروني البقري ،طماطم ،فطر وبصل

نباتي ( 54 )D)(Vدرهم

كوسة مشوية ،باذنجان ،فلفل حلو ،نبات للكبر وفلفل حار

قامئة الطعام لطوال اليوم
معكرونة

أرابياتا ( 50 )Vدرهم

بولونيز  58درهم

كاربونارا ( 58 )Dدرهم

مع اختيارك من معكرونة السباغيتي أو البينه أو الفوسيلي

بيتزا
مارغريتا ( 49 )D)(Vدرهم

صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،ريحان طازج

فروتي دي ماري ( 58 )D)(Sدرهم

من اطايب األرض

دجاج بيري بيري ( 76 )D)(GFدرهم

نصف دجاجة متبلة ومشوية ،بطاطا حلوة مقلية ،ذرة ،سلطة كول سلو

ستيك مع بطاطا مقلية ( 95 )GFدرهم

شرائح اللحم المشوية على الفحم عند الطلب ،اصابع البطاطا المقلية ،فطر ،طماطم مشوية
اختيارك من صلصة الفطر أو الفلفل أو البيرنيز

مشاوي لبنانية مشكلة ( 120 )Dدرهم

شيش طاووق ،قطع لحم الضأن ،كفتة لحم ،طماطم مشوية ،صلصة الثوم والفلفل
اختيارك من األرز أو البطاطا المقلية

من جميع أنحاء العالم

صلصة طماطم ،مأكوالت بحرية ،موزاريال ،فلفل حار وليمون

دجاج كييف ( 70 )Dدرهم

لحم ببروني البقري ،طماطم ،فطر وبصل

داوود باشا ( 66 )Nدرهم

كوسة مشوية ،باذنجان ،فلفل حلو ،نبات للكبر وفلفل حار

دجاج بالزبدة ( 70 )D)(GFدرهم

طبق من أطايب البحر

ناسي غورنغ ( 60 )D)(N)(Sدرهم

ببروني ( 55 )Dدرهم

نباتي ( 54 )D)(Vدرهم

سمك مقلي مع البطاطس ( 76 )D)(Sدرهم

فيليه سمك القد المغطى بعجينة البانكيك ،بازالء مهروسة ،رقائق الشيبس المقرمشة ،صوص
التارتار وليمون

فيليه السلمون المشوي ( 85 )D)(Sدرهم

يقدم مع بطاطا مهروسة بالكراث والثوم ،فاصوليا خضراء بالزبدة ،صلصة الزبدة بالثوم المعمر

طبق مأكوالت بحرية ( 130 )GF)(Sدرهم

سرطان البحر العماني ،روبيان ،كاليماري مشوي على الفحم،ارز بالزعفران و بالثوم

دجاج مقرمش مغطى بعجينة البانكيك ،زبدة بالثوم ،بطاطا مهروسة ،بروكلي مطهو على البخار
كرات لحم مطهية ،صلصة طماطم ،صنوبر ،أرز الشعيرية
صدر دجاج بدون عظم ،طماطم ،كريمة ،ماساال ،أرز بسمتي مطهو على البخار

أرز مقلي متبل ،جمبري ،دجاج صغير ،بيض مقلي ،صلصة الفول السوداني

برياني تقليدي ()N)(GF

طبق األرز بالكاري الهندي ُيقدم مع صلصة رايتا والمخلل الهندي والبابادوم
 68درهم
دجاج
 80درهم
جمبري (	)S
 75درهم
لحم الضأن
 64درهم
خضروات

اختيار األطباق الجانبية

أصابع البطاطا المقلية  18درهم
بطاطا مهروسة  18درهم
تشكيلة من الخضروات المتنوعة مطهوة على البخار  18درهم
أرز مطهو على البخار  18درهم
السلطة المنزلية  18درهم
الحلويات

تشيز كيك طازج مع كومبوت التوت ( 30 )Dدرهم

كعكة غاناش بالشوكوالتة والتوت ( 30 )D)(GF)(Nدرهم
بروفيترول بالشوكوالته ( 30 )Dدرهم

كريمة بالفانيليا

طبق من الفواكه الطازجة ( 34 )GF)(H)(Vدرهم

أم علي ()D)(N

 28درهم

بودينغ الحلوى العربية التقليدية مع المكسرات وماء الورد

اختيارك من اآليس كريم ( )Dلكل مغرفة  12درهم
فانيليا ،فراولة ،شوكوالتة ،بسكويت أوريو ،مانجو ،كراميل

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي تشمل  10٪رسوم البلدية و  10٪رسوم الخدمة و  5٪ضريبة القيمة المضاف.
( )Dلبن )GF( ،خالي من الغلوتين )H( ،خيار صحي )N( ،مكسرات )S( ،محار )V( ،نباتي.
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قامئة الطعام لطوال اليوم
المقبالت

من الساعة  11:00ص حتى الساعة  11:00م
يمكنك طلب الرقم  1160لتوصية طلبك.

سلمون مدخن ( 60 )D)(Sدرهم

الحساء

كوكتيل الروبيان الخليجي ( 60 )D)(Sدرهم

شوربة العدس ( 30 )Vدرهم

تقدم مع الخبز المحمص بنكهة الكمون وقطع الخبز المقرمش والليمون

شوربة الدجاج والذرة الحلوة  35درهم
طبق اليوم (شوربة الشيف)  30درهم

يرجى سؤال النادل

السلطات

سلطة كابريزي ( 50 )D)(Vدرهم

الكبرس ،صلصة الفجل الحار ،ليمون ،الخبز االسمر المحمص

روبيان خليجي مسلوق ،صلصة كوكتيل الطماطم ،ليمون والخبز االسمر المحمص

المزه الباردة ( - )Dاختيار  4أنواع  45درهم

حمص ،تبولة ،باباغنوش ،متبل أو سلطة فتوش ،خبز لبناني

المزة الساخنة

المزة الساخنة ( 45 )D)(Nدرهم

سمبوسك اللحم أو الجبنة او كبة ،أو فطاير السبانخ

تشكيلة من الجبن القاسي والطري ( 45 )D)(Nدرهم

طماطم ،جبنة موزاريال  ،ريحان طازج ،زيتون ،خبز محمص بطبقة من الثوم

يرجى تحديد خيارك
ُتقدم مع صلصة الفاكهة ،كرفس ،جوز ،رقائق مقرمشة ،خبز ساخن.

ورق الخضراوات المقرمش مغطى بالخيار ،وطماطم كرزية ،زيتون ،هليون ،بصل أخضر ،فجل
ّ
الخل مع خردل ديجون
أحمر ،ليمون وصلصة

يرجى تحديد خيارك
ُيقدم مع صلصة الفاكهة ،خردل ،مخلالت ،خبز ساخن

السلطة المنزلية ( 35 )Vدرهم

سلطة الشيف ( 45 )Dدرهم

أوراق الخس ،شرائح لحم الديك الرومي ،دجاج ،جبنة ،بيض مسلوق ،طماطم ،خيار ،أفوكادو
مع تتبيله الكريمه

سلطة سيزار الكالسيكية ( 40 )D)(Vدرهم

مع الروبيان ( 55 )D)(Sدرهم

مع الدجاج ( 45 )Dدرهم

طبق اللحوم الباردة  55درهم

السندويشات

برجر لحم واغيو  68درهم

لحم بقري واغيو مشوي على الفحم ،حلقات البصل للمقرمشة ،طماطم ،مخلل الخيار الصغير
“جيركين” ،وصلصة الكاتشب

برجر دجاج ( 60 )Dدرهم

صدر دجاج مشوي ،الثوم بالمايونيز ،طماطم ،خس
وحلقات البصل

برجر الحمص والطماطم المجففة ( 50 )Vدرهم

صلصة آيولي بالريحان وكولسلو بلليمون وزيت الزيتون

هوت دوج باربيكيو تشيلي ( 50 )Vدرهم

سجق اللحم البقري ،طبق “تشيلي كون كارني” محلي الصنع (اللحم بالفلفل الحار) ،جبنة،
بصل مقلي و صوص الباربيكيو

راب دجاج تندوري مشوي ( 55 )Dدرهم

يقدم مع صلصة رايتا بالخيار ،كزبرة ،طماطم ،بصل أحمر ،مخلل هندي وبابادوم

ستيك بخبز تشيباتا  65درهم

ستيك مشوي على الفحم ،سوتيه الفطر ،بصل بالخل البلسمي وخردل ديجون

كلوب ساندويش التقليدي ( 56 )Dدرهم

صدر دجاج ،بيض مقلي ،شرائح لحم الديك الرومي المدخن ،طماطم ،خس،
مايونيز وخبز محمص

مزيد من االضافات :بيض مقلي ،شرائح لحم الديك الرومي المدخن ،جبنة تشيدر ،سوتيه الفطر،

بصل مكرمل ( 5دراهم لكل اختيار)

ُتقدم جميع ساندويشات البرغر والسندويشات االخرى مع اصابع البطاطا المقلية.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي تشمل  10٪رسوم البلدية و  10٪رسوم الخدمة و  5٪ضريبة القيمة المضاف.
( )Dلبن )GF( ،خالي من الغلوتين )H( ،خيار صحي )N( ،مكسرات )S( ،محار )V( ،نباتي.
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االفطار
من الساعة  05:30ص حتى الساعة  12:00م
يمكنك طلب الرقم  1160لتوصية طلبك.
لحجز وجبة اإلفطار لصباح اليوم التالي،
مساء.
يرجى تأكيد طلبك قبل الساعة 11:00
ً
أفضل طريقة لبدء يومك

إفطار كونتيننتال ( 70 )D)(Nدرهم

كرواسون طازجة شهية ،خبز بالشوكوالتة ،معجنات دانماركية بالكاسترد ،تشكيلة من الخبز
المحمصُ ،يقدم مع مربى الفاكهة والزبدة،
خيارك من العصير الطازج

البرتقال ،األناناس ،البطيخ أو الليمون والنعناع

طبق من الفاكهة الطازجة
خيارك من اللبن

قليل الدسم أو بالفاكهة

خيارك من الحبوب

رقائق الذرة (كورن فليكس) ،رقائق النخالة ،رقائق األرز ،كوكو بوبس ،سبيشل كيه،
جرانوال صحية محلية الصنع أو موسلي بيرشر

المشروبات الساخنة

قهوة طازجة او شاي خاص أو شوكوالتة ساخنة

إفطار األمريكي ( 95 )D)(Nدرهم

كرواسون طازجة شهية ،خبز بالشوكوالتة ،معجنات دانماركية بالكاسترد ،تشكيلة من الخبز
المحمصُ ،يقدم مع مربى الفاكهة والزبدة،
خيارك من العصير الطازج

البرتقال ،األناناس ،البطيخ أو الليمون والنعناع

طبق من الفاكهة الطازجة
خيارك من اللبن

قليل الدسم أو بالفاكهة

بيضتان طازجتان تطهى حسب الرغبة

تقدم مع نقانق الدجاج ،شرائح لحم الديك الرومي المقدد ،طماطم مشوية ،فاصوليا مطهية ،بطاطا “هاش
براون” المقرمشة

المشروبات الساخنة

قهوة طازجة او شاي خاص أو شوكوالتة ساخنة

إفطار اللبناني ( 85 )D)(Nدرهم

تشكيلة من الخبز اللبناني ،مناقيش الجبن والزعتر

خيارك من العصير الطازج

البرتقال ،األناناس ،البطيخ أو الليمون والنعناع

بيضتان طازجتان تطهى حسب الرغبة
فول مدمس

فول مطبوخ على نار هادئة يقدم مع البصل والثوم والطماطم والبقدونس

شرائح الخيار ،طماطم ،زيتون متبل ،لبنة وجبنة حلوم

المشروبات الساخنة

قهوة طازجة او شاي خاص أو شوكوالتة ساخنة

إفطار األطفال ( 40 )D)(Nدرهم
بيضتان طازجتان تطهى حسب الرغبة

تقدم مع نقانق الدجاج وبطاطا “هاش براون” المقرمشة

بان كيك مع صلصة الشوكوالتة

طبق من الفاكهة الطازجة
عصير البرتقال أو التفاح

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي تشمل  10٪رسوم البلدية و  10٪رسوم الخدمة و  5٪ضريبة القيمة المضاف.
( )Dلبن )GF( ،خالي من الغلوتين )H( ،خيار صحي )N( ،مكسرات )S( ،محار )V( ،نباتي.
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إفطار شيراتون الصحي ( 85 )D)(H)(Nدرهم

خيارك من العصير الطازج

البرتقال ،األناناس ،البطيخ أو الليمون والنعناع

اللبن قليل الدسم

طبق من الفاكهة الطازجة

رقائق الذرة المحمصة مع حليب منزوع الدسم
أومليت بياض البيض مع اختيارك من الحشوة التالية:

جبنة ،طماطم ،فطر ،فلفل حلو ،بصل ،وشرائح لحم الديك الرومي المقدد

المشروبات الساخنة

قهوة طازجة ،شاي خاص أو شوكوالتة ساخنة

اإلفطار حسب اختيارك من قائمة الطعام
عصيدة الشوفان ( 28 )D)(Hدرهم

الفطائر األمريكية ( 32 )D)(Vدرهم

تقدم مع القرفة ،مسحوق السكر وشراب القيقب

طبق الفواكه الطازجة ( 34 )GF)(Hدرهم

موسلي ()D)(N

 30درهم

شوفان مبروم ،لبن ،تفاح مبشور ،موز ،زبيب وعسل

طبق البيض الشهي ( 40 )Dدرهم

بيضتان طازجتان تطهى حسب الرغبة :مقلية او مخفوقة أو مسلوقة مع القشرُ ،تقدم مع اختيارك
من نقانق اللحم البقري أو الدجاج ،بطاطا هاش براون المقرمشة ،شرائح لحم الديك الرومي
المقدد ،الفطر ،طماطم وفاصوليا مطهية

أومليت من ثالث بيضات ( 45 )Dدرهم

ُتطهى مع اختيارك من الحشوات :بصل ،طماطم ،فلفل حار ،فلفل حلو ،فطر وجبن
ُتقدم مع اختيارك من نقانق اللحم البقري أو الدجاج ،بطاطا هاش براون المقرمشة ،شرائح لحم
الديك الرومي المقدد ،الفطر ،طماطم وفاصوليا مطهية

بيض بينيديكت ( 40 )Dدرهم

بيضتان طازجتان مسلوقتان ُتقدم على فطيرة “موفن” اإلنجليزية المحمصة مع شرائح لحم الديك
الرومي المدخن وصلصة هوالنديز

أومليت صحي ( 38 )D)(Hدرهم

سوتيه السبانخ أو القرنبيط مع الطماطم المشوية

فول مدمس ( 25 )GF)(H)(Vدرهم

فول مطبوخ على نار هادئة يقدم مع البصل والثوم والطماطم والبقدونس

مطاعم المنتجع
مطعم جوستي

مطعم متعدد االختصاصات حيث يقدم ثالث وجبات في اليوم لنزالء الفندق
والسكان المحليين ووفود المؤتمرات .يعكس المطعم الحيوية والصحة والشباب
والجو الدافئ وموقع مرحب بنزالء الفندق وسكان الشارقة لبداية سعيدة في
مكان راقي وهادئ لتناول الطعام مع العائلة واألصدقاء وشركاء العمل.
مطعم مراسى

يقدم أفضل ما يأتي من البحر من الميناء مباشرةً إلى المطعم ثم إلى النزالء.
تعكس قائمة الطعام مأكوالت الفندق المحلية والتي يتم إعدادها بطرق مختلفة
مثل المشوي والمقلي وعلى البخار.

مطعم أرجوان

يقدم المطعم المأكوالت الوافرة في الخليج إلى طعام واحه الصحراء .ظهرت
مأكوالت خاصة من آالف السنوات من التجارة والكثير من االمبراطوريات
المحيطة مع التنوع من المشرق العثماني إلى الفرس ومن شبه القارة الهندية
إلى شرق إفريقيا .يمكن إعادة اكتشاف هذا التراث الخاص في أرجوان.

مطعم القبطان

يقع مباشرة على الشاطئ وستشعر وكأنك على شاطئ البحر عند وجودك ف
المطعم حيث مظهر البحر الكاريبي .المطعم مفتوح لمن يتناولون وجبة اإلفطار
متأخراً مروراً بوجبة الغداء حتى غروب الشمس مع وجبة العشاء.
المحطة

يمكنك االستمتاع بالسيجار أو الحلوى مع مجموعة متنوعة من الشاي والقهوة
ومشاهدة مباريات لفريقك المفضل.

لينك كافيه

صالة بهو الفندق تقدم الشاي والقهوة والوجبات الخفيفة.

بار حمام السباحة

بينما تستمتع بحمام السباحة والشاطئ في منتجعنا ،يمكنك أيضاً تناول
ِ
المحاذ لحمام
بعض المشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة من بارنا الخاص
السباحة.

ُكل و
ارشب

