
BREAKFAST وجبات ا�فطار

EGG CHOICES
Egg Preparations: 2 fresh eggs prepared to your 

liking (boiled, fried, poached or scrambled) or 

omelette, cooked plain or with your choice of 

fillings (smoked turkey, Cheddar cheese or 

vegetables) 
Sausages: Choice of chicken or beef * 
Accompaniments: Grilled tomato, hash brown 

and baked beans * 
Toast: Choice of white or brown toast with fruit 

spreads and butter

خيارات متنوعة من أطباق البيض
تحضير البيض: إختـر طريقــة تحضيـر طبـــق البيــض حسـب 

رغبتك (مقلية، مسلوقة أو مخفوقة) أو أومليت عادي أو مع 
إختيارك من الحشوات (الديك الرومي المدخن أو جبنة 

شيدر أو خضروات)

النقانق: إختـــر من نقانـــق الدجـاج أو نقانــق لحـم البقـــر @

البطاطــا  قطــع  مشــوية،  طماطــم  مــع  تقــدم  المرفقــات: 
المهروســـة، فاصوليـــا بصلصـــة الطماطـــم @

الخبــز المحمــص: إختــر من الخبــز المحمص ا�بيض أو ا�ســمر، 
يقدم مع مربى الفواكه والزبدة   
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BAKERY SELECTION
Freshly baked croissants, muffins, assorted pastries 

and your choice of white or brown toast, served 

with fruit spreads and butter

HIGH FIBER MUESLI
A delicious blend of oats, cereals, seeds and nuts 

with your choice of milk or yoghurt
Please ask your server for dairy free options:  

Soymilk AED 5,  Almond milk AED 7

OATMEAL PORRIDGE
Creamy oats cooked with milk, honey and cinnamon 

served with sliced banana 
Please ask your server for dairy free options:  

Soymilk AED 5,  Almond milk AED 7

ASSORTED SEASONAL CUT FRUITS

مجموعة مختارة من المخبز
كرواســان طــازج مــع كعــك والمعجنــات المتنوعــة مــع إختيــارك 
الفواكــه  مربــى  مــع  يقــدم  ا�ســمر،  أو  ا�بيــض  الخبــز  مــن 

والزبدة

طبق موسلي الغني با�لياف
ــرات،  ــذور والمكســ ــوب، البــ ــان، الحبــ ــذ مــن الشوفـ ــج لذيــ مزيـ

ولك اªختيار بين الحليب أو اللبن
حليــب  الحليــب:  مــن  خيــارات  الطعــام  مقــدم  مــن  الطلــب  الرجــاء 

الصويا 5 درهم، حليب اللوز 7 درهم

طبق الشوفان
شــوفان مطحــون ومطهــو مــع الحليــب والعســل والقرفــة، 

يقدم مع شرائح الموز

الرجاء الطلب من مقدم الطعام خيارات من الحليب:   

حليب الصويا 5 درهم، حليب اللوز 7 درهم

تشـكيـلـــة متنوعــة من الفـواكــه

GF
GF

From 6:30 am until 10:30 am
من 6:30 صباح± وحتى 10:30 صباح±

@ تتوفر لدينا ا�طباق الجانبية لوجبة اªفطار مقابل رسوم إضافية في حال رغبتكم بالمزيد منها

* Breakfast side orders available upon request, at additional charges



SOUPS الشوربات
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SALADS AND STARTERS السلطـــات والمقبـــالت

GF

CAESAR SALAD
Fresh Romaine, Caesar dressing, Parmesan shavings 
and croutons 
Grilled chicken AED 2
Please ask your server for fish free Caesar dressing 

GREEK SALAD
Lettuce, bell peppers, tomatoes, cucumber, red onion, 
Feta cheese, black olives and oregano dressing

VEGETABLE SPRING ROLLS 
Assorted vegetables in spring rolls, deep fried and 
served with sweet chilli sauce

ONION PAKODA
Fried fritters made with onion, gram flour and 
Indian spices, served with mint chutney

سلطة سيزر
البارميــزان  جبنـــــة  قطــــع  سيـــــزر،  صلصــة  طـــازج،  خـــس 

وخبــز محمــص
دجاج مشوي 2 درهم

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن تكون صلصة سيزر خالية من السمك

سلطة اليوناني
خـــس، الفلفل الحـــلو مع الطماطـــم، البصـــل ا�حمـــر والخيـــار 

وجبنــة الفيتـــا والزيتــون ا�ســـود وصلصــة الرمــان  با�وريجانــو

رول بالخضروات
لفائف الخضروات المقلية، تقدم مع صلصة الفلفل الحلو

باكودا البصل
البصل المقلي مع البهارات الهندية، تقدم مع صلصة النعناع
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ALL DAY DINING
قائمة الطعام طوال اليوم

From 11:00 am until 11:30 pm
من 11:00 صباح± وحتى 11:30 مساًء

GF

GF

ARABIC LENTIL SOUP      
Served with fresh fried Arabic bread croutons and 
lemon wedge
Please ask your server for gluten free option

SOUP OF THE DAY 
Served with breadbasket and butter
Please ask your server for gluten free option

GF

GF

شوربة العدس العربية   
يقــــدم مع الخبـــز العربـــي المحمص وقطــــع  

من الليمون
الرجــاء الطلــب مــن مقــدم الطعــام أن يكون خــال من غلوتيــن القمح

شوربــة اليــوم
يقــدم مع سلة مخبوزات والزبدة 

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح



SANDWICH & BURGER ســانــدويـــــش وبــرغــــــر
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WRAPS اللفائف

GF
GF

CHICKEN TIKKA KATHI WRAP 
Masala marinated chicken tikka and Cheddar cheese 
in a tortilla bread,  served with kachumber salad 
and mint chutney
Please ask your server for dairy free option

TAWA VEG KATHI WRAP
Mixed vegetables cooked in mild spicy tomato 
gravy and Cheddar cheese in a tortilla bread,  
served with kachumber salad and mint chutney
Please ask your server for dairy free option

لفائــف دجــاج التيكـا كاثي  
دجـــــاج تيكــــا ممزوجة الماســاال مع جبنة شــيدر فــــي خبــــــز 

تورتيــــــــال، يقـــدم مــع صلصـــة النعنــاع، وسلطـــــة البصــل 
الهندية

الرجــاء اطلــب مــن مقــدم الطعام أن يكون خال من مشــتقات ا�لبان

لفائف كاثي بالخضروات  
الحــار   الطماطــم  مــرق  فــي  مطبوخــة  مشــكلة  خضــروات 
وجبنة شيدر فــــي خبــــــز تورتيـــا، يقــــدم مــــع صلصــة النعنـاع، 

سلطــــــة البصل الهندية
الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من مشــتقات ا�لبان

23
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(All served with French fries)
(تقدم جميعه� مع البطاطا المقلية)

(All served with French fries and a choice of fresh salad with balsamic dressing or coleslaw)
(تقدم جميعها مع البطاطا المقلية واختيارك من سلطة مع صلصة البلسميك أو سلطة الملفوف)

GF GF

SPICES CLUB    
Toasted white or brown bread, grilled chicken, 
smoked turkey, Cheddar cheese, fried egg, lettuce, 
tomato, pickle and mustard-mayonnaise sauce

SPICES BEEF BURGER
Burger bun with beef patty, melted Cheddar cheese, 
lettuce, tomato, pickles, grilled onion and 
mustard-mayonnaise sauce
Please ask your server for gluten free option

شطائر سبايسس   
أبيــض أو أســمر، دجــاج مشــوي، ديــك رومــي مدخــن،  خبــز 
مــع  مخلــل،  طماطــم،  خــس،  مقلــي،  بيــض  شــيدر،  جبنــة 

صلصــة الخردل والمايونيز

برغر اللحم
خبز البرغـر مع اللحم البقـري، جبنة شيدر، خس، طماطم، 

مخلل، بصل مشوي، مع صلصة الخردل والمايونيــز
الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح

CHICKEN BURGER
Burger bun with fried chicken supreme, smoked 
turkey, Cheddar cheese, lettuce, tomato, pickle, 
grilled onion and cocktail sauce

بـــرغـــــر دجــــــاج   
البرغــر مــع صــدر دجــاج مقلــي، ديــك رومــي مدخــن،  خبــز 
مــع  جبنــة شــيدر، خــس، طماطــم، مخلــل، بصــل مشــوي 

صلصــة الكوكتيــل



MAIN COURSE اطباق الرئيسية

PASTA باستــا

POMODORO
Homemade tomato sauce, basil and Parmesan 
cheese

ARRABIATA
Spicy homemade tomato sauce, garlic and 
Parmesan cheese

ALFREDO
Chicken, homemade cream sauce, mushroom 
and Parmesan cheese

بــومــــودورو
صلصة الطماطم المحضرة منزلي±، ورق الريحان 

وجبنــة البارميــزان

أرابــيـاتـــــــا
صلصة الطماطم الحارة المحضرة منزلي±، الثوم 

وجبنــة البارميــزان

ألفــريـــدو    
دجاج بصلصة القشطة المحضرة منزلي± مع الفطر 

وجبنة البارميزان
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اختر المعكرونة المفضلة لديك (بيني، سباغيتي)
Choose your Pasta (Penne, Spaghetti)

PAN GRILLED CHICKEN
Served with steamed vegetables, mashed potatoes 
and mushroom sauce  

الــدجــــاج المــشــــوي   
تقدم مع الخضروات المطهـوة على البخــار، البطاطــا 

المهروسة وصلصـة الفطــر

37 GF  GF 

GF
GF

30CRISPY BATTER FRIED FISH & CHIPS
Tempura batter fried white fish fillet, served 
with French fries, coleslaw and tartare sauce

VEGETABLE FRIED RICE
Chicken AED 3

SPICES BIRYANI
Saffron flavored basmati rice, served with cucumber 
mint raita, papadum and pickle

VEGETABLE BIRYANI

CHICKEN BIRYANI

السمك المقلي والبطاطا المقليـة 
فيليــه ســمك أبيــض مقلــي المقرمــش بخلطــة 
التمبــورا، يقــدم مــع البطاطــا المقليــة وســلطة 

الملفــوف وصلصــة التارتــار

أرز مقلـي بالخضــروات
قطع الدجاج 3 درهم

برياني سبايسس   
أرز بســمتي بالزعفــران، تقــدم مــع رايتــا بالنعنــاع، الخيــار، 

البابادوم (خبز هندي مقرمش) والمخلل

برياني خضروات 
برياني دجاج

GF GF

GFGF

20

29
34



KIDS MENU قائمة وجبات اطفال

CHICKEN NUGGETS
6 pieces of deep-fried homemade chicken nuggets, 
served with French fries

MAC-N-CHEESE
Macaroni cooked in a creamy cheese sauce

ناجتس دجاج
6 قطــع مــن ناجتس الدجــاج المحضرة منزلي± والمقلية، تقدم 

مــع البطاطا المقلية

معكرونة بالجبنة   
المعكرونة المطبوخة بصلصة الجبن والقشطة

16

16

SIDE ORDERS أطباق جانبية

34
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SPICES BUTTER CHICKEN
Chicken cooked in mildly spiced tomato gravy, 
served with salad, pickle, papadum and choice of 
steamed rice       or 3 parathas

KADAI VEGETABLE
Mixed vegetables cooked with freshly ground spices 
and tomato gravy, served with pickle, papadum, raita 
and steamed rice  or 3 parathas

دجاج بالزبدة من سبايسس
دجـــاج مطبـــوخ مع صلصـــة الطماطــم المتبلة بالبـهـــارات، 

تقـدم مع السلطة،  البابادوم ،والمخلل، ولك اªختيار بين 
ا�رز المطهو        أو 3 من أرغفة الباراثا

كـــاداي بالخـضـــار  
خضروات مشكلة مطبوخة مع التوابل الطازجة صلصة 

الطماطم، تقدم مع المخلل، والبابادوم (خبز هندي 
مقرمش)، رايتا، ولك اªختيار بين ا�رز المطهو        أو 3 من 

أرغفة الباراثا

GF GF

GF GF

SAUTÉED VEGETABLES  

MASHED POTATO

STEAMED RICE

FRENCH FRIES
Choice of plain, spicy or Cajun

طبق الخضراوات  المحمَّرة 

طبق البطاطا المهروسة

طبق من ا�رز   

طبق البطاطا المقلية
اختيار عادي، حار أو مع توابل الكاجون

6
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19DAL FRY WITH STEAMED RICE
Cooked yellow lentils tempered with cumin, served 
with pickle, papadum, raita and steamed rice

دال مع ا�رز    
عـــدس أصفــــر مطبـــوخ مــع الكمـــــون، يقــــدم مــع المخــــلل 

والبابادوم، الرايتـــا وا�رز المطهو

GFGF



BEVERAGES المشروبــات

SPRING WATER 500 ml
1.5 Litre AED 10

SAN PELLEGRINO 500 ml

SOFT DRINKS 300 ml
Coke, Diet Coke, Sprite, Sprite lite and Fanta

عبوة ميـاه 500 مل
1.5  ليتر  10 دراهم 

  

سان بيليغرينو 500 مل

المشروبات الغازية  300 مل
كوال، كوال دايت، سبرايت، سبرايت اليت وفانتا

6

15

10

DESSERTS الحلويــات

18

7

20

CHOCOLATE BROWNIE
Baked chocolate dessert, served with 
chocolate sauce
Vanilla ice cream AED 7

ASSORTED ICE CREAMS / Per Scoop 
Please ask your server for available flavors

ASSORTED SEASONAL CUT FRUITS

براوني بالشوكوالته   
صلصـــــة  مــــع  تقــــدم  المخبــوزة،  الشوكــوالتـــــــــه  حلـــــــوى 

الشــوكوالتــــــه
آيس كريم الفانيال 7 درهم

مثلجات متنوعة / لكل مغرفة  
الرجاء اطلب من مقدم الطعام النكهات المتوفرة

GFGFتشكيلــة متنوعــة من الفواكــه

GF
GF

"نحن ال نستورد أو نستخدم أية مكونات حيوانية أو نباتية مهددة باالنقراض." من مبادىء فنادق الخوري ا�ساسية مبدأ رقم ٤ - كوكبنا، مستقبلنا (االستدامة)
“We do not source or use any ingredients from endangered species.” Al Khoory Fundamental Number 4 - Our Planet, Our Future (Sustainability)



COFFEE
ESPRESSO

DOUBLE ESPRESSO

AMERICAN COFFEE

CAPPUCCINO

CAFÉ LATTE

TURKISH COFFEE

HOT CHOCOLATE

ICED LATTE

MILK SHAKES
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10

10

10

12

12

18

18
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BANANA & VANILLA

STRAWBERRY

MANGO

القهوة
إسبرسو

دبل إسبرسو

قهوة أمريكية

كابتشينو

كافيه التيه

قهوة تركية

شكوالته ساخنة

التيه مثلجة

ميلك شيك
الموز والفانيال   

الفراولة

مانغو

SELECTION OF TEA
ENGLISH BREAKFAST TEA

EARL GREY

GREEN TEA

CHAMOMILE TEA

MASALA CHAI
Indian milk tea with masala, ginger  
and cardamom

GINGER LEMON HONEY TEA

SULAIMANI TEA
Traditional black tea with cardamom,  
saffron and rose water

KARAK
Local favorite saffron and cardamom  
flavored milk tea

ICED TEA

8

8

8

8

7

8

7

8

8

شاي أسود

شاي إيرل جراي

شاي أخضر

شاي البابونج

شاي بالماساال
شاي ماساال بالحليب، الزنجبيل والهال

شاي الزنجبيل بالليمون والعسل

شاي سليماني 
شاي أحمر بالهال، الزعفران وماء الورد

شاي كرك
شاي بالحليب بنكهة الهال والزعفران

شاي مثلج

الشـــاي



GINGER PINEAPPLE
Pineapple juice, orange juice,   
ginger, lemon juice and sugar syrup

VIRGIN MOJITO
Fresh muddled mint leaves,   
lemon, ice cubes, brown sugar   
topped with soda or sprite

MINT STORM  
Blend of fresh mint leaves,   
lemon juice, sugar    
syrup and ice

ORANGE  

PINEAPPLE  

APPLE 

WATERMELON 

CARROT 

SPRING WATER 500 ml
1.5 Litre AED 10

SAN PELLEGRINO 500 ml

SOFT DRINKS 300 ml
Coke, Diet Coke, Sprite, Sprite lite 
and Fanta

MOCKTAILS

FRESH JUICES

BEVERAGES
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15
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أنانـــاس بالزنجبيل
عصير أناناس، عصير برتقال، زنجبيل، 

عصير الليمون وشراب السكر

فيرجن موهيتو
أوراق النعناع الطازجة مع الليمون 

ومكعبات الثلج والسكر البني  
مكسوة بالصودا أو السبرايت

مينت ستورم
مزيج من أوراق النعناع الطازجة وعصير  

الليمون وشراب السكر وقطع الثلج

برتقال

أناناس

تفاح

بطيخ 

جزر

500 مل عبوة مياه
1.5 ليتر  10 دراهم 

500 مل سان بيليغرينو

المشروبات الغازية 300 مل
كوال، كوال دايت، سبرايت، سبرايت 

اليت وفانتا

موكتيل

عصائر طازجة

المشروبات


