وجبــات اإلفطار
 صباحًا11:00  صباحًا وحتى6:30 من

Breakfast

From 6:30 am till 11:00 am

47

الفطـــور األمــريـكــــي

AMERICAN BREAKFAST
 مسلوقة، إختر طريقة تحضير طبق البيض حسب رغبتك (مقلية:تحضير البيض
أو مخفوقة) أو أومليت عادي أو مع إختيارك من الحشوات (الديك الرومي المدخن أو
)جبنة شيدر أو خضروات
*  إختر من نقانق الدجاج أو نقانق لحم البقر:النقانق
 فاصوليــا، قطع البطاطا المهروسة والمقلية، تقدم مع طماطم مشوية:المرفقات
* بصلصــة الطماطـــم ومعجنـــات متنوعــة
 يقدم مع مربى الفواكه والزبدة، إختر من الخبز األبيض أو األسمر:الخبز المحمص
 إختر من طبق رقائق الذرة أو سلطة الفواكه المقطعة:الحبوب
 الرجاء الطلب من مقدم الطعام الخيارات المتوفرة:العصائر
 إختر من القهوة أو الشاي أو الشوكوالته الساخنة:المشروبات الساخنة
Egg preparations: Choice of 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 fresh vegetables)
Sausages: Choice of chicken or beef *
Accompaniments: Grilled tomato, hash brown, baked beans and assorted
pastries *
Toast: Choice of white or brown toast with fruit spreads and butter
Cereals: Choice of cereals or cut fruit salad
Juice: Please ask your server for available options
Hot beverages: Choice of coffee, tea or hot chocolate

47

الفطـــــور العـربـــــي

ARABIAN BREAKFAST
 إختر من الشكشوكة أو بيضتين مطهوتين حسب رغبتك (مقلية أو:تحضير البيض
مسلوقة أو مخفوقة) أو أومليت عادي مع إختيارك من الحشوات (الديك الرومي المدخن
)أو جبنة شيدر أو خضروات
 شرائح، مخلل، زيتون، لبنة، حمص، جبنة فيتا، الفول المدمس الشعبي:المرفقات
* كرواسان بالزعتر أو كرواسان عادي وخبز عربي، سلطة فواكه، طماطم،الخيار
 الرجاء الطلب من مقدم الطعام الخيارات المتاحة:العصائر
 إختر من القهوة أو الشاي أو الشوكوالته الساخنة:المشروبات الساخنة
Egg Preparations: Choice of Shakshuka or choice of 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)
Accompaniments: Traditional foul medames, Feta cheese, hummus,
labneh, olives, pickles, sliced cucumber, tomatoes, fruit salad, choice of
za’atar croissant or plain croissant and Arabic bread *
Juice: Please ask your server for available options
Hot beverages: Choice of coffee, tea or hot chocolate
* تتوفر لدينا األطباق الجانبية لوجبة اإلفطار مقابل رسوم إضافية في حال رغبتكم بالمزيد منها
* Breakfast side orders available upon request, at additional charges
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1

خيارات متنوعة من أطباق البيض
EGG CHOICES

27

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 *
المرفقات :تقدم مع طماطم مشوية ،قطع البطاطا المهروسة والمقلية ،فاصوليا
بصلصة الطماطـم *
الخبز المحمص :إختر من الخبز األبيض أو األسمر ،يقدم مع مربى الفواكه والزبدة
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

مجموعة مختارة من المخبز
BAKERY SELECTION

27

كرواسان طازج مع الكعك والمعجنات المتنوعة مع إختيارك من الخبز األبيض أو
األسمر ،يقدم مع مربى الفواكه والزبدة
Freshly baked croissants, muffins, assorted pastries and your choice
of white or brown toast, served with fruit spreads and butter

طبق موسلي الغني باأللياف

HIGH FIBER MUESLI

18

مزيـج لذيــذ من الشوفـان ،الحبــوب ،البــذور والمكســرات ،ولك اإلختيار بين الحليب
أو اللبن

الرجاء الطلب من مقدم الطعام خيارات من الحليب :حليب الصويا  5درهم ،حليب اللوز  7درهم

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

طبــــق الشـوفـــــان

OATMEAL PORRIDGE

18

شوفان مطحون ومطهو مع الحليب والعسل والقرفة ،يقدم مع شرائح الموز

الرجاء الطلب من مقدم الطعام خيارات من الحليب :حليب الصويا  5درهم ،حليب اللوز  7درهم

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

* تتوفر لدينا األطباق الجانبية لوجبة اإلفطار مقابل رسوم إضافية في حال رغبتكم بالمزيد منها
* Breakfast side orders available upon request, at additional charges
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تشكيلــة متنوعــة من الفواكــه

23

ASSORTED SEASONAL CUT FRUITS

السـلطـات واملقـبــالت (وجبات الغداء والعشاء)

(Lunch and Dinner) Salads and Starters

مساء
من  11:00صباحًا وحتى 11:30
ً
From 11:00 am till 11:30 pm

سلطـة سيــزر

26

CAESAR SALAD
خـس طـازج ،صلصة سيـــزر ،قطــع جبنـــة البارميزان وخبز محمص
دجاج مشوي  2درهم
روبيان مشوي  8درهم

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

Fresh Romaine, Caesar dressing, Parmesan shavings and croutons
Grilled chicken AED 2
Grilled prawns AED 8
Please ask your server for fish free Caesar dressing

سلطة الكينوا والكالي اليوناني

QUINOA & KALE GREEK SALAD

الكالي الممزوج مع حبوب الكينوا ،الفلفل الحلو ،الطماطم ،الخيار ،جبنة الفيتا،
الزيتون األسود ،يقدم مع صلصة الرمان باألوريجانو
Crispy kale mixed with quinoa, bell peppers, tomatoes, cucumber,
Feta cheese, black olives, pomegranate and oregano dressing

3
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المازة العربية الباردة

28

ARABIC COLD MEZZE

 خبز عربي ومخلل، فتوش، تبولة، لبنة بالنعناع،حمص

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح

Hummus, mint labneh, tabouleh, fattoush, Arabic bread and pickles
Please ask your server for gluten free option

35

المازة العربية الساخنة
ARABIC HOT MEZZE

 يقدم مع، كبة محشية بلحم الضأن، فطاير بالسبانخ، سمبوسة بالخضروات،فالفل
الحمص وصلصة الفلفل الحلو والخبز العربي والمخلل
Falafel, vegetable samosa, spinach fatayer and lamb kibbeh, served
with hummus, sweet chilli sauce, Arabic bread and pickles

20

رول بالخضـــروات

VEGETABLE SPRING ROLLS

 تقدم مع صلصة الفلفل الحلو،لفائف الخضروات المقلية
Assorted vegetables in spring rolls, deep fried and served with sweet
chilli sauce

10

باكودا البصل

ONION PAKODA
 تقدم مع صلصة النعناع،البصل المقلي مع البهارات الهندية
Fried fritters made with onion, gram ﬂour and Indian spices, served
with mint chutney

4
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أجنحة الدجاج المقرمشة بصلصة الكاجون
CRIPSY FRIED CAJUN CHICKEN WINGS

30

 6أجنحة دجاج ممزوجة بتوابل الكاجون مع صلصة الباربكيو وأعواد الكرفس،
تقدم مع صلصة الرانش
C
6 Cajun marinated chicken wings, barbeque sauce and celery sticks
served with ranch dressing

الشورابت

Soups

شوربة العدس العربية

18

ARABIC LENTIL SOUP

يقــدم مع الخبـــز العربـــي المحمص وقطــــع من الليمون

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح

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

شـوربـــة اليــــوم

SOUP OF THE DAY

18

يقــدم مع سلة مخبوزات والزبدة

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح

Served with breadbasket and butter
Please ask your server for gluten free option

5
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ساندويـش وبرغر

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

شطائر سبايسس

32

SPICES CLUB

، بيض مقلي، جبنة شيدر، ديك رومي مدخن، دجاج مشوي،خبز أبيض أو أسمر
 مع صلصة الخردل والمايونيز، مخلل، طماطم،خس
Toasted white or brown bread, grilled chicken, smoked turkey, Cheddar
cheese, fried egg, lettuce, tomato, pickle and mustard-mayonnaise sauce

برغر اللحم

37

SPICES BEEF BURGER

 مع، بصل مشوي، مخلل، طماطم، خس، جبنة شيدر،خبز البرغـر مع اللحم البقـري
صلصة الخردل والمايونيــز

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح

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

32

بـــرغـــــر دجــــــاج

CHICKEN BURGER

، طماطم، خس، جبنة شيدر، ديك رومي مدخن،خبز البرغر مع صدر دجاج مقلي
 بصل مشوي مع صلصة الكوكتيل،مخلل
Burger bun with fried chicken supreme, smoked turkey, Cheddar
cheese, lettuce, tomato, pickle, grilled onion and cocktail sauce

6
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اللفائف احمل�شية

Wraps

(All served with French fries)

33

لفائف الدجاج المكسيكي

MEXICAN CHICKEN WRAP

، جبنة شيدر في خبز تورتيال، صلصة طماطم، جواكامولي، خس،صدر دجاج مشوي
 وجواكامولي وصلصة طماطم إضافية،يقدم مع قشطة رائبة
الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من مشتقات األلبان

Grilled chicken supreme, lettuce, guacamole, tomato salsa and Cheddar
cheese in a tortilla bread, served with sour cream, extra guacamole and
tomato salsa on the side
Please ask your server for dairy free option

25

لفائــف دجــاج التيكـا كاثي

CHICKEN TIKKA KATHI WRAP
 يقـدم مع،دجـــاج تيكــا ممزوجة الماساال مع جبنة شيدر فــي خبــــز تورتيــــــال
 وسلطـــة البصل الهندية،صلصـة النعناع

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من مشتقات األلبان

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

22

لفائف الفالفل العربية
ARABIC FALAFEL WRAP

 يقدم مع طحينة بالنعناع، طحينة ومخلل، حمص، خس، خبز عربي،فالفل مقلية
والمخــلــل
Fried falafel, Arabic bread, lettuce, hummus, tahina, pickle, served with
mint tahina and extra pickle on the side
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بيزتا

Pizza
بيتــــــزا مارغريتــــــا

29

MARGHERITA PIZZA

عجينة البيتزا المحضرة منزليا مع صلصة الطماطم ،جبنة الموزاريال مع ورق
الريحان
أضف المكونات المفضلة لديك إلى قاعدة المارغريتا
 3دراهم لكل إضافة

فطر \ فلفل حلو \ بصل \ هالبينو \ زيتون \ أناناس
 5دراهم لكل إضافة

دجاج \ بيبروني لحم بقر \ أطعمة بحرية متنوعة
Homemade pizza dough with tomato sauce, Mozzarella cheese and
basil
Add your favorite toppings to our Margherita base
AED 3 Per item

mushrooms / bell peppers / onion / jalapeno / olives / pineapple
AED 5 Per item

chicken / beef pepperoni / mixed seafood

ابســــتـــا

Pasta

اختر المعكرونة المفضلة لديك (بيني ،سباغيتي ،فيتوتشيني(
)Choose your Pasta (Penne, Spaghetti, Fettuccine

بــومــودورو

POMODORO

29

صلصة الطماطم المحضرة منزليًا ،ورق الريحان وجبنــة البارميــزان
Homemade tomato sauce, basil and Parmesan cheese
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بولــوغنيــــز

BOLOGNESE

42

لحم بقـــر مفـــروم ،صلصـــة الطماطـــم المحضرة منزليًا وجبنــة البارميــزان
Minced beef, homemade tomato sauce and Parmesan cheese

أرابــيــاتـــــــــا

ARRABIATA

29

صلصة الطماطم الحارة المحضرة منزليًا ،الثوم وجبنــة البارميــزان
Spicy homemade tomato sauce, garlic and Parmesan cheese

ألفــريـدو

ALFREDO

34

دجاج بصلصة القشطة المحضرة منزليًا مع الفطر وجبنة البارميزان
Chicken, homemade cream sauce, mushroom and Parmesan cheese

كــاربـونـــــارا

CARBONARA

ديك رومـي مدخن مع صلصة القشطة المحضرة منزليًا وجبنة البارميزان
Smoked turkey, homemade cream sauce and Parmesan cheese

9
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األطباق الرئي�سية

Main Course

َّ
المـــشـكـــلــــــة
المـــشـــــــاوي العربية

ARABIC GRILLED PLATTER

59

كباب لحم الضأن المشوي ،دجاج شيش طاووق ،بصل مشوي ،طماطم مشوية،
بطاطا مقلية ،تقدم مع الخبز العربي
Freshly cooked lamb kebab, chicken shish taouk, grilled onion, grilled
tomato, French fries, served with Arabic bread

الــدجــــاج المــشــــوي

40

PAN GRILLED CHICKEN
تقدم مع الخضروات المطهـوة على البخــار ،البطاطــا المهروسة وصلصـة
ا لفطــر
Served with steamed vegetables, mashed potatoes and mushroom sauce

فيليه السمك المشوي

45

GRILLED FISH FILLET

إختر بين األرز المطهو أو البطاطا المهروسة ،يقدم مع الخضروات المطهوة على
البخار وصلصة الكريمة بالليمون
الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من منتجات األلبان

Choice of steamed rice or mashed potato, steamed vegetables and
citrus cream
Please ask your server for dairy free option

السمك المقلي والبطاطا المقليـة

CRISPY BATTER FRIED FISH & CHIPS

35

فيليه سمك أبيض مقلي المقرمش بخلطة التمبورا ،يقدم مع البطاطا المقلية
وسلطة الملفوف وصلصة التارتار
Tempura batter fried white fish fillet served with French fries,
coleslaw and tartare sauce
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نودلز بالخـضـــروات المقلـيــــة

22

WOK FRIED VEGETABLE NOODLES
قطع الدجاج  3درهم
قطع روبيان  8درهم

Chicken AED 3
Prawns AED 8

أرز مقلـي بالخضــروات

22

VEGETABLE FRIED RICE
قطع الدجاج  3درهم
قطع روبيان  8درهم

Chicken AED 3
Prawns AED 8

برياني سبايسس
SPICES BIRYANI

أرز بسمتي بالزعفران ،تقدم مع رايتا بالنعناع ،الخيار ،البابادوم (خبز هندي
مقرمش) والمخلل
Saffron flavored basmati rice, served with cucumber mint raita, papadum
and pickle
برياني خضروات  32درهم
برياني دجاج  39درهم
برياني لحم ضأن  47درهم

Vegetable Biryani AED 32
Chicken Biryani AED 39
Lamb Biryani AED 47

دجاج بالزبدة من سبايسس
SPICES BUTTER CHICKEN

دجـــاج مطبـــوخ مع صلصـــة الطماطــم المتبلة بالبـهـــارات ،تقـدم مع السلطة،
أو  3من أرغفة الباراثا
البابادوم ،والمخلل ،ولك اإلختيار بين األرز المطهو
Chicken cooked in mildly spiced tomato gravy, served with salad, pickle,
papadum and choice of steamed rice
or 3 parathas

11
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كـــاداي بالخـضـــار
KADAI VEGETABLE

30

خضروات مشكلة مطبوخة مع التوابل الطازجة صلصة الطماطم ،تقدم مع
المخلل ،والبابادوم (خبز هندي مقرمش) ،رايتا ،ولك اإلختيار بين األرز المطهو
أو  3من أرغفة الباراثا
Mixed vegetables cooked with freshly ground spices and tomato
gravy, served with pickle, papadum, raita and steamed rice
or
3 parathas

دال مع األرز

DAL FRY WITH STEAMED RICE

25

عـدس أصفــر مطبـوخ مع الكمـــون ،يقــدم مع المخــلل والبابادوم ،الرايتـــا واألرز
المطهو
Cooked yellow lentils tempered with cumin, served with pickle,
papadum, raita and steamed rice

أطباق جانبية

Side Orders
طبق السبانخ بالقشطة
CREAMY SPINACH

رقم خدمة الغرف  ،5811/5812عامل المقسمIn Room Dining Ext: 5811/5812, Operator: 0 0 :

9

12

طبق الخضروات المحمﱠـرة
SAUTÉED VEGETABLES

طبق البطاطا المهروسة

MASHED POTATO

طبــق من األرز

STEAMED RICE

طبق البطاطا المقلية

FRENCH FRIES

اختيار عادي ،حار أومع توابل الكاجون
Choice of plain, spicy or Cajun

13
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قامئة وجبات األطفال

Kids Menu

مساء
من  6:30صباحًا وحتى 11:30
ً
From 6:30 am till 11:30 pm

ناجتس دجاج

20

CHICKEN NUGGETS
 6قطع من ناجتس الدجاج المحضرة منزليًا والمقلية ،تقدم مع البطاطا المقلية
6 pieces of deep-fried homemade chicken nuggets, served with
French fries

أصابع السمك

20

FISH FINGERS

أصابع السمك المقلية ،تقدم مع البطاطا المقلية
Fried breaded fish fingers, served with French fries

برغــر لحــم صغيــر

29

MINI BEEF BURGERS
شطيرتين برغر صغيرة الحجم ،تقدم مع البطاطا المقلية
2 mini burgers served with French fries
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بـرغــــر دجــــاج صغيــــر

MINI CHICKEN BURGERS

20

شطيرتي برغر ،تقدم مع البطاطا المقلية
2 mini burgers, served with French fries

معكرونة بالجبنة

20

MAC-N-CHEESE

المعكرونة المطبوخة بصلصة الجبن والكريمه
Macaroni cooked in a creamy cheese sauce

15
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Desserts
براوني بالشوكوالته

22

CHOCOLATE BROWNIE

 تقــدم مــع صلصـــة الشــوكوالتــــــه،حلـــــوى الشوكــوالتـــــــه المخبوزة
 درهم8 آيس كريم الفانيال

Baked chocolate dessert, served with chocolate sauce
Vanilla ice cream AED 8

22

تشيزكيك بالتوت

RASPBERRY CHEESECAKE

 تقدم مع صلصة التوت والليمون،كعكة الجبنة المخبوزة
Baked dessert with fresh cream, cheese, lemon and berry compote

33

طبق من الجبن المتنوع

ASSORTED CHEESE PLATTER

 كريمة الجزر المحلى والبسكويت، عنب، زيتون، فيتا، شيدر،جبنة جودا
Gouda, Cheddar, Feta, olives, grapes, carrot relish and crackers

8

لكل مغرفة

/ مثلجات متنوعة

ASSORTED ICE CREAMS / Per Scoop

الرجاء اطلب من مقدم الطعام النكهات المتوفرة
Please ask your server for available flavors

16
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القهوة

Coffee
ESPRESSO

14

إسبرسو

DOUBLE ESPRESSO

17

دبل إسبرسو

AMERICAN COFFEE

17

قهوة أمريكية

CAPPUCCINO

17

كابتشينو

CAFÉ LATTE

17

كافيه التيه

TURKISH COFFEE

15

قهوة تركية

ARABIC COFFEE

15

قهوة عربية

HOT CHOCOLATE

17

شوكوالته ساخنة

ICED LATTE

17

التيه مثلجة

مسوذي

Smoothies
STRAWBERRY SMOOTHIE
Strawberry, yoghurt and honey

THE CLASSIC SMOOTHIE
Banana, orange, strawberry,
yoghurt and honey

GREEN APPLE SMOOTHIE

Green apple, oats, yoghurt
and honey

BLUEBERRY SMOOTHIE

Blueberry, strawberry, yoghurt
and honey

22

سموذي بنكهة الفراولة
 زبادي وعسل،فراولة

22

سموذي الكالسيك
، فراولة، برتقال،موز
زبادي وعسل

22

سموذي بنكهة التفاح األخضر
 الشوفان،تفاح أخضر
وزبادي وعسل

22

سموذي بنكهة التوت البري
 زبادي وعسل، فراولة،توت بري
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الشــــــاي

Selection Of Tea
ENGLISH BREAKFAST TEA

12

شاي أسود

EARL GREY

12

شاي إيرل جراي

GREEN TEA

12

شاي أخضر

CHAMOMILE TEA

12

شاي البابونج

MASALA CHAI

10

شاي بالماساال

Indian milk tea with masala, ginger
and cardamom

			 ،شاي ماساال بالحليب
الزنجبيل والهال

GINGER LEMON HONEY TEA

12 شاي الزنجبيل بالليمون والعسل

SULAIMANI TEA

10

Traditional black tea with cardamom,
saffron and rose water

KARAK

Local favorite saffron and cardamom
flavored milk tea

ICED TEA

شاي سليماني
 الزعفران،شاي أحمر بالهال
وماء الورد

12

شاي كرك
شاي بالحليب بنكهة
الهال والزعفران

15

شاي مثلج

ميكل �شيك

Milk Shakes

18

BANANA & VANILLA

22

الموز والفانيال

STRAWBERRY

22

الفراولة

MANGO

22

مانغو

In Room Dining Ext: 5811/5812, Operator: 0 0 : عامل المقسم،5811/5812 رقم خدمة الغرف

موكتيل

Mocktails
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

CITRUS STRAWBERRY

Fresh strawberries blended with
ice, lemon and sugar syrup

FRUIT PUNCH

Blend of banana, orange, pineapple,
mango and a dash of strawberry
syrup, topped with vanilla ice cream

MINT STORM

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

23

أنانـــاس بالزنجبيل
، زنجبيل، عصير برتقال،عصير أناناس
عصير الليمون وشراب السكر

23

فيرجن موهيتو
أوراق النعناع الطازجة مع الليمون
ومكعبات الثلج والسكر البني
مكسوة بالصودا أو السبرايت

23

الفراولة بعصير الليمون
فراولة طازجة ممزوجة بالماء المثلج
والليمون وشراب السكر

23

كوكتيل فواكه
مزيج من الموز والبرتقال واألناناس
،والمانجو ومزيج من شراب الفراولة
مغطاة بآيس كريم بنكهة الفانيليا

23

مينت ستورم
مزيج من أوراق النعناع الطازجة وعصير
الليمون وشراب السكر وقطع الثلج

عصائر طازجة

Fresh Juices
ORANGE

20

برتقال

GRAPEFRUIT

22

جريب فروت

PINEAPPLE

22

أناناس

APPLE

20

تفاح

WATERMELON

20

بطيخ

CARROT

20

جزر
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املرشوابت

Beverages
عبوة مياه  500مل

6

 1.5ليتر  10دراهم

SPRING WATER 500 ml
1.5 Litre AED 10

بيـــريـــر  330مل

15

PERRIER 330 ml

سان بيليغرينو  500مل

15

SAN PELLEGRINO 500 ml

المشروبات الغازية  300مل

10

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

كوال ،كوال دايت ،سبرايت،
سبرايت اليت وفانتا

رقم خدمة الغرف  ،5811/5812عامل المقسمIn Room Dining Ext: 5811/5812, Operator: 0 0 :

20

