
ROOM SERVICE MENU

Muscat Al Khuwairمسقــــــط الخــويـــــــــر

قائمة طعام خدمة الغرف



BREAKFAST MENU BREAKFAST A LA CARTE 
Available from 06:00am – 11:00am daily

Your choice of freshly squeezed juice:
Orange / Watermelon / Lime and Mint / Carrot / Tomato 

Selection of one ocereal:
Cornflakes, special K, Crunchy nut cornflakes, Frosties, Honey smack,
Corn pops, all bran, Rice krispies and Muesli: 
Full cream milk, low fat milk, skimmed milk, or yoghurt

Bakery basket:
Hand-crafted Croissant, Pain Au Chocolate, Fruit Danish, Country Roll,
and toast. Butter, Margarine. 

Fruit platter:
Seasonal sliced fruit platter 

Avocado poached or scrambled eggs:
Topped with chili flaxes on a sour dough toast
o  Add smoked salmon:  1OMR

o  Add crispy turkey bacon:  1OMR

Porridge:
Quaker oats, coked with milk or water, golden raisins,
cinnamon sugar, dried fruits

Two farm eggs cooked to your choice:
Fried / poached / boiled / scrambled / plain - Served with Grilled
tomatoes, hash brown, sauté mushroom

Create your own three egg omelette with your
choice of �lling:      
Cheese/turkey/mushrooms/spinach/asparagus/tomato/onion/smoked salmon
Served with Grilled tomatoes, hash brown, sauté mushroom

Çılbır:
Turkish breakfast delicacy, poached eggs topped with garlic yoghurt
and chili butter oil served with simit 

Available from 06:00am – 11:00am daily

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge
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TURKISH BREAKFAST                       07.5 OMR

Your choice of juice:      
Orange, Grapefruit, or Apple Juice 

Selection of: 
Turkish olives, tomatoes, cucumber, ezine and dil cheese, dry fruits and nuts, honey
and clotted cream, and pan-fried sucuk butter, selection of Turkish  jam. 

Menemen: Turkish scrambled egg with tomatoes, onion and green peppers

OR
Çılbır: Poached egg topped with garlic yoghurt, chili butter 

Turkish bread basket: Simit, pogaca, pide breads, and country rolls

Your choice of hot beverage: Turkish coffee, or Turkish black tea

ARABIC BREAKFAST                         06.5 OMR

Your choice of juice:
Orange, Grapefruit, or Apple Juice  

Local breakfast specialties:
Labneh, hummus, black & green olives, tomato and cucumber salad,
foul medames & Shakshuoka eggs
  
Selection of home-baked:
Bread rolls, and Arabic white or brown bread, Served with butter,
marmalade, and honey

Choice of hot beverage:
Freshly brewed coffee, selection of teas, milk, or hot chocolate
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Bread rolls, and Arabic white or brown bread, Served with butter,
marmalade, and honey

Choice of hot beverage:
Freshly brewed coffee, selection of teas, milk, or hot chocolate

Menemen: 
Turkish scrambled egg with tomatoes, peppers and onion topped
with feta cheese and parsley  

Egg benedict:
Served with toasted English muffin, spinach, salmon and 
hollandaise sauce 

Flu�y buttermilk pancakes served with: 
Choice of banana jam / maple syrup / fresh berries / nutella /
whipped cream

Foul medames:
Traditional Arabic foul medames with vegetable condiments, garlic,
cumin and olive oil

Greek salad
Feta cheese, tomato, onions, cucumber, kalamata olives and oregano 

Gavurdağı salad
Chopped tomatoes, cucumber, walnut, flavored with pomegranate
molasses and olive oil, served with grated beyaz cheese  

Caesar salad with poached eggs and condiments: 
o  add chicken 1OMR

o  add prawns  2OMR

Selection of cold mezzah
Hummus, fattoush, moutabel, tabouleh & pickles, stuffed vine leaves 

HOT BITES:
Available from 11:00am – 11:00pm daily

BBQ chicken wings
Grilled chicken wings, accompanied by potato wedges and BBQ sauce

Spring rolls
Served with sweet chilli sauce 

Selection of hot mezzah
Spinach fatayer, meat sambousek, cheese rolls & kibbeh

SANDWICHES:
Available from 11:00am – 11:00pm daily

Classic club sandwich: 
Toasted white bread with herb marinated grilled chicken breast
pan-fried turkey bacon, fried egg, sliced tomato, cucumber & lettuce  

Paneer tikka wrap:
Masala marinated paneer cheese wrapped in tortilla bread 

A LA CARTE 
Available from 11:00am – 11:00pm daily

SOUPS:

Shorba adas: 
Lentil soup with coriander croutons

Soup of the day: 
Please ask for daily special soup of the day

APPETIZERS & SALADS:
Available from 11:00am – 11:00pm daily

Variety of smoked and cured salmon 
With toasted poppy seed bagel, horseradish cream and caper berry

Bu�alo mozzarella with tomatoes:      
Tossed green leaves in basil pesto dressing, served with crusty
sun-dried tomato and oregano bread
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Döner dürüm
Sliced chicken with vegetables and kashkaval cheese, wrapped in tortilla,
served with house cut potatoes and cacik  (Yoghurt cucumber sauce)

Steak sandwich
Grilled beef sirloin 160g, baked portobello mushroom, onion compote
in crispy warm baguette bread 

Black angus burger
Black angus patty, sesame brioche bun, gem lettuce, tomato,
onion, veal bacon, red cheddar 

ITALIAN FAVORITES:
Available from 11:00am – 11:00pm daily

Pasta:
Your choice of Pasta
Spaghetti / Penne / Fettuccini

Your choice of sauce
Bolognese - grounded beef minced meat with tomato sauce
Carbonara - beef bacon, cream and egg yolk
Arabiata, spicy tomato sauce 
Pesto - basil pesto
Alfredo - cream mushroom and chicken

PIZZA:
Pizza margherita
Tomato sauce, mozzarella cheese

Pizza pepperoni     
Tomato sauce, mozzarella cheese, beef pastrami, chili oil

Pizza vegetarian
Tomato sauce, mozzarella cheese, grilled zucchini,
eggplant and peppers 

MAIN DISHES 
Available from 11:00am – 11:00pm daily

Turkish mix grill
Shish Tavuk, Lamb chops, Adana Kebab, kofte, served with grilled
vegetables and bulgur pilav 

Mix seafood grill
Grilled Sea bass, salmon, lobster & tiger prawns served with
steamed rice, Steamed vegetables, French fries & saffron lemon sauce 

Chicken schnitzel 
Served with Wien style potato salad, lemon wedge

Butter chicken 
Indian spiced chicken tikka in tomato butter gravy served with Indian
bread with steamed rice

Choice of Biryani with traditional condiments: 
Lamb: 05.5    |   Prawn: 06.0   |   Chicken: 04.5   |   Vegetable: 04.0

Kadai Paneer
Punjabi curry, panner & vegetables cooked in ground masala,
served with steam rice

FROM OUR GRILL:

Australian beef tenderloin steak 220g  

Norwegian salmon �llet 200g 

Grilled tiger prawns 4 pcs 
Our grill dishes served with choice of one side dish & one sauce

Side (Choose two)
Sweet potato fries / mashed potato / sauté mushroom / asparagus / 
fresh garden leaves / wilted spinach 

Sauces (Choose One)
Béarnaise sauce / mushroom sauce / pepper sauce / demi-glace
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Side (Choose two)
Sweet potato fries / mashed potato / sauté mushroom / asparagus / 
fresh garden leaves / wilted spinach 

Sauces (Choose One)
Béarnaise sauce / mushroom sauce / pepper sauce / demi-glace

04.0 OMR

05.5 OMR

05.0 OMR

4.0 OMR

4.5 OMR

4.0 OMR

4.0 OMR

4.5 OMR

04.0 OMR

04.5 OMR

04.5 OMR

08.5 OMR

13.0 OMR

04.5 OMR

06.0 OMR

04.0 OMR

11.0 OMR

08.5 OMR

09.0 OMR

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

TANDOOR:

Chicken malay tikka: 
Boneless chicken thigh marinated in yoghurt, cheese, 
coriander and cheese

Achari paneer tikka:
Cubes of Indian paneer cheese in achari masala 

Tandoori lamb chops: 
Indian spiced New Zealand lamb chops 

All tandoori dishes served with chilled onion rings, lemon wedge
and mint chutney

JUNIOR’S MENU:

Chicken nuggets / French fries 

Mini beef burger / French fries      

Mac & Cheese
Macaroni pasta / creamy cheese sauce  

Potato wedges or French fries 
Ketchup & mayonnaise 

DESSERTS: 
Available from 11:00am – 11:00pm daily

Warm apple tart: 
Vanilla sauce 

�e �owerpot tiramisu: 
Soft coffee disc, mascarpone mousse, chocolate soil

Chocolate brownies:
Mix berries compote

Umm Ali
Warm sweet Arabic milk pudding with dry nuts

Turkish delight:
Selection of mix Turkish Baklava platter

Ice cream / Per scoop
Vanilla /Butter pecan/Chocolate/Chocolate chip cookie/Strawberry

Fruit platter 
Seasonal sliced fruit platter

NIGHT MENU: 
All dishes will be served between 11:00 pm to 06:00 am only

Soup of the day: 
Please ask for daily special soup of the day  

APPETIZERS & SALAD

Greek salad 
Feta cheese, tomato, onions, cucumber, kalamata olives and oregano 

Caesar salad with poached eggs and condiments
o  add chicken 1OMR

o  add prawns  2OMR

Selection of hot and cold mezzeh:
Hummus, fattoush, moutabel, tabbouleh, Kibbeh and sambousek 

MAIN DISHES:

Classic club sandwich:
Toasted white bread with herb marinated grilled chicken breast
pan-fried turkey bacon, fried egg, sliced tomato, cucumber & lettuce  

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

05.0 OMR

04.0 OMR

08.5 OMR

04.0 OMR

04.0 OMR

03.5 OMR

02.5 OMR

04.0 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

04.5 OMR

01.0 OMR

03.5 OMR

02.5 OMR

04.0 OMR

04.0 OMR

05.0 OMR

04.5 OMR



Black angus burger:
Black angus patty, sesame brioche bun, gem lettuce, tomato,
onion, red cheddar, mayonnaise, ketchups, Gherkin pickles,
coleslaw hand cut fries

Paneer tikka wrap 
Masala marinated Paneer cheese wrapped in tortilla bread

Potato wedges or french fries
Ketchup and mayonnaise

Create your favorite pasta
Spaghetti / Penne / Fettuccini

Your choice of sauce: 
Bolognese: 04.0  |  Spicy Arabiata: 04.0  |  Pesto: 04.0  |  Alfredo: 04.5

Choice of Biryani with traditional condiments: 
Lamb: 05.5  |   Prawn: 06.0   |   Chicken: 04.5   |   Vegetable: 04.0 

DESSERT: 

�e �owerpot tiramisu: 
soft coffee disc, mascarpone mousse, chocolate soil 

Umm Ali: 
Warm sweet Arabic milk pudding with dry nuts

Fruit platter 
Seasonal sliced fruit platter

HOT BEVERAGE

Co�ee selections
Americano 
Espresso
Turkish coffee 
Double Espresso
Cappuccino 
Café latte
Mochaccino 
Hot Chocolate 

Tea selections
Darjeeling tea I Green tea I Ceylon I Earl Grey I Lemon I Chamomile
Masala tea   

05.0 OMR

04.0 OMR

02.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

01.4 OMR

01.4 OMR

01.5 OMR

01.7 OMR

01.6 OMR

01.6 OMR

01.9 OMR

01.7 OMR 

01.4 OMR

Cold Beverages: 

Red bull
Pepsi, Marinda, 7up, Diet Pepsi
Soda
Iced tea

Fresh Juices 
(Please check with your Room Service for seasonal options)

Bottled water 
Acqua panna (L)
Acqua Panna (s)
Local (L)
Local (S)

Sparkling water 
S.Pellegrino (L)
S.Pellegrino (S)
Perrier (750 ml)
Perrier (330 ml)

Milk Shakes / Smoothies  
Choice of milkshakes (chocolate, mocha, strawberry) 
Choice of smoothies (mango, strawberry, banana)

Mocktails

Mai Tai
Pineapple juice, orange juice, grenadine and coconut cream

Cinderella
Orange juice, pineapple juice, lemon juice, topped
with ginger ale and grenadine syrup  

Mojito
Fresh lime juice, springs of mint sugar and soda water  

Mint water melon cooler 
Watermelon juice fresh, lemon juice with mint  
  

02.2 OMR
01.5 OMR
01.5 OMR
02.0 OMR

02.0 OMR

02.0 OMR

01.3 OMR

01.5 OMR

01.0 OMR

02.0 OMR

01.5 OMR

02.0 OMR

01.3 OMR

02.0 OMR

02.3 OMR

02.3 OMR

02.3 OMR

02.2 OMR

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

TANDOOR:

Chicken malay tikka: 
Boneless chicken thigh marinated in yoghurt, cheese, 
coriander and cheese

Achari paneer tikka:
Cubes of Indian paneer cheese in achari masala 

Tandoori lamb chops: 
Indian spiced New Zealand lamb chops 

All tandoori dishes served with chilled onion rings, lemon wedge
and mint chutney

JUNIOR’S MENU:

Chicken nuggets / French fries 

Mini beef burger / French fries      

Mac & Cheese
Macaroni pasta / creamy cheese sauce  

Potato wedges or French fries 
Ketchup & mayonnaise 

DESSERTS: 
Available from 11:00am – 11:00pm daily

Warm apple tart: 
Vanilla sauce 

�e �owerpot tiramisu: 
Soft coffee disc, mascarpone mousse, chocolate soil

Chocolate brownies:
Mix berries compote

Umm Ali
Warm sweet Arabic milk pudding with dry nuts

Turkish delight:
Selection of mix Turkish Baklava platter

Ice cream / Per scoop
Vanilla /Butter pecan/Chocolate/Chocolate chip cookie/Strawberry

Fruit platter 
Seasonal sliced fruit platter

NIGHT MENU: 
All dishes will be served between 11:00 pm to 06:00 am only

Soup of the day: 
Please ask for daily special soup of the day  

APPETIZERS & SALAD

Greek salad 
Feta cheese, tomato, onions, cucumber, kalamata olives and oregano 

Caesar salad with poached eggs and condiments
o  add chicken 1OMR

o  add prawns  2OMR

Selection of hot and cold mezzeh:
Hummus, fattoush, moutabel, tabbouleh, Kibbeh and sambousek 

MAIN DISHES:

Classic club sandwich:
Toasted white bread with herb marinated grilled chicken breast
pan-fried turkey bacon, fried egg, sliced tomato, cucumber & lettuce  

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

05.0 OMR

04.0 OMR

08.5 OMR

04.0 OMR

04.0 OMR

03.5 OMR

02.5 OMR

04.0 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

04.5 OMR

01.0 OMR

03.5 OMR

02.5 OMR

04.0 OMR

04.0 OMR

05.0 OMR

04.5 OMR



Black angus burger:
Black angus patty, sesame brioche bun, gem lettuce, tomato,
onion, red cheddar, mayonnaise, ketchups, Gherkin pickles,
coleslaw hand cut fries

Paneer tikka wrap 
Masala marinated Paneer cheese wrapped in tortilla bread

Potato wedges or french fries
Ketchup and mayonnaise

Create your favorite pasta
Spaghetti / Penne / Fettuccini

Your choice of sauce: 
Bolognese: 04.0  |  Spicy Arabiata: 04.0  |  Pesto: 04.0  |  Alfredo: 04.5

Choice of Biryani with traditional condiments: 
Lamb: 05.5  |   Prawn: 06.0   |   Chicken: 04.5   |   Vegetable: 04.0 

DESSERT: 

�e �owerpot tiramisu: 
soft coffee disc, mascarpone mousse, chocolate soil 

Umm Ali: 
Warm sweet Arabic milk pudding with dry nuts

Fruit platter 
Seasonal sliced fruit platter

HOT BEVERAGE

Co�ee selections
Americano 
Espresso
Turkish coffee 
Double Espresso
Cappuccino 
Café latte
Mochaccino 
Hot Chocolate 

Tea selections
Darjeeling tea I Green tea I Ceylon I Earl Grey I Lemon I Chamomile
Masala tea   

05.0 OMR

04.0 OMR

02.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

01.4 OMR

01.4 OMR

01.5 OMR

01.7 OMR

01.6 OMR

01.6 OMR

01.9 OMR

01.7 OMR 

01.4 OMR

Cold Beverages: 

Red bull
Pepsi, Marinda, 7up, Diet Pepsi
Soda
Iced tea

Fresh Juices 
(Please check with your Room Service for seasonal options)

Bottled water 
Acqua panna (L)
Acqua Panna (s)
Local (L)
Local (S)

Sparkling water 
S.Pellegrino (L)
S.Pellegrino (S)
Perrier (750 ml)
Perrier (330 ml)

Milk Shakes / Smoothies  
Choice of milkshakes (chocolate, mocha, strawberry) 
Choice of smoothies (mango, strawberry, banana)

Mocktails

Mai Tai
Pineapple juice, orange juice, grenadine and coconut cream

Cinderella
Orange juice, pineapple juice, lemon juice, topped
with ginger ale and grenadine syrup  

Mojito
Fresh lime juice, springs of mint sugar and soda water  

Mint water melon cooler 
Watermelon juice fresh, lemon juice with mint  
  

02.2 OMR
01.5 OMR
01.5 OMR
02.0 OMR

02.0 OMR

02.0 OMR

01.3 OMR

01.5 OMR

01.0 OMR

02.0 OMR

01.5 OMR

02.0 OMR

01.3 OMR

02.0 OMR

02.3 OMR

02.3 OMR

02.3 OMR

02.2 OMR

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge



Black angus burger:
Black angus patty, sesame brioche bun, gem lettuce, tomato,
onion, red cheddar, mayonnaise, ketchups, Gherkin pickles,
coleslaw hand cut fries

Paneer tikka wrap 
Masala marinated Paneer cheese wrapped in tortilla bread

Potato wedges or french fries
Ketchup and mayonnaise

Create your favorite pasta
Spaghetti / Penne / Fettuccini

Your choice of sauce: 
Bolognese: 04.0  |  Spicy Arabiata: 04.0  |  Pesto: 04.0  |  Alfredo: 04.5

Choice of Biryani with traditional condiments: 
Lamb: 05.5  |   Prawn: 06.0   |   Chicken: 04.5   |   Vegetable: 04.0 

DESSERT: 

�e �owerpot tiramisu: 
soft coffee disc, mascarpone mousse, chocolate soil 

Umm Ali: 
Warm sweet Arabic milk pudding with dry nuts

Fruit platter 
Seasonal sliced fruit platter

HOT BEVERAGE

Co�ee selections
Americano 
Espresso
Turkish coffee 
Double Espresso
Cappuccino 
Café latte
Mochaccino 
Hot Chocolate 

Tea selections
Darjeeling tea I Green tea I Ceylon I Earl Grey I Lemon I Chamomile
Masala tea   

05.0 OMR

04.0 OMR

02.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

03.5 OMR

01.4 OMR

01.4 OMR

01.5 OMR

01.7 OMR

01.6 OMR

01.6 OMR

01.9 OMR

01.7 OMR 

01.4 OMR

Cold Beverages: 

Red bull
Pepsi, Marinda, 7up, Diet Pepsi
Soda
Iced tea

Fresh Juices 
(Please check with your Room Service for seasonal options)

Bottled water 
Acqua panna (L)
Acqua Panna (s)
Local (L)
Local (S)

Sparkling water 
S.Pellegrino (L)
S.Pellegrino (S)
Perrier (750 ml)
Perrier (330 ml)

Milk Shakes / Smoothies  
Choice of milkshakes (chocolate, mocha, strawberry) 
Choice of smoothies (mango, strawberry, banana)

Mocktails

Mai Tai
Pineapple juice, orange juice, grenadine and coconut cream

Cinderella
Orange juice, pineapple juice, lemon juice, topped
with ginger ale and grenadine syrup  

Mojito
Fresh lime juice, springs of mint sugar and soda water  

Mint water melon cooler 
Watermelon juice fresh, lemon juice with mint  
  

02.2 OMR
01.5 OMR
01.5 OMR
02.0 OMR

02.0 OMR

02.0 OMR

01.3 OMR

01.5 OMR

01.0 OMR

02.0 OMR

01.5 OMR

02.0 OMR

01.3 OMR

02.0 OMR

02.3 OMR

02.3 OMR

02.3 OMR

02.2 OMR

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

Chef's Recommendation                        Gluten free                          Contains Nuts                     Vegetarian
All prices are in Omani Riyal exclude of 9% Government taxes & 8% Service charge

الحلوى:

التيراميسو: 
قهوة، كريمة جبن الموسكاربوني، بودرة الشوكوالته

أم علي:
بودنج الحليب المحلى الدافئ مع المكسرات الجافة

طبق فاكهة:
طبق شرائح الفواكه الموسمية

قائمة المشروبات
المشروبات الساخنة:

خيارات القهوة:
أمريكانو
اسبريسو

قهوة تركية
دبل اسبريسو

كابتشينو
كافيه التيه
موكاتشينو
شوكوالته 

خيارات الشاي:
شاي دارجيلنج  |  شاي أخضر  | شاي سيالني | ايرلي جراي | ليمون | بابونج

شاي هندي حار (ماساال)
شكوالته ساخنة

المشروبات الباردة:
ريد بول

بيبسي ، ميرندا ، 7 أب ، دايت بيبسي
صودا

ليمون بالنعناع
شاي مثلج

عصير فواكه طازج:
(يرجى مراجعة القائمون على الخدمة الخاص بكم لمعرفة الخيارات الموسمية)

ماء:
أكوا بانا (كبيرة)

أكوا بانا (صغيرة)
محلي (كبيرة)

محلي (صغيرة)

مياه غازية:
سان بلجرينو (كبيرة)

سان بلجرينو (صغيرة)
بيريه (٧٥٠ مل)
بيريه (٣٣٠ مل)

ميلك شيك | سموزيس
اختيارات من الميلك شيك (الشوكوالته ، الموكا ، الفراولة)

اختيار العصائر (مانجو ، فراولة ، موز)

موكتيل الكالسيكي:
ماي تاي:

عصير أناناس ، عصير برتقال ، رمان وكريمة جوز الهند

سندريال:
عصير برتقال ، عصير أناناس ، عصير ليمون ، مغطى بزبدة الزنجبيل وشراب الرمان

موخيتو:
عصير ليمون طازج، نعناع، سكر، صودا

البطيخ مع النعناع المنعش:
عصير بطيخ طازج، عصير ليمون مع النعناع 

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا§سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا§سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

01.4  ر.ع.

01.4  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.7  ر.ع.

01.6  ر.ع.

01.6  ر.ع.

01.9  ر.ع.

01.7  ر.ع.

01.4  ر.ع.

02.2  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.5  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

01.3  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.0  ر.ع.

02.0 ر.ع.

01.5 ر.ع.

02.0 ر.ع.

01.3 ر.ع.

02.0 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.2 ر.ع.



الحلوى:

التيراميسو: 
قهوة، كريمة جبن الموسكاربوني، بودرة الشوكوالته

أم علي:
بودنج الحليب المحلى الدافئ مع المكسرات الجافة

طبق فاكهة:
طبق شرائح الفواكه الموسمية

قائمة المشروبات
المشروبات الساخنة:

خيارات القهوة:
أمريكانو
اسبريسو

قهوة تركية
دبل اسبريسو

كابتشينو
كافيه التيه
موكاتشينو
شوكوالته 

خيارات الشاي:
شاي دارجيلنج  |  شاي أخضر  | شاي سيالني | ايرلي جراي | ليمون | بابونج

شاي هندي حار (ماساال)
شكوالته ساخنة

المشروبات الباردة:
ريد بول

بيبسي ، ميرندا ، 7 أب ، دايت بيبسي
صودا

ليمون بالنعناع
شاي مثلج

عصير فواكه طازج:
(يرجى مراجعة القائمون على الخدمة الخاص بكم لمعرفة الخيارات الموسمية)

ماء:
أكوا بانا (كبيرة)

أكوا بانا (صغيرة)
محلي (كبيرة)

محلي (صغيرة)

مياه غازية:
سان بلجرينو (كبيرة)

سان بلجرينو (صغيرة)
بيريه (٧٥٠ مل)
بيريه (٣٣٠ مل)

ميلك شيك | سموزيس
اختيارات من الميلك شيك (الشوكوالته ، الموكا ، الفراولة)

اختيار العصائر (مانجو ، فراولة ، موز)

موكتيل الكالسيكي:
ماي تاي:

عصير أناناس ، عصير برتقال ، رمان وكريمة جوز الهند

سندريال:
عصير برتقال ، عصير أناناس ، عصير ليمون ، مغطى بزبدة الزنجبيل وشراب الرمان

موخيتو:
عصير ليمون طازج، نعناع، سكر، صودا

البطيخ مع النعناع المنعش:
عصير بطيخ طازج، عصير ليمون مع النعناع 

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا§سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا§سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

01.4  ر.ع.

01.4  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.7  ر.ع.

01.6  ر.ع.

01.6  ر.ع.

01.9  ر.ع.

01.7  ر.ع.

01.4  ر.ع.

02.2  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.5  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

01.3  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.0  ر.ع.

02.0 ر.ع.

01.5 ر.ع.

02.0 ر.ع.

01.3 ر.ع.

02.0 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.2 ر.ع.



يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

ماك والجبن:
معكرونة / صلصة كريمة  الجبن

قطع البطاطس أو بطاطا مقلية
كاتشاب و مايونيز

الحلــويـــــات:

تارت التفاح الدافيء:
صلصة الفانيليا

التيراميسو:
قهوة، كريمة جبن الموسكاربوني و بودرة الشوكوالته

براونيز الشوكوالته:
كومبوت مزيج من  التوت البري

أم علي:
بودنج الحليب المحلى الدافئ مع المكسرات الجافة

الراحة التركية:
مختارات من طبق البقالوة التركية

ا�يس كريم / لكل مغرفة:
 | الشوكوالته  كوكيز  رقائق   | الشوكوالته   | االمريكي  الجوز   – البيكان  زبدة   | الفانيليا 

الفراولة

فوندون الشوكوالته
مع آيس كريم الفانيال

طبق فاكهة:
طبق شرائح الفواكه الموسمية

القائمة الليلية:

حساء اليوم:
يرجى السؤال عن الحساء اليومي

03.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

04.5 ر.ع.

01.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

 
03.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

المقبالت والسلطة:

سلطة يونانية:
جبنة الفيتا، الطماطم، البصل، الخيار، زيتون كاالماتا وا¦وريغانو

سلطة سيزر بالبيض المسلوق والتوابل:
o  بالدجاج:         1 ر .ع  
o  بالروبيان:        2 ر .ع

مختارات من المقبالت الساخنة والباردة:
حمص، فتوش، متبل، تبولة، كبة والسامبوسك 

ا¤طباق الرئيسية:

كلوب ساندويش الكالسيكي:
توست أبيض محمص، صــدر دجـــاج مشــوي متبل با¦عشـــاب، لحم ديك رومي مقدد 

(باكون) مقلي ، بيض مقلي ، شرائح الطماطم ، خيار و خس

برجر  ا¤نجوس ا¤سود: 
بتلو  لحم  بصل،  طماطم،  خس،  السمسم،  مع  بريوش  خبز   ، ا¦سود  ا¦نجوس  برجر 

مقدد (باكون)، جبن شيدر أحمر

جبن البانير (تيكا) :
ماساال جبنة البانير المتبلة في خبز التورتيال 

بطاطا ويدجز أو بطاطا مقلية:
الكاتشب والمايونيز

إختار المعكرونة المفضلة لديك:
السباغيتي / بيني / فيتوتشيني

اختيارك من الصلصة:
بولونيز: 04.0   |   حار أرابياتا: 04.0   |   ريحان  وطماطم: 04.0    |    ألفريدو: 04.5

خيارات من ا¤رز البرياني مع البهارات التقليدية:
لحم الضأن: 05.5   |   جمبري: 06.0   |   دجاج: 04.5   |   خضار: 04.0

يوميًا بين الساعة 11:00 ليًال إلى الساعة 06:00 صباحًا. 

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¤سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¤سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

الحلوى:

التيراميسو: 
قهوة، كريمة جبن الموسكاربوني، بودرة الشوكوالته

أم علي:
بودنج الحليب المحلى الدافئ مع المكسرات الجافة

طبق فاكهة:
طبق شرائح الفواكه الموسمية

قائمة المشروبات
المشروبات الساخنة:

خيارات القهوة:
أمريكانو
اسبريسو

قهوة تركية
دبل اسبريسو

كابتشينو
كافيه التيه
موكاتشينو
شوكوالته 

خيارات الشاي:
شاي دارجيلنج  |  شاي أخضر  | شاي سيالني | ايرلي جراي | ليمون | بابونج

شاي هندي حار (ماساال)
شكوالته ساخنة

المشروبات الباردة:
ريد بول

بيبسي ، ميرندا ، 7 أب ، دايت بيبسي
صودا

ليمون بالنعناع
شاي مثلج

عصير فواكه طازج:
(يرجى مراجعة القائمون على الخدمة الخاص بكم لمعرفة الخيارات الموسمية)

ماء:
أكوا بانا (كبيرة)

أكوا بانا (صغيرة)
محلي (كبيرة)

محلي (صغيرة)

مياه غازية:
سان بلجرينو (كبيرة)

سان بلجرينو (صغيرة)
بيريه (٧٥٠ مل)
بيريه (٣٣٠ مل)

ميلك شيك | سموزيس
اختيارات من الميلك شيك (الشوكوالته ، الموكا ، الفراولة)

اختيار العصائر (مانجو ، فراولة ، موز)

موكتيل الكالسيكي:
ماي تاي:

عصير أناناس ، عصير برتقال ، رمان وكريمة جوز الهند

سندريال:
عصير برتقال ، عصير أناناس ، عصير ليمون ، مغطى بزبدة الزنجبيل وشراب الرمان

موخيتو:
عصير ليمون طازج، نعناع، سكر، صودا

البطيخ مع النعناع المنعش:
عصير بطيخ طازج، عصير ليمون مع النعناع 

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا§سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا§سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

01.4  ر.ع.

01.4  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.7  ر.ع.

01.6  ر.ع.

01.6  ر.ع.

01.9  ر.ع.

01.7  ر.ع.

01.4  ر.ع.

02.2  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.5  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

02.0  ر.ع.

01.3  ر.ع.

01.5  ر.ع.

01.0  ر.ع.

02.0 ر.ع.

01.5 ر.ع.

02.0 ر.ع.

01.3 ر.ع.

02.0 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.3 ر.ع.

02.2 ر.ع.



يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

ماك والجبن:
معكرونة / صلصة كريمة  الجبن

قطع البطاطس أو بطاطا مقلية
كاتشاب و مايونيز

الحلــويـــــات:

تارت التفاح الدافيء:
صلصة الفانيليا

التيراميسو:
قهوة، كريمة جبن الموسكاربوني و بودرة الشوكوالته

براونيز الشوكوالته:
كومبوت مزيج من  التوت البري

أم علي:
بودنج الحليب المحلى الدافئ مع المكسرات الجافة

الراحة التركية:
مختارات من طبق البقالوة التركية

ا�يس كريم / لكل مغرفة:
 | الشوكوالته  كوكيز  رقائق   | الشوكوالته   | االمريكي  الجوز   – البيكان  زبدة   | الفانيليا 

الفراولة

فوندون الشوكوالته
مع آيس كريم الفانيال

طبق فاكهة:
طبق شرائح الفواكه الموسمية

القائمة الليلية:

حساء اليوم:
يرجى السؤال عن الحساء اليومي

03.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

04.5 ر.ع.

01.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

 
03.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

المقبالت والسلطة:

سلطة يونانية:
جبنة الفيتا، الطماطم، البصل، الخيار، زيتون كاالماتا وا¦وريغانو

سلطة سيزر بالبيض المسلوق والتوابل:
o  بالدجاج:         1 ر .ع  
o  بالروبيان:        2 ر .ع

مختارات من المقبالت الساخنة والباردة:
حمص، فتوش، متبل، تبولة، كبة والسامبوسك 

ا¤طباق الرئيسية:

كلوب ساندويش الكالسيكي:
توست أبيض محمص، صــدر دجـــاج مشــوي متبل با¦عشـــاب، لحم ديك رومي مقدد 

(باكون) مقلي ، بيض مقلي ، شرائح الطماطم ، خيار و خس

برجر  ا¤نجوس ا¤سود: 
بتلو  لحم  بصل،  طماطم،  خس،  السمسم،  مع  بريوش  خبز   ، ا¦سود  ا¦نجوس  برجر 

مقدد (باكون)، جبن شيدر أحمر

جبن البانير (تيكا) :
ماساال جبنة البانير المتبلة في خبز التورتيال 

بطاطا ويدجز أو بطاطا مقلية:
الكاتشب والمايونيز

إختار المعكرونة المفضلة لديك:
السباغيتي / بيني / فيتوتشيني

اختيارك من الصلصة:
بولونيز: 04.0   |   حار أرابياتا: 04.0   |   ريحان  وطماطم: 04.0    |    ألفريدو: 04.5

خيارات من ا¤رز البرياني مع البهارات التقليدية:
لحم الضأن: 05.5   |   جمبري: 06.0   |   دجاج: 04.5   |   خضار: 04.0

يوميًا بين الساعة 11:00 ليًال إلى الساعة 06:00 صباحًا. 

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¤سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¤سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.



يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

ماك والجبن:
معكرونة / صلصة كريمة  الجبن

قطع البطاطس أو بطاطا مقلية
كاتشاب و مايونيز

الحلــويـــــات:

تارت التفاح الدافيء:
صلصة الفانيليا

التيراميسو:
قهوة، كريمة جبن الموسكاربوني و بودرة الشوكوالته

براونيز الشوكوالته:
كومبوت مزيج من  التوت البري

أم علي:
بودنج الحليب المحلى الدافئ مع المكسرات الجافة

الراحة التركية:
مختارات من طبق البقالوة التركية

ا�يس كريم / لكل مغرفة:
 | الشوكوالته  كوكيز  رقائق   | الشوكوالته   | االمريكي  الجوز   – البيكان  زبدة   | الفانيليا 

الفراولة

فوندون الشوكوالته
مع آيس كريم الفانيال

طبق فاكهة:
طبق شرائح الفواكه الموسمية

القائمة الليلية:

حساء اليوم:
يرجى السؤال عن الحساء اليومي

03.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

04.5 ر.ع.

01.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

 
03.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

المقبالت والسلطة:

سلطة يونانية:
جبنة الفيتا، الطماطم، البصل، الخيار، زيتون كاالماتا وا¦وريغانو

سلطة سيزر بالبيض المسلوق والتوابل:
o  بالدجاج:         1 ر .ع  
o  بالروبيان:        2 ر .ع

مختارات من المقبالت الساخنة والباردة:
حمص، فتوش، متبل، تبولة، كبة والسامبوسك 

ا¤طباق الرئيسية:

كلوب ساندويش الكالسيكي:
توست أبيض محمص، صــدر دجـــاج مشــوي متبل با¦عشـــاب، لحم ديك رومي مقدد 

(باكون) مقلي ، بيض مقلي ، شرائح الطماطم ، خيار و خس

برجر  ا¤نجوس ا¤سود: 
بتلو  لحم  بصل،  طماطم،  خس،  السمسم،  مع  بريوش  خبز   ، ا¦سود  ا¦نجوس  برجر 

مقدد (باكون)، جبن شيدر أحمر

جبن البانير (تيكا) :
ماساال جبنة البانير المتبلة في خبز التورتيال 

بطاطا ويدجز أو بطاطا مقلية:
الكاتشب والمايونيز

إختار المعكرونة المفضلة لديك:
السباغيتي / بيني / فيتوتشيني

اختيارك من الصلصة:
بولونيز: 04.0   |   حار أرابياتا: 04.0   |   ريحان  وطماطم: 04.0    |    ألفريدو: 04.5

خيارات من ا¤رز البرياني مع البهارات التقليدية:
لحم الضأن: 05.5   |   جمبري: 06.0   |   دجاج: 04.5   |   خضار: 04.0

يوميًا بين الساعة 11:00 ليًال إلى الساعة 06:00 صباحًا. 

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¤سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¤سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.



ا�فضل من ا�طباق االيطالية:

المعكرونة:
إختيارك من المعكرونة:

معكرونة / بيني / فيتوتشيني

إختيارك من الصلصة:
بولونيــز: لحم بقري مفروم و مطهو مع صلصة الطماطم

كاربونارا: لحم بقري مقدد - باكون مع كريمة وصفار البيض
ارابيـاتــــا: صلصة الطماطم الحارة 

بيستــــو: مع صلصة الريحان 
الفريــدو: كريم الفطر والدجاج

بيتــــزا:
بيتزا مارجريتا:

صلصة الطماطم و جبنة الموزاريال

بيتزا ببروني:
صلصة الطماطم ، جبنة موزاريال ، بسطرمة لحم البقر ، زيت الفلفل الحار

بيتزا الخضار:
صلصة الطماطم، جبنة موزاريال، كوسة مشوية، باذنجان و فلفل

ا�طباق الرئيسية:

مشويات تركية مشكلة:
الخضار  مع  تقدم  كفتة،  كباب،  أضنة  (كاستيليته)،  الغنم  أضلع  تاووك،  شيش  دجاج 

المشوية و بيالف برغل

مشويات بحرية مشكلة:
باس البحر المشوي، سمك السلمون، البستر، القريدس – الروبيان تقدم مع ا¥رز المطهو 

على البخار، الخضار على البخار، والبطاطس المقلية وصلصة الليمون مع الزعفران
 

اسكالوب الدجاج:
تقدم مع سلطة بطاطس فيينا وقطع الليمون

دجاج الزبدة:
دجاج تيكا هندي متبل في صلصة زبدة الطماطم يقدم مع الخبز الهندي و ا¥رز المطهو على البخار

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

خيارات من ا�رز البرياني مع البهارات التقليدية:
لحم الضأن: 5.5   |   جمبري: 6.0   |   دجاج: 4.5   |   خضار: 4.0

كاداي بانير:
مساال الكاري البنجابي، جبن البانير وخضار مساال ، تقدم مع أرز مطهو على البخار

مشوياتنا:

شريحة تندرلون من لحم البقر االسترالي 220 جرام:

فيليه سمك السلمون النرويجي 200 جم:

القريدس - الروبيان المشوي:
أطباق الشواء الخاصة بنا تقدم مع خيار من طبق جانبي واحد وصلصة واحدة

أطباق جانبية (إختيارك من إثنين):
بطاطا حلوة | بطاطس مهروسة | فطر سوتيه | هليون | أوراق خضراء طازجة | سبانخ 

الصلصات (إختيارك من إثنين):
صلصة البيرنيز | صلصة الفطر | صلصة الفلفل | ديمي جالس

تنور – تاندور:

تيكا دجاج المالي:
فخذ الدجاج من غيرعظم متبل بلبن الزبادي، الجبن والكزبرة 

تيكا بانير أشاري:
مكعبات جبن بانير في أشاري مساال

تاندور لحم الضأن:
أضلع لحم الضأن النيوزيلندي المتبلة على الطريقة الهندية

جميع أطباق التندوري تقدم مع حلقات البصل المبردة، الليمون وصلصة النعناع

قائمة  ا�طفال

دجاج ناجيت / بطاطس مقلية
 

ميني برجر لحم / بطاطس مقلية

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.5 ر.ع.

08.5 ر.ع.

13.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

06.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

11.0 ر.ع.

08.5 ر.ع.

09.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

08.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.



ا�فضل من ا�طباق االيطالية:

المعكرونة:
إختيارك من المعكرونة:

معكرونة / بيني / فيتوتشيني

إختيارك من الصلصة:
بولونيــز: لحم بقري مفروم و مطهو مع صلصة الطماطم

كاربونارا: لحم بقري مقدد - باكون مع كريمة وصفار البيض
ارابيـاتــــا: صلصة الطماطم الحارة 

بيستــــو: مع صلصة الريحان 
الفريــدو: كريم الفطر والدجاج

بيتــــزا:
بيتزا مارجريتا:

صلصة الطماطم و جبنة الموزاريال

بيتزا ببروني:
صلصة الطماطم ، جبنة موزاريال ، بسطرمة لحم البقر ، زيت الفلفل الحار

بيتزا الخضار:
صلصة الطماطم، جبنة موزاريال، كوسة مشوية، باذنجان و فلفل

ا�طباق الرئيسية:

مشويات تركية مشكلة:
الخضار  مع  تقدم  كفتة،  كباب،  أضنة  (كاستيليته)،  الغنم  أضلع  تاووك،  شيش  دجاج 

المشوية و بيالف برغل

مشويات بحرية مشكلة:
باس البحر المشوي، سمك السلمون، البستر، القريدس – الروبيان تقدم مع ا¥رز المطهو 

على البخار، الخضار على البخار، والبطاطس المقلية وصلصة الليمون مع الزعفران
 

اسكالوب الدجاج:
تقدم مع سلطة بطاطس فيينا وقطع الليمون

دجاج الزبدة:
دجاج تيكا هندي متبل في صلصة زبدة الطماطم يقدم مع الخبز الهندي و ا¥رز المطهو على البخار

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

خيارات من ا�رز البرياني مع البهارات التقليدية:
لحم الضأن: 5.5   |   جمبري: 6.0   |   دجاج: 4.5   |   خضار: 4.0

كاداي بانير:
مساال الكاري البنجابي، جبن البانير وخضار مساال ، تقدم مع أرز مطهو على البخار

مشوياتنا:

شريحة تندرلون من لحم البقر االسترالي 220 جرام:

فيليه سمك السلمون النرويجي 200 جم:

القريدس - الروبيان المشوي:
أطباق الشواء الخاصة بنا تقدم مع خيار من طبق جانبي واحد وصلصة واحدة

أطباق جانبية (إختيارك من إثنين):
بطاطا حلوة | بطاطس مهروسة | فطر سوتيه | هليون | أوراق خضراء طازجة | سبانخ 

الصلصات (إختيارك من إثنين):
صلصة البيرنيز | صلصة الفطر | صلصة الفلفل | ديمي جالس

تنور – تاندور:

تيكا دجاج المالي:
فخذ الدجاج من غيرعظم متبل بلبن الزبادي، الجبن والكزبرة 

تيكا بانير أشاري:
مكعبات جبن بانير في أشاري مساال

تاندور لحم الضأن:
أضلع لحم الضأن النيوزيلندي المتبلة على الطريقة الهندية

جميع أطباق التندوري تقدم مع حلقات البصل المبردة، الليمون وصلصة النعناع

قائمة  ا�طفال

دجاج ناجيت / بطاطس مقلية
 

ميني برجر لحم / بطاطس مقلية

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.5 ر.ع.

08.5 ر.ع.

13.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

06.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

11.0 ر.ع.

08.5 ر.ع.

09.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

08.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.



البان كيك بالحليب والزبدة يقدم مع:
خيارات من مربى الموز / شراب المابل / التوت الطازج / نوتيال / كريمة مخفوقة

فول ُمدمس: 
الفول المدمس العربي التقليدي مع توابل الخضار والثوم والكمون وزيت الزيتون

علــــى الطلـــــب
الشوربــــات

شوربة  العدس: 
شوربة العدس مع قطع خبز الكزبرة

حساء اليوم 
يرجى طلب نوع الحساء اليومي الخاص 

المقبالت والسلطات

مجموعة متنوعة من سمك السلمون المدخن والمملح: 
مع خبز الباقل المحمص ومغطى بالبذور، كريمة هورسراديش وكرز التوت البري

بوفالو موزاريال مع الطماطم:
الطماطم  مع  تقدم  (الريحان)،  بالبازيليك  البيستو  خل  في  مخلطة  خضراء  أوراق 

المجففة وخبز ا»وريجانو

سلطة يونانية:
جبنة الفيتا، الطماطم، البصل، الخيار، زيتون كاالماتا وا»وريغانو

سلطة  قافورداغي:
الزيتــــون،  وزيـــت  الرمـــان  دبس  بنكهـة  الجمل)  (عين  جـوز  خيار،  مقطعــة،  طمـاطم 

تقدم مع جبن البياز المبشور

سلطة سيزر بالبيض المسلوق والتوابل:
o  بالدجاج:         1 ر .ع  
o  بالروبيان:        2 ر .ع

مختارات من المقبالت الباردة:
حمص ، فتوش ، متبل ، تبولة ، مخلل ، ورق العنب المحشي

مقبالت سـاخنـــــة

أجنحة الدجاج المشوية:
أجنحة دجاج مشوي ، مصحوبة بقطع  البطاطس وصلصة باربكيو

سبرينغ رولز:
لفائف مقلية مع صلصة الفلفل الحلو

مختارات من المقبالت الساخنة:
فطاير السبانخ، سامبوسك باللحم، الجبنة والكبة

ساندويشات

كلوب ساندويش الكالسيكي:
توست أبيض محمص ، صــدر دجـــاج مشــوي متبل با»عشـــاب، لحم ديك رومي مقدد 

(باكون) مقلي ، بيض مقلي ، شرائح الطماطم ، خيار و خس

جبن البانير (تيكا) :
ماساال جبنة البانير المتبلة في خبز التورتيال 

دونر دورم: 
بطاطس  مع  تقدم  التورتيال،  خبز  في  القشقوان،  وجبنة  الخضار  مع  دجاج  شرائح 

مقطعة وصلصة الخيار مع  الزبادي

ساندويتش ستيك:
بورتوبيللو، كومبوت بصل في رغيف خبز فرنسي   160 جرام لحم بقري مشوي، فطر 

مقرمش دافىء

برجر  ا¬نجوس ا¬سود: 
بتلو  لحم  بصل،  طماطم،  خس،  السمسم،  مع  بريوش  خبز   ، ا»سود  ا»نجوس  برجر 

مقدد (باكون)، جبن شيدر أحمر

03.5 ر.ع.

03.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.5 ر.ع.

05.0 ر.ع.

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¬سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¬سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

06.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.



البان كيك بالحليب والزبدة يقدم مع:
خيارات من مربى الموز / شراب المابل / التوت الطازج / نوتيال / كريمة مخفوقة

فول ُمدمس: 
الفول المدمس العربي التقليدي مع توابل الخضار والثوم والكمون وزيت الزيتون

علــــى الطلـــــب
الشوربــــات

شوربة  العدس: 
شوربة العدس مع قطع خبز الكزبرة

حساء اليوم 
يرجى طلب نوع الحساء اليومي الخاص 

المقبالت والسلطات

مجموعة متنوعة من سمك السلمون المدخن والمملح: 
مع خبز الباقل المحمص ومغطى بالبذور، كريمة هورسراديش وكرز التوت البري

بوفالو موزاريال مع الطماطم:
الطماطم  مع  تقدم  (الريحان)،  بالبازيليك  البيستو  خل  في  مخلطة  خضراء  أوراق 

المجففة وخبز ا»وريجانو

سلطة يونانية:
جبنة الفيتا، الطماطم، البصل، الخيار، زيتون كاالماتا وا»وريغانو

سلطة  قافورداغي:
الزيتــــون،  وزيـــت  الرمـــان  دبس  بنكهـة  الجمل)  (عين  جـوز  خيار،  مقطعــة،  طمـاطم 

تقدم مع جبن البياز المبشور

سلطة سيزر بالبيض المسلوق والتوابل:
o  بالدجاج:         1 ر .ع  
o  بالروبيان:        2 ر .ع

مختارات من المقبالت الباردة:
حمص ، فتوش ، متبل ، تبولة ، مخلل ، ورق العنب المحشي

مقبالت سـاخنـــــة

أجنحة الدجاج المشوية:
أجنحة دجاج مشوي ، مصحوبة بقطع  البطاطس وصلصة باربكيو

سبرينغ رولز:
لفائف مقلية مع صلصة الفلفل الحلو

مختارات من المقبالت الساخنة:
فطاير السبانخ، سامبوسك باللحم، الجبنة والكبة

ساندويشات

كلوب ساندويش الكالسيكي:
توست أبيض محمص ، صــدر دجـــاج مشــوي متبل با»عشـــاب، لحم ديك رومي مقدد 

(باكون) مقلي ، بيض مقلي ، شرائح الطماطم ، خيار و خس

جبن البانير (تيكا) :
ماساال جبنة البانير المتبلة في خبز التورتيال 

دونر دورم: 
بطاطس  مع  تقدم  التورتيال،  خبز  في  القشقوان،  وجبنة  الخضار  مع  دجاج  شرائح 

مقطعة وصلصة الخيار مع  الزبادي

ساندويتش ستيك:
بورتوبيللو، كومبوت بصل في رغيف خبز فرنسي   160 جرام لحم بقري مشوي، فطر 

مقرمش دافىء

برجر  ا¬نجوس ا¬سود: 
بتلو  لحم  بصل،  طماطم،  خس،  السمسم،  مع  بريوش  خبز   ، ا»سود  ا»نجوس  برجر 

مقدد (باكون)، جبن شيدر أحمر

03.5 ر.ع.

03.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.5 ر.ع.

05.0 ر.ع.

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¬سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¬سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

06.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

ا�فطار التركي
إختيارك من العصائر:

برتقال، جريب فروت أو عصير تفاح

مختارات من:
زيتون تركي ، طماطم ، خيار ، أجبان اليزيني والديلي، فواكه مجففة، مكسرات، عسل، 

كريمة مخفوقة، سجق مقلي،  زبدة، مختارات من المربى التركي

منيمــن: بيض مخفوق مع الطمـــاطــم والبصـل والفلفــل ا�خضــــر
أو

سيلبير:  بيض مسلوق مغطى بلبن الزبادي، الثوم وزبدة الفلفل الحار

سلة الخبز التركية: السميت، البوغاكا، الخبز التركي، بريوش

إختيارك من المشروبات الساخنة: 
قهوة تركية أو الشاي ا�سود التركي 

ا�فطار العربي

إختيارك من العصائر: 
برتقال، جريب فروت أو عصير تفاح

ا فطار المحلي:
لبنــة، حمــص، زيتــــون أســـود وأخضـر، سلطــــة طماطـــم والخيــــار، فـــول مـدمــــس 

و شكشوكة البيض

مختارات من مخبز الفندق:
بريوش، والخبز العربي ا�بيض وا�سمر، تقدم مع الزبدة والمربى والعسل

إختيارات من المشروبات الساخنة
القهوة الطازجة ، مجموعة مختارة من الشاي والحليب أو الشوكوالته الساخنة

ا�فطار على الطلب
إختيارك من العصير الطازج:

برتقال / بطيخ / ليمون / جزر / طماطم

مختارات لنوع واحد من الحبوب: 
رقائق الذرة كورن فلكس، سبيشال ك ، كرنشي نت، فروستيز، هوني سماك، كورن بوبز، 

ألبران، كريسبي الرز والموسلي: 
حليب كامل الدسم ، حليب قليل الدسم ، حليب خالي الدسم، أو اللبن الزبادي

سلة المخبز: 
كرواسان المحترف ، خبز الشوكوالتة ، فروت دانيش، كونتري رول، وتوست. 

زبدة، مربى وعسل

طبق الفواكه:
طبق شرائح  من الفواكه الموسمية

بيض مسلوق أو مقلي مع ا�فوكادو: 
مغطى برقائق الفلفل الحار على خبز محمص

o  أضف السلمون المدخن:     1 ر .ع  
o  أضف لحم الديك الرومي المقدد (باكون):       1 ر .ع

ثريد الشوفان:
شوفان كويكر، مع الحليب أو الماء، زبيب ذهبي، سكر، قرفة ، فواكه مجففة

عدد ٢ بيض المزرعة المطبوخ على إختيارك:
مقلي / مقلي بالماء / مسلوق / مخفوق / عادي - يقدم مع طماطم مشوية ، هاش 

براون و فطر سوتيه

عجة البيضات الثالث الخاصة بك من اختيارك مع:
جبنة / ديك رومي / فطر / سبانخ / هليون / طماطم / بصل / سلمون مدخن

تقدم مع طماطم مشوية ، هاش براون ، فطر سوتيه

سيلبير:
الثوم وزبدة الفلفل الحار  الزبادي،  وجبة إفطار تركي لذيذ، بيض مسلوق مغطى بلبن 

تقدم مع السميت

منيمن:
بيض تركي مخفوق مع الطماطم والفلفل والبصل مع جبنة الفيتا والبقدونس

بيض بنديكت:
تقدم مع الموفين اÁنجليزي المحمص ، السبانخ ، السلمون والصلصة الهولندية

قـائمــــــــة ا�فـطـــــــار
يقدم يوميًا من الساعة 06:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًايقدم من الساعة 06:00ص - حتى الساعة 11:00 ص يوميًا

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

07.5 ر.ع.

06.5 ر.ع.

02.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.



البان كيك بالحليب والزبدة يقدم مع:
خيارات من مربى الموز / شراب المابل / التوت الطازج / نوتيال / كريمة مخفوقة

فول ُمدمس: 
الفول المدمس العربي التقليدي مع توابل الخضار والثوم والكمون وزيت الزيتون

علــــى الطلـــــب
الشوربــــات

شوربة  العدس: 
شوربة العدس مع قطع خبز الكزبرة

حساء اليوم 
يرجى طلب نوع الحساء اليومي الخاص 

المقبالت والسلطات

مجموعة متنوعة من سمك السلمون المدخن والمملح: 
مع خبز الباقل المحمص ومغطى بالبذور، كريمة هورسراديش وكرز التوت البري

بوفالو موزاريال مع الطماطم:
الطماطم  مع  تقدم  (الريحان)،  بالبازيليك  البيستو  خل  في  مخلطة  خضراء  أوراق 

المجففة وخبز ا»وريجانو

سلطة يونانية:
جبنة الفيتا، الطماطم، البصل، الخيار، زيتون كاالماتا وا»وريغانو

سلطة  قافورداغي:
الزيتــــون،  وزيـــت  الرمـــان  دبس  بنكهـة  الجمل)  (عين  جـوز  خيار،  مقطعــة،  طمـاطم 

تقدم مع جبن البياز المبشور

سلطة سيزر بالبيض المسلوق والتوابل:
o  بالدجاج:         1 ر .ع  
o  بالروبيان:        2 ر .ع

مختارات من المقبالت الباردة:
حمص ، فتوش ، متبل ، تبولة ، مخلل ، ورق العنب المحشي

مقبالت سـاخنـــــة

أجنحة الدجاج المشوية:
أجنحة دجاج مشوي ، مصحوبة بقطع  البطاطس وصلصة باربكيو

سبرينغ رولز:
لفائف مقلية مع صلصة الفلفل الحلو

مختارات من المقبالت الساخنة:
فطاير السبانخ، سامبوسك باللحم، الجبنة والكبة

ساندويشات

كلوب ساندويش الكالسيكي:
توست أبيض محمص ، صــدر دجـــاج مشــوي متبل با»عشـــاب، لحم ديك رومي مقدد 

(باكون) مقلي ، بيض مقلي ، شرائح الطماطم ، خيار و خس

جبن البانير (تيكا) :
ماساال جبنة البانير المتبلة في خبز التورتيال 

دونر دورم: 
بطاطس  مع  تقدم  التورتيال،  خبز  في  القشقوان،  وجبنة  الخضار  مع  دجاج  شرائح 

مقطعة وصلصة الخيار مع  الزبادي

ساندويتش ستيك:
بورتوبيللو، كومبوت بصل في رغيف خبز فرنسي   160 جرام لحم بقري مشوي، فطر 

مقرمش دافىء

برجر  ا¬نجوس ا¬سود: 
بتلو  لحم  بصل،  طماطم،  خس،  السمسم،  مع  بريوش  خبز   ، ا»سود  ا»نجوس  برجر 

مقدد (باكون)، جبن شيدر أحمر

03.5 ر.ع.

03.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.5 ر.ع.

05.0 ر.ع.

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

يقدم يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا إلى 11:00 مساًء

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¬سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا¬سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

02.5 ر.ع.

06.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

05.0 ر.ع.

ا�فطار التركي
إختيارك من العصائر:

برتقال، جريب فروت أو عصير تفاح

مختارات من:
زيتون تركي ، طماطم ، خيار ، أجبان اليزيني والديلي، فواكه مجففة، مكسرات، عسل، 

كريمة مخفوقة، سجق مقلي،  زبدة، مختارات من المربى التركي

منيمــن: بيض مخفوق مع الطمـــاطــم والبصـل والفلفــل ا�خضــــر
أو

سيلبير:  بيض مسلوق مغطى بلبن الزبادي، الثوم وزبدة الفلفل الحار

سلة الخبز التركية: السميت، البوغاكا، الخبز التركي، بريوش

إختيارك من المشروبات الساخنة: 
قهوة تركية أو الشاي ا�سود التركي 

ا�فطار العربي

إختيارك من العصائر: 
برتقال، جريب فروت أو عصير تفاح

ا فطار المحلي:
لبنــة، حمــص، زيتــــون أســـود وأخضـر، سلطــــة طماطـــم والخيــــار، فـــول مـدمــــس 

و شكشوكة البيض

مختارات من مخبز الفندق:
بريوش، والخبز العربي ا�بيض وا�سمر، تقدم مع الزبدة والمربى والعسل

إختيارات من المشروبات الساخنة
القهوة الطازجة ، مجموعة مختارة من الشاي والحليب أو الشوكوالته الساخنة

ا�فطار على الطلب
إختيارك من العصير الطازج:

برتقال / بطيخ / ليمون / جزر / طماطم

مختارات لنوع واحد من الحبوب: 
رقائق الذرة كورن فلكس، سبيشال ك ، كرنشي نت، فروستيز، هوني سماك، كورن بوبز، 

ألبران، كريسبي الرز والموسلي: 
حليب كامل الدسم ، حليب قليل الدسم ، حليب خالي الدسم، أو اللبن الزبادي

سلة المخبز: 
كرواسان المحترف ، خبز الشوكوالتة ، فروت دانيش، كونتري رول، وتوست. 

زبدة، مربى وعسل

طبق الفواكه:
طبق شرائح  من الفواكه الموسمية

بيض مسلوق أو مقلي مع ا�فوكادو: 
مغطى برقائق الفلفل الحار على خبز محمص

o  أضف السلمون المدخن:     1 ر .ع  
o  أضف لحم الديك الرومي المقدد (باكون):       1 ر .ع

ثريد الشوفان:
شوفان كويكر، مع الحليب أو الماء، زبيب ذهبي، سكر، قرفة ، فواكه مجففة

عدد ٢ بيض المزرعة المطبوخ على إختيارك:
مقلي / مقلي بالماء / مسلوق / مخفوق / عادي - يقدم مع طماطم مشوية ، هاش 

براون و فطر سوتيه

عجة البيضات الثالث الخاصة بك من اختيارك مع:
جبنة / ديك رومي / فطر / سبانخ / هليون / طماطم / بصل / سلمون مدخن

تقدم مع طماطم مشوية ، هاش براون ، فطر سوتيه

سيلبير:
الثوم وزبدة الفلفل الحار  الزبادي،  وجبة إفطار تركي لذيذ، بيض مسلوق مغطى بلبن 

تقدم مع السميت

منيمن:
بيض تركي مخفوق مع الطماطم والفلفل والبصل مع جبنة الفيتا والبقدونس

بيض بنديكت:
تقدم مع الموفين اÁنجليزي المحمص ، السبانخ ، السلمون والصلصة الهولندية

قـائمــــــــة ا�فـطـــــــار
يقدم يوميًا من الساعة 06:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًايقدم من الساعة 06:00ص - حتى الساعة 11:00 ص يوميًا

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

07.5 ر.ع.

06.5 ر.ع.

02.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.



ا�فطار التركي
إختيارك من العصائر:

برتقال، جريب فروت أو عصير تفاح

مختارات من:
زيتون تركي ، طماطم ، خيار ، أجبان اليزيني والديلي، فواكه مجففة، مكسرات، عسل، 

كريمة مخفوقة، سجق مقلي،  زبدة، مختارات من المربى التركي

منيمــن: بيض مخفوق مع الطمـــاطــم والبصـل والفلفــل ا�خضــــر
أو

سيلبير:  بيض مسلوق مغطى بلبن الزبادي، الثوم وزبدة الفلفل الحار

سلة الخبز التركية: السميت، البوغاكا، الخبز التركي، بريوش

إختيارك من المشروبات الساخنة: 
قهوة تركية أو الشاي ا�سود التركي 

ا�فطار العربي

إختيارك من العصائر: 
برتقال، جريب فروت أو عصير تفاح

ا فطار المحلي:
لبنــة، حمــص، زيتــــون أســـود وأخضـر، سلطــــة طماطـــم والخيــــار، فـــول مـدمــــس 

و شكشوكة البيض

مختارات من مخبز الفندق:
بريوش، والخبز العربي ا�بيض وا�سمر، تقدم مع الزبدة والمربى والعسل

إختيارات من المشروبات الساخنة
القهوة الطازجة ، مجموعة مختارة من الشاي والحليب أو الشوكوالته الساخنة

ا�فطار على الطلب
إختيارك من العصير الطازج:

برتقال / بطيخ / ليمون / جزر / طماطم

مختارات لنوع واحد من الحبوب: 
رقائق الذرة كورن فلكس، سبيشال ك ، كرنشي نت، فروستيز، هوني سماك، كورن بوبز، 

ألبران، كريسبي الرز والموسلي: 
حليب كامل الدسم ، حليب قليل الدسم ، حليب خالي الدسم، أو اللبن الزبادي

سلة المخبز: 
كرواسان المحترف ، خبز الشوكوالتة ، فروت دانيش، كونتري رول، وتوست. 

زبدة، مربى وعسل

طبق الفواكه:
طبق شرائح  من الفواكه الموسمية

بيض مسلوق أو مقلي مع ا�فوكادو: 
مغطى برقائق الفلفل الحار على خبز محمص

o  أضف السلمون المدخن:     1 ر .ع  
o  أضف لحم الديك الرومي المقدد (باكون):       1 ر .ع

ثريد الشوفان:
شوفان كويكر، مع الحليب أو الماء، زبيب ذهبي، سكر، قرفة ، فواكه مجففة

عدد ٢ بيض المزرعة المطبوخ على إختيارك:
مقلي / مقلي بالماء / مسلوق / مخفوق / عادي - يقدم مع طماطم مشوية ، هاش 

براون و فطر سوتيه

عجة البيضات الثالث الخاصة بك من اختيارك مع:
جبنة / ديك رومي / فطر / سبانخ / هليون / طماطم / بصل / سلمون مدخن

تقدم مع طماطم مشوية ، هاش براون ، فطر سوتيه

سيلبير:
الثوم وزبدة الفلفل الحار  الزبادي،  وجبة إفطار تركي لذيذ، بيض مسلوق مغطى بلبن 

تقدم مع السميت

منيمن:
بيض تركي مخفوق مع الطماطم والفلفل والبصل مع جبنة الفيتا والبقدونس

بيض بنديكت:
تقدم مع الموفين اÁنجليزي المحمص ، السبانخ ، السلمون والصلصة الهولندية

قـائمــــــــة ا�فـطـــــــار
يقدم يوميًا من الساعة 06:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًايقدم من الساعة 06:00ص - حتى الساعة 11:00 ص يوميًا

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

نباتي                          مكسرات                                   خالي من الغلوتين                                          إقتراح الشيف
كافة ا�سعار بالريال العماني، ال تشمل 9% ضريبة حكومية  و 8% خدمة

07.5 ر.ع.

06.5 ر.ع.

02.0 ر.ع.

02.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

03.5 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

03.0 ر.ع.

04.0 ر.ع.

04.5 ر.ع.





ROOM SERVICE MENU

Muscat Al Khuwairمسقــــــط الخــويـــــــــر

قائمة طعام خدمة الغرف


