
النباتيبولغلو

36 مطبوخة حسب اختيارك بيضتان طازجتان مع 

39                          (D, G) لبنانيزعترومقليبيض

،خيار،لبنةزعتر،حارفلفل،مقليبيض 2

.براتا،جرجير،طماطم

39                                (D, G) التاكوفطورشكشوكة

،رةكزب،فيتاجبنة،مشويةبطاطا،مخفوقبيض

.شكشوكةصلصة،مخللبصل

معجنات

9 (D, G) سادةزبدةكرواسون

14 (D, G) الجبنكروسان

16 (D) براونيكال

18 (G, VG) الموزكعكة

10 (G, D, N) اليومبسكويت

42 (N, VG) فرجينأسايوعاء

اكايوعاء

42 (N, VG) بالكاكاوأسايوعاء

أكاي ، موز ، بودرة كاكاو ، مغطاة

.بالفواكه الطازجة والجرانوال

42 (N, VG) ألوهاأسايوعاء

أناناس،الهندجوزحليب،موز،أكاي

.وجرانوال

42 (N, VG) السودانيالفولبزبدةأسايوعاء

،السودانيالفولزبدة،موز،أكاي

.والجرانوالالكاكاوحبيبات

12 (D, G) يدويًامصنوعةمتنوعةفطائر

18 (G, D, N) الجزركيك

٪ للمقيمين بالفندق20خصم 

مساءً 8:30صباًحا إلى 6:30متوفر يوميًا من 

(F) = يحتوي على األسماك (N) = يحتوي على المكسرات ) (G = يحتوي على الجلوتين (VG) = نباتي تام

تتوافر أصناف نباتية *

رسوم خدمة% 10ضريبة بلدية، % 7ضريبة قيمة مضافة، % 5األسعار شاملة 

15 (V) العدسشوربة

شوربة

15 (V) الطماطمشوربة

وثوم،كرفس،بصل،أصفرعدس

.الكمونمسحوق

،ثوم،بصل،مشويةطماطم

ريحان،جزر

42 (D,G) المسحوباللحمبرجر

ساندويتشات و برجر 

39 (D,G) برجرتكادجاج

محلي،ببطءمطهوبقريلحم،برغرخبز

مشويبصل،خس،طماطم،صلصة,الصنع

مقليةبطاطس،جيركنز،شيدرجبنة

الكزبرة،متبلدجاجصدر،برغرخبز

والمايونيزوالنعناعالحارة

بطاطا،بصلشرائح،خس,والطماطم

مقلية

34 (D,G) ساندويتشنيويورك"قلب"أنا

زخبتوابل،خليطوجبن،بيضمقدد،تركيلحم

بالسمسمكايزر

39 األفوكادومع

30 (D,G) الدجاجفلفائ
،ثومصلصة،خس،مخللخيار،متبلدجاج

تورتيالخبز،طماطم،طحينة

28 (D,G, V) اولفيتالساخنةبابريكالفائف
بطاطا،متبلحمصوبابريكاهالبينو

،الخيار،مفتتةفيتا،مشويةحلوة

.الجرجيرأوراق،الرمان

32توستأفوكادو (VG) (G)
،الكتانبذور،توجاراشي،أفوكادو

.بصلمخللبقدونس

قائمة الطعام في الغرفة 

.مع صدر دجاج مشوي                                              39

أكاي ، موز ، حليب جوز الهند ، أناناس

.وجرانوال

.مع صدر دجاج مشوي                                            39



السالطات

ذور رومين ، بارميزان ، بصل مخلل ،البقدونس وب

عباد الشمس والبانكو ،صلصة الليمون قيصر

الطبق الرئيسي 

٪ للمقيمين بالفندق20خصم 

مساءً 8:30صباًحا إلى 6:30متوفر يوميًا من 

(F) = يحتوي على األسماك (N) = يحتوي على المكسرات ) (G = يحتوي على الجلوتين (VG) = نباتي تام

تتوافر أصناف نباتية *

رسوم خدمة% 10ضريبة بلدية، % 7ضريبة قيمة مضافة، % 5األسعار شاملة 

أرزمعمطبوخمتبلروبيان

.ريتاصلصةمععطرةويقدم

مطبوخةالبصلمتبلةدجاجقطع

والخضرواتالطماطمومرق

مناختياركمعتقدم.الطازجة

بسمتيأرز

,G)براتاخبزمنأوقطعتين D)

المطبوخةالطازجةالموسميةالخضار

معتقدم.الطماطمومرقالبصلفي

بسمتيأرزمناختيارك

(G, D)براتاخبزمنأوقطعتين

39 (VG) النباتيبولغلو

ف البروكلي المشوي ، الملفوف ، البطاطا الحلوة ،الملفو

، األرجواني ، التوت غوجي والحمص ،بذور جيدة ، بقدونس

.  صلصة الخل بالثوم المحمص

39 (S.D,G) سيزرليمونسلطة

25 (VG) أخضرخليط

خس ، خيار ، جزر ، طماطم ،صلصة الفليفلة 

.  والليمون

إضافة الدجاج المشوي  10

( ق)إضافة الروبيان                                              17

أوراقمعبومودوروصلصة

الطازجةالريحان

32                                             (V, G)  سباغيتي بول

أضف الدجاج                                                         10

( ق)إضافة الروبيان                                                17

39                                        (V, G, D)  مسقعة نباتية

كينوا ، عدس ، بهارات ، باذنجان ،

البشاميل ، البقدونس

45                                          (VG, G)  بيتزا أفوكادو

أفوكادو ، فجل ، طماطم ، كزبرة ،بصل مخلل ، ليمون 

. ، بذور جيدة ،زيت الفلفل الحار والثوم

مع البيض      49

55 دجاجمع

اختصاص الشيف من البيرياني والكاري 

49                                    (D, N, S)  جمبري برياني

42                                             (D, N) دجاج برياني
مطبوخهنديمتبلدجاجقطع

صلصةمعيقدممعطرأرز,

.ريتا

39                                      (D, V, N)  برياني بالخضر

الطازجةالموسميةالخضار

وبالزعفرانالمطبوخةارز

رايتاصلصةمعيقدم

49                                      (G, S, N)  كاري الجمبري
مرق, البصلمعمطبوخمتبلروبيان

تقدم.الطازجةوالخضرواتالطماطم

بسمتيأرزمناختياركمع

42                                              (G, D) كاري الدجاج

,G)براتاخبزمنأوقطعتين D)

39                                        (G, D, V) كاري الخضار

إضافة خبز براتا بالقطعة                                           5

قائمة الطعام في الغرفة 


