قائمة الطعام في الغرفة
غلو بول النباتي

شوربة

أفوكادو توست )(VG) (G

32

أفوكادو  ،توجاراشي  ،بذور الكتان ،
بقدونس مخلل بصل.

شوربة العدس )(V

15

عدس أصفر  ،بصل  ،كرفس  ،ثوم و
مسحوق الكمون.

مع بيضتان طازجتان مطبوخة حسب اختيارك
مع صدر دجاج مشوي.

36
39

بيض مقلي و زعتر لبناني )(D, G

39

مع صدر دجاج مشوي.
2بيض مقلي  ،فلفل حار  ،زعتر لبنة  ،خيار ،
طماطم  ،جرجير  ،براتا.

39

شكشوكة فطور التاكو )(D, G

39

شوربة الطماطم )(V

طماطم مشوية  ،بصل  ،ثوم ،
جزر ،ريحان

ساندويتشات و برجر
برجر اللحم المسحوب )(D,G

بيض مخفوق  ،بطاطا مشوية  ،جبنة فيتا  ،كزبرة ،
بصل مخلل  ،صلصة شكشوكة.

كرواسون زبدة سادة )(D, G

9

كروسان الجبن )(D, G
فطائر متنوعة مصنوعة يدويًا )(D, G

14
12

كال براوني )(D

16

كعكة الموز )(G, VG
كيك الجزر )(G, D, N

18
18

بسكويت اليوم )(G, D, N

10

خبز برغر  ،صدر دجاج متبل ،الكزبرة
والمايونيز
والنعناع
الحارة
والطماطم ,خس  ،شرائح بصل  ،بطاطا
مقلية

42

39

أنا "قلب" نيويورك ساندويتش )(D,G
لحم تركي مقدد ،بيض وجبن ،خليط توابل ،خبز
كايزر بالسمسم
مع األفوكادو

39

لفائف الدجاج )(D,G

30

34

دجاج متبل  ،خيار مخلل ،خس  ،صلصة ثوم ،
طحينة  ،طماطم  ،تورتيالخبز

لفائف بابريكا الساخنة ولفيتا )(D,G, V

وعاء اكاي

42

خبز برغر  ،لحم بقري مطهو ببطء  ،محلي
الصنع ,صلصة  ،طماطم  ،خس  ،بصل مشوي
جبنة شيدر  ،جيركنز  ،بطاطس مقلية

دجاج تكا برجر )(D,G

معجنات

وعاء أساي بالكاكاو )(N, VG

15

هالبينو وبابريكا حمص متبل ،بطاطا
حلوة مشوية  ،فيتا مفتتة ،الخيار ،
الرمان  ،أوراق الجرجير .

28

أكاي  ،موز  ،بودرة كاكاو  ،مغطاة
بالفواكه الطازجة والجرانوال.
وعاء أساي فرجين )(N, VG
أكاي  ،موز  ،حليب جوز الهند  ،أناناس
وجرانوال.
وعاء أساي ألوها )(N, VG

42

أكاي  ،موز  ،حليب جوز الهند  ،أناناس
وجرانوال.
وعاء أساي بزبدة الفول السوداني )(N, VG

42

42

خصم  ٪20للمقيمين بالفندق
متوفر يوميًا من  6:30صبا ًحا إلى  8:30مسا ًء

أكاي  ،موز  ،زبدة الفول السوداني ،
حبيبات الكاكاو والجرانوال.

نباتي تام = ) (VGيحتوي على الجلوتين =  ) (Gيحتوي على المكسرات = ) (Nيحتوي على األسماك = )(F
تتوافر أصناف نباتية *
األسعار شاملة  %5ضريبة قيمة مضافة %7 ،ضريبة بلدية %10 ،رسوم خدمة

قائمة الطعام في الغرفة
السالطات

اختصاص الشيف من البيرياني والكاري

غلو بول النباتي )(VG

39

روبيان متبل مطبوخ مع أرز
عطرةويقدم مع صلصة ريتا.

البروكلي المشوي  ،الملفوف  ،البطاطا الحلوة ،الملفوف
األرجواني  ،التوت غوجي والحمص ،بذور جيدة  ،بقدونس ،

دجاج برياني )(D, N

صلصة الخل بالثوم المحمص.

سلطة ليمون سيزر )(S.D,G

39

رومين  ،بارميزان  ،بصل مخلل ،البقدونس وبذور

25

خس  ،خيار  ،جزر  ،طماطم ،صلصة الفليفلة

إضافة الدجاج المشوي

10

إضافة الروبيان (ق)

17

سباغيتي بول )(V, G
صلصة بومودورو
الريحان الطازجة

32
مع

أوراق

أضف الدجاج
إضافة الروبيان (ق)

10
17

مسقعة نباتية )(V, G, D

39

كينوا  ،عدس  ،بهارات  ،باذنجان ،
البشاميل  ،البقدونس

أوقطعتين من خبز براتا )(G, D
قطع دجاج متبلة مطبوخةالبصل
والخضروات
الطماطم
ومرق
الطازجة.تقدم مع اختيارك من
أرز بسمتي

42

أوقطعتين من خبز براتا )(G, D

كاري الخضار )(G, D, V

39

الخضار الموسمية الطازجة المطبوخة
في البصل ومرق الطماطم.تقدم مع
اختيارك من أرز بسمتي

أوقطعتين من خبز براتا )(G, D

بيتزا أفوكادو )(VG, G

45

أفوكادو  ،فجل  ،طماطم  ،كزبرة ،بصل مخلل  ،ليمون
 ،بذور جيدة ،زيت الفلفل الحار والثوم.

مع البيض
مع دجاج

49

روبيان متبل مطبوخ مع البصل ,مرق
الطماطم والخضروات الطازجة.تقدم
مع اختيارك من أرز بسمتي

كاري الدجاج )(G, D

الطبق الرئيسي

39

الخضار الموسمية الطازجة
المطبوخةارز بالزعفران و
يقدم مع صلصة رايتا

كاري الجمبري )(G, S, N

والليمون.

42

قطع دجاج متبل هندي مطبوخ
,أرز معطر يقدم مع صلصة
ريتا.

برياني بالخضر )(D, V, N

عباد الشمس والبانكو ،صلصة الليمون قيصر

خليط أخضر )(VG

جمبري برياني )(D, N, S

49

إضافة خبز براتا بالقطعة

5

49
55
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