كيف تبدأ يومك
على الطلب
كروسان
سلة كروسان
بان كيك أمريكي
فطيرة {فواكه ،شوكوالته}...
شكشوكة تركية {بيض ،صلصة طماطم ،جبنة بارميزان}
موسلي ،شوكو بوبس ،سيريال ،أو أرز كريسبي مع حليب
أومليت
صحن جبنة مشكلة
لبنه
حمص
متبل
حلومي مشوي
صحن فواكه مشكلة
افطار كونتيننتال
عصير طازج،حبوب سيريال ،خبز ،مربى ،عسل ،زبدة ،مشروب ساخن ،ماء
 ٦٩لاير
افطار أمريكي
عصير طازج ،لحم سجق ،طماطم مشوية ،فطر مشوي ،بيض على اختيارك ،سلطة فواكه طازجة ،تشكيلة أجبان ،خبز ،مربى ،زبدة،
عسل ،مشروب ساخن ،ماء
 ٦٩لاير
افطار عربي
عصير طازج ،لبنه ،حمص ،جبنة ،سلطة ،فول ،بيض ،اومليت ،مشروب ساخن ،ماء
 ٥٩لاير
افطار صحي
عصير طازج ،سلطة فواكه ،حبوب سيريال ،زبادي قليل الدسم ،توست بني ،بيض مسلوق ،حليب منزوع الدسم ،قهوة بدون كافيين ،ماء
 ٥لاير
 ١٢لاير
 ٢٤لاير
 ١٨لاير
 ٢٩لاير
 ١٩لاير
 ١٩لاير
 ٤١لاير
 ١٥لاير
 ١٥لاير
 ١٥لاير
 ٢٢لاير
 ٢٩لاير
 ٤٩لاير

تشكيلة الوجبات الخفيفة
الوجبة المميزة التيراس
سبرنغ رول مشكل ،دجاج نوغاتس ،كبه ،فالفل ،زبادي ،سلطة مشكلة
دجاج ديناميت
أجنحة دجاج مع زيت و ثوم و صلصة الشواء

 ٥٩لاير
 ٥٦لاير

روبيان ديناميت
روبيان و خضار مع شرائح ليمون مقدمة مع صلصة صويا و الفلفل
سبرنغ رول بالخضار { ٥قطع}
سلطة مع صلصة صويا و الفلفل

 ٦٩لاير
 ٣٩لاير

األكل الصحي
سلطة القيصر الكالسيكية
الخس  ،قطع خبز محمص  ،وشرائح األنشوجة ورقائق البارميزان
سلطة المأكوالت البحرية
خس ،كالماري ،روبيان ،سمك فيليه مع صلصة فرنسية

 ٤٩لاير
 ٤٩لاير

 ٣٩لاير

سلطة مشكلة
خس و أوراق جرجير ،طماطم ،خيار ،بصل أحمر ،صلصة الخل البلسمي
سلطة يونانية
خس ،طماطم ،خيار ،جبنة فيتا مع زعتر و زيت الزيتون

 ٤٤لاير

سلطة طماطم موزاريال
طماطم ،جبنة موزاريال ،صلصة الخل البلسمي

 ٣٦لاير

سلطة الشيف
خس و أوراق الجرجير ،طماطم ،خيار ،بيض ،دجاج ،لحم ديك رومي مدخن ،لحم بقري ،جبنة مع صلصة فرنسية

 ٤٩لاير

استمتع بالشوربة
شوربة الطماطم و الفلفل
كريمة الطماطم مع شوربة الفلفل األحمر و البصل و البلسم.

 ٣٢لاير

شوربة العدس التقليدية
عدس أحمر مع خبز محمص و عصير الليمون

 ٣٢لاير

شوربة اليوم

 ٣٢لاير
السندويش السريع

 ٤٠لاير
شندويش الجبنة و الطماطم
شطائر الخبز البني أو األبيض مع شرائح الطماطم و جبنة شيدر و الخس و الخردل .صلصة الطماطم و المايونيز تقدم مع بطاطس مقلية و
سلطة كول سلو
كلوب سندويش
شطائر من الخبز األبيض أو البني
مع صدر الدجاج المشوي ,و لحم ديك رومي مدخن ،بيض وطماطم و
خس مع بطاطس محمرة وسلطة كول سلو
ستيك سندويش

 ٤٥لاير

 ٥٠لاير

شرائح ستيك مشوية  ،رغيف فرنسي و طماطم،
بصل أحمر ،الخس  ،خردل فرنسي مقدمة مع
البصل مع بطاطس محمرة و سلطة كول سلو
راديسون برغر
لحم أو دجاج مع خس ،طماطم ،مايونيز ،جبنة شيدر ،بطاطس مقلية ،سلطة كول سلو
سندويش عربي
خبز عربي محشي بلحم دجاج مقلي و ليمون
مقدم مع أصابع سبرنغ رولز و سلطة فواكه

 ٤٥لاير
 ٥٩لاير

البيزا اللذيذة
بيتزا الخضار
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،سبانخ ،باذنجان ،فلفل ،زيتون ،فطر ،بصل
األجبان األربعة
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،جبنة جورجونزيال  ،جبنية بيكورينو ،و برميجيانو
بيزا ببروني
صلصة طماطم  ،جبنة موزاريال ،لحم بقري ببروني

 ٤٩لاير
 ٤٩لاير
 ٤٩لاير

بيزا روبيان
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،روبيان ،ثوم

 ٥١لاير

بيزا تونا
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،تونا ،طماطم مجففة ،زيتون

 ٤٩لاير

بيزا فيليه ستيك
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،ستيك ،فلفل ،بصل

 ٥١لاير

ركن األطفال
معكرونة سباغيتي
لحم أو صلصة طماطم أو صلصة بيصاء مع مشروب غازي و ماء

 ٢٩لاير

دجاج نوغاتس
بطاطس مقلية ،مايونيز ،كاتشب ،مشروب غازي ،ماء

 ٢٩لاير

بيتزا بالجبنة
صلصة طماطم ،جبنة موزاريال ،كاتشب ،مشروب غازي و ماء

 ٢٩لاير

حقيبة المسافرين
 ٥٩لاير

حقيبة ابدأ يومك
كروسان محشوة بسمك السلمون
جبنة بيضاء
صحن سلطة
زبدة
فواكه طازجة
مياه صغيرة
مشروب غازي أو عصير

 ٦٣لاير

حقيبة الفسحة
كلوب سندويش ،دجاج برغر أو لحم برغر
صحن سلطة
جبنة بيضاء
فواكه طازجة
كيكة اليوم
مياه صغيرة
مشروب غازي أو عصير
لؤلؤة الحلويات

 ٢٥لاير
 ٢٠لاير
 ٢٤لاير
 ١٨لاير
 ٢٥لاير

كيك اليوم
تورتة اليوم
مكرون  6قطع
فطيرة {فواكه ،شوكوالته}...
أم علي
اختصاصات راديسون بلو – للطلب الخارجي – الطلب قبل  ٢٤ساعة
قطع شوكوالته  ٥٠٠غ
كوكيز  ٥٠٠غ
كيكة الغابة السوداء { ٦أشخاص}
تارت فواكه { ٦أشخاص}
شيز كيك { ٦أشخاص}
كيك اوبيرا { ٦أشخاص}
كيك ريدفلفت { ٦أشخاص}
ميلفوي { ٦أشخاص}
برج بروفيتيرول { ٦أشخاص}
تيراميسو { ٦أشخاص}

 ١١٥لاير
 ٤٥لاير
 ١٩٩لاير
 ١١٩لاير
 ١٣٥لاير
 ٩٩لاير
 ١٦٩لاير
 ٩٩لاير
 ٩٩لاير
 ١٣٩لاير

قائمة المشروبات

ركن القهوة
قهوة أمريكية

 ١٧لاير

قهوة تركية

 ١٨لاير

شوكوالته ساخنة

 ١٩لاير

حليب ساخن

 ١٢لاير

كابوتشينو

 ١٩لاير

موكا كوفي

 ١٩لاير

اسبرسو

 ١٥لاير

دوبل اسبرسو

 ١٩لاير

اسبرسو بدون كافيين

 ١٩لاير

نسكافيه

 ١٧لاير

اسبرسو ماكياتو

 ١٧لاير

التيه ماكياتو

 ١٩لاير

قهوة عربية مع تمر

 ٣٥لاير

ركن الشاي

 ١٠لاير

بابونج ،ايرل غراي ،شاي انجليزي ،شاي أخضر،شاي ليمون ،شاي مغربي
مياه معدنية
افيان صغير
مياه معدنية كبيرة
مياه معدنية صغيرة

 ١٠لاير
 ١٠لاير
 ٦لاير

مياه غازية
بيرييه كبير
بيرييه صغير

 ١٥لاير
 ٩لاير

مشروبات غازية
بيبسي عادي  /دايت

 ٩لاير

سفن آب عادي  /دايت

 ٩لاير

ميرندا

 ٩لاير

كوكا كوال عادي  /دايت

 ٩لاير

بيرة بدون كحول

 ١٤لاير

ميلك شايك
كيوي و فانيال :كيوي ،آيس كريم فانيال ،سكر و حليب

 ٢٢لاير

موز :موز ،حليب طازج و آيس كريم فانيال

 ٢٢لاير

شوكوالته :شوكوالته ،حليب طازج ،و آيس كريم شوكوالته

 ٢٢لاير

فراوله :فروله ،حليب طازج و آيس كريم فراوله

 ٢٢لاير

عصائر طازجة
برتقال

 ٢٠لاير

جزر
مانجو
تفاح
فراوله

 ٢٠لاير
 ٢٠لاير
 ٢٠لاير
 ٢٠لاير

كوكتيالت الفواكه الطازجة
دياليت كوكتيل {اختيارك من الفواكه المتوفرة}

 ٢٤لاير

كوكتيل كاريبي {برتقال ،أناناس ،ليمون ،رمان}

 ٢٢لاير

كوكتيل االستوائي { موز ،ليمون ،حليب ،جوز ،عسل}

 ٢٢لاير

كوكتيل موخيتو {ليمون ،نعناع ،مياه غازية}

 ٢٢لاير

سبالش أناناس {أناناس ،ثلج مهروس}

 ٢٢لاير

كوكتيل شامبانيا سعودي {عصير تفاح غازي ،مياه غازية ،شرائح تقاح ،شرائح ليمون ،أوراق نعناع}

 ٢٢لاير

كوكتيل التمر { حليب ،تمر ،موز ،مكسرات ،عسل}

 ٢٢لاير

